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االفتتاحية

الدساتير ما لها وما عليها

هيئة التحرير

إن البحث يف الدساتري العاملية واالنظمة والقوانني القدمية واحلديثة يساعد يف 
تفقه اجملتمعات وزايدة معرفتها وثقافتها وقد حاولنا الولوج من )خالل حموري الدساتري 
واالعالم ( يف عمق املشاكل والقضااي امللحة اليوم لتعريف القارئ يف املنطقة مبا جيري 

من حماوالت لوضع دساتري جديدة.
إننا نقرتب من هناية الوضع املأساوي يف سوراي والوصول حلالة السالم واألمان بعد ان 
مل الشعب من صراع الدول اجملنونة اليت ال تعرف ماذا تريد من سوراي وماذا تفعل 

والبعض منها يريد احتكار األمر له فقط وبال حدود.
ان الفوضى اخلالقة واحتكار رأس املال املايل مقاليد حكم رأس النظام العاملي املهيمن 
قد يكون احلل هو التغور يف مفاهيم الدساتري اليت قد حتفظ حقوق اجملتمعات من امتالك 
الدول ، وقد يكون العقد األجتماعي هو احلل والدبلوماسية اجملتمعية هي احلل امام 
زيف الدبلوماسية الرايئية الدولية وأمام هول الدولة )املركز ( املهيمنة على كل مقاليد 

االمور واليت تصر ابحثة عن مركزيتها على الرغم من ضعفها ووصوهلا للوهن والعجز.
ينري  اعالمي حبت  لكنه موضوع  اسرتاتيجية جملتنا  الدساتري ال يصب يف  ان موضوع 
من  حناول  وابلتايل  املوقف،  واختاذ  والرأي  الرؤى  لوضع  املنطقة  يف  للمثقفني  الدرب 
هذه  يف  امللحة  والقضااي  املشاكل  عمق  يف  الولوج  واالعالم  الدساتري  حموري  خالل 

الساعة.
نرجو لقراء جملة الشرق االوسط الدميقراطية متعة القراءة 
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للقانون  الوثيقة  الصلة  من  الرغِم  على 
أّن الوظيفَة األوليَة للقانوِن  باحلقِّ والعدالة، إال 
وبالتالي  الدولة،  سلطِة  تعزيِز  زيادةُ  هي 
َلطاَلا  فأكثر.  أكثر  االجتماعيِّ  اليداِن  حتجيُم 
ما  كثيراً  لذلك  القانون،  حول  الدعاياُت  تُطَلقُ 
محجوبًة  ضبابيًة  األساسيُة  وظيفُته  تبقى 
الُقاَم  القانوَن  أّن  ذلك  بالذات.  السببِ  لهذا 
ُن  تُؤَمِّ ومبادئ  بقواعد  الضبوطِة  احلياِة  َمقاَم 
بانتزاِع  يَقوُم  وَمأَمَنه،  وَمأكََله  اجملتمِع  دميومَة 
السياسِة  من  اجملتمَع  ويَُجرِّدُ  اإلمكانيات،  تلك 
واحلُكِم  بالقانوِن  إياه  ُمَطوِّقاً  الذاتية،  واإلدارِة 
على  اجلانبِ  أحاديِّ  وبنحٍو  األعلى  من  الَُعدَّين 
للقمِع  إياه  وُمخِضعاً  والدولة،  السلطِة  يِد 
ذلك  من  انطالقاً  الطبقيَّني.  واالستغالِل 
ُمبَهٌم  أيضاً  القانوِن  فمصطلُح  بالتحديد، 
والسياسة،  السلطِة  مصطلَحي  بقدرِ 
مبثابِة  وهو  بعيد،  حدٍّ  إلى  للتحريِف  ومناِسٌب 
أي،  باألكثر.  العقوُل  فيه  تَُشوَُّش  الذي  احلقِل 
في  للقانوِن  اللحوَظ  التصاُعَد  أّن  ومثلما 
فإنه  األخالق،  من  بَتعريتِه  يُفيُد  ما  مجتمٍع 
يُشيرُ أيضاً إلى سيادِة صراٍع طبقيٍّ طاحٍن جداً، 

قانون وحل  األمة الديمقراطية

عبدالله أوج آالن

بأنه  ال��ق��ان��وِن  تعريف  يمكن 
ورأِس  السلطِة  احتكاراِت  أخ��اُق 
األخ���اُق  َت��س��ري  فبينما  ال��م��ال. 
ساحِة  ف��ي  ب��األغ��ل��ِب  التقليديُة 
األنقاِض المتبقيِة باسمِ المجتمع، 
ساحِة  إل��ى  القانوِن  تحويُل  يتمُّ 
الدولِة  ممارسٍة مضبوطٍة لسلطِة 
المجتمِع  مساحَة  ��ُق  ُت��َض��يِّ التي 
مجاالِت  كافِة  َجعُل  أم��ا  ط��ردي��ًا. 
والهواِء  والماِء  بل  تقريبًا،  الحياِة 
أيضًا موضوعًا قانونيًا في الحداثِة 
عن  فيها  ُيبَحُث  التي  الرأسماليِة 
األخاِق بالشموع؛ فَيجعُل مضموَن 
وأكثَر  ملموسًا  القانوِن  مصطلِح 
عملياِت  إّن  ووض��وح��ًا.  شفافيًة 
بها  َتقوُم  التي  والسلِب  النهِب 
من  بَشرعنٍة  الرأسماليُة  الحداثُة 

ِخُذ أبعادًا ال حدود لها القانون، َتتَّ
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وبالتالي إلى سيادِة االستغالِل والقمِع ببروزٍ في 
لة،  الَُفصَّ القانونيُة  الترتيباُت  اجملتمع. أما  ذلك 
وعلى نقيِض ما يُزَعم، فهي ال تَعكُس قوةَ احلقِّ 
احتكاراِت  مصالَح  تَعكُس  بل  العدل،  ومتثيَل 
ونخصُّ  بانتظام.  رةَ  الَُشفَّ واالستغالِل  القمِع 
َِّع للقانوِن ضمن  بالذِّكِر أّن التطورَ الرهيَب والُرَو
يتأتى  الرأسمالّي،  لالستغالِل  ِم  النظَّ السارِ 
ال  الذي  األعظميِّ  الربِح  إلى  النظاِم  ميوِل  من 
يعرُف حدوداً. وَلِئنْ ما نََبشنا تاريخياً في أغوارِ 
السلطِة  احتكارَ  فسُنواِجه  احلقّ،  مصطلِح 
الذي يُعِلُن نفَسه إلهاً – َمِلكاً. يَُعبِّرُ مصطلُح 
احلقِّ هنا عن استمالِك وممارسِة اإلرادِة األحاديِة 
اجلانبِ للَمِلِك من جهة، وعن ألوهيتِه من اجلهِة 
األخرى. وما الُطابَقُة والساواةُ بني مصطلحاِت 
احلقِّ والربِّ واهلل، وَشحذُها وَصقُلها على هذه 
الشاكلة؛ سوى تعبيرٌ صارٌخ عن هذه احلقيقة.

من  القانوِن  على  احلكُم  وباإلمكان  هذا 
السلطِة  احتكاراِت  أخالُق  بأنه  أخرى  ناحيٍة 
التقليديُة  األخالُق  تَسري  فبينما  الال.  ورأِس 
باسِم  التبقيِة  األنقاِض  ساحِة  في  باألغلبِ 
ممارسٍة  ساحِة  إلى  القانوِن  حتويُل  يتمُّ  اجملتمع، 
مضبوطٍة لسلطِة الدولِة التي تَُضيِّقُ مساحَة 
احلياِة  مجاالِت  كافِة  َجعُل  أما  طردياً.  اجملتمِع 
قانونياً  موضوعاً  أيضاً  والهواِء  والاِء  بل  تقريباً، 
عن  فيها  يُبَحُث  التي  الرأسماليِة  احلداثِة  في 
مصطلِح  مضموَن  فَيجعُل  بالشموع؛  األخالِق 
إّن  ووضوحاً.  شفافيًة  وأكثرَ  ملموساً  القانوِن 
عملياِت النهبِ والسلبِ التي تَقوُم بها احلداثُة 
أبعاداً  تَتَِّخذُ  القانون،  من  بَشرعنٍة  الرأسماليُة 
ال حدود لها، في حاِل مقارنتِها مبدى قياِم ُحكّاِم 
الدنيِة القدماِء بالسلبِ االجتماعيِّ الذي طاَلا 
قليٌل  حقيقتِه  في  أنه  رغم  للنقد،  تَعرَض 

للغاية.
مع  األولى  الراتبِ  إلى  بالقانوِن  الصعودَ  إّن 
الوقِت في علِم االجتماع، ينبُع في جوهِره من 
وإخفاِء  احلقّ،  باسِم  الباطِل  ُمواراِة  إلى  احلاجِة 
تكبيِل  الواقِع االجتماعّي، وحجبِ  الرياِء باسِم 
فالقانوُن  لذا،  الضبوطة.  احلياِة  باسِم  احلياِة 
األساسيَة  الشرعنِة  أداةَ  يَكُوَن  أْن  على  ُمرغٌَم 
ميدان  في  الهم  ومن  الرأسمالية.  للحداثِة 

وحتليُل  األخالقّي،  الُبعِد  رؤيُة  هو  القانون 
ُمَقونَن؛  وكأنه  تََبّدى  ولو  فيه،  اجلاري  التشويِش 
باألخالِق  اجملتمِع  عن  الدفاِع  كيفيِة  ومعرفُة 
الهمُّ  آخر،  مبعنى  القانون.  هذا  في  نِة  الَُضمَّ
نِة  الَُضمَّ األخالِق  دورِ  عن  التخلي  عدُم  هو  هنا 
سيرورتِه،  وتأمنِي  اجملتمِع  حمايِة  في  بالقانوِن 
متاماً كما استردادُ القدرِة على اإلدارِة االجتماعيِة 

الَُضّمنِة بالسلطة.
تنظيُم احلداثِة الرأسماليِة لنفِسها كدولٍة 
من  أكبر  واستغاللياً  قمعياً  دوراً  يؤدي  قومية، 
هنا،  من  اقتصادّي.  كاحتكارٍ  لذاتِها  تنظيِمها 
فالنقصاُن الفادُح والتحريُف األوليُّ للماركسيِة 
يتجسدان  عموماً،  والسوسيولوجيا  خصوصاً 
في القصورِ عن رؤيِة أواصِر الدولِة القوميِة مع 
القمِع واالستغالل، أو في تقدمِي الدولِة القوميِة 
الفوقية.  البنيٍة  في  جداً  اعتياديٍة  كمؤسسٍة 
ولدى القياِم بتحليِل الطبقاِت ورأِس الاِل الاديِّ 
يَُعدُّ  فإنه  القومية،  الدولِة  عن  مستقلٍّ  بنحٍو 
عن  وعاجزاً  َطِريٍّ  وغيرَ  أَعَشماً  جتريدياً  تعميماً 
إفرازِ أيِة نتيجٍة اجتماعيٍة مثمرة. وهذا التجريُد 
أو  الشيدة.  االشتراكيِة  فشِل  وراَء  يتخفى 
قد  التجريِد  بهذا  الرتبطُة  فالنتائُج  باألحرى، 

لعَبت دورَها في فشِلها.

حل األمة الدميقراطية
الذي  اجملتمِع  شكُل  هي  اصطالحاً  األمُة 
الُقربى  وقبائِل  والعشائِر  الكالناِت  حَتَوَُّل  يَلي 
والذي  الِلَّة،  أو  الشعبِ  أو  كالقوِم  كياناٍت  إلى 
والثقافة.  اللغِة  وفقَ  ذاتَه  يَُصنُِّف  ما  غالباً 
وأكبرُ حجماً  أوسُع نطاقاً  الوطنية  واجملتمعاُت 
فهي  ولهذا،  واألقوام.  القبائِل  مجتمعاِت  من 
روابٌط  ببعِضها بعضاً  تَربُطها  جتمعاٌت بشريٌة 
رخوة. اجملتمُع الوطنيُّ ظاهرةٌ من ظواهِر عصِرنا 
باألكثر. وإذ ما ِصيَغ تعريٌف عامٌّ له، فباإلمكاِن 
َّن يتشاطرون ذهنيًة مشتركة.  ٌع مِم القوُل أنه جَتَمُّ
فهو  بالتالي،  ذهنياً.  موجودةٌ  ظاهرةٌ  أنه  أي 
تسميته  ومبستطاِعنا  وخيالّي.  مجردٌ  كياٌن 
َّفِة على أساِس الثقافة. وهذا  أيضاً باألمِة الَُعر
فبأعمِّ  سوسيولوجياً.  الصائُب  التعريُف  هو 
أْن  األشكال، ومن أجِل التحوِل إلى أمة، يَكفي 
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يتكوََّن عاَلٌم ذهنيٌّ وثقافيٌّ مشترك، على الرغِم 
من اختالِف الطبقاِت أو اجلنِس أو اللوِن أو األثنيِة 
أو حتى اختالِف جذورِ األمة. ولزيادِة تعقيِد هذا 
أمَة  الدولة،  أمَة  فإّن  لألمة،  العامِّ  التعريِف 
العسكريَة  واألمَة  االقتصادية،  األمَة  القانون، 
أخرى  تصنيفاٍت  تُعَتَبرُ  وغيرَها،  اجليش(  )ِمّلة 
األمَة  ُن  حُتَصِّ التي  الُشَتقِة  القوميِة  للميوِل 
أيضاً.  القوِة  بأمِم  تسميتها  وبالقدورِ  العامة. 
ذلك أّن التحوَل إلى أمٍة قويٍة يَُعدُّ غايًة منوذجيًة 
تُسفرُ  حيث  الرأسمالية.  للحداثِة  وأساسيًة 
والسوِق  الاِل  رأِس  امتيازاِت  عن  القويُة  األمُة 
بناًء  واإلمبريالية.  االستعمارِ  وُفرَِص  الواسعِة 
عليه، فمن األهميِة مبكان عدم النظر إلى هكذا 
لألمة،  الوحيُد  النموذُج  أنها  على  نٍة  ُمَحصَّ أمٍم 

الشوفينية،  القوِة  أممُ  بأنها  تناولها  وينبغي  بل 
لنبِع  وتشكيُلها  الال.  لرأِس  رةُ  الَُسخَّ واألممُ 
سماتِها  إلى  أصالً  يُعزى  والقضايا  الشاكِل 
فهو  الدميقراطية،  األمِة  منوذُج  أما  هذه. 
الثقافية،  األمِة  من  لالشتقاِق  القابُل  النموذُج 
ويدحُضهما.  واالستغالَل  القمَع  يَلجُم  والذي 
فاألمُة الدميقراطيُة هي األمُة األدنى إلى احلريِة 
فهي  التعريف،  هذا  على  وتأسيساً  والساواة. 
للمجتمعاِت  الُثلى  األمِة  مفهوَم  تَُشكُِّل 

الهادفِة إلى احلريِة والساواة.
وعلِم  الرأسماليِة  احلداثِة  قياِم  عدُم 
صنِف  بتناوُِل  منها  الُستقى  السوسيولوجيا 

بُنيتِهما  بُِحكِم  هو  إمنا  الدميقراطية،  األمِة 
األمَة  أّن  ذلك  األيديولوجية.  وهيمنتِهما 
تكتفي  ال  التي  األمُة  تلك  هي  الدميقراطيَة 
بل  فحسب،  والثقافيِة  الذهنيِة  بالشراكِة 
الؤسساِت  ظلِّ  في  ُمَقوِّماتِها  كافَة  ُد  وتَُوحِّ
وتُديرُها. هذا هو  الستقلة،  الدميقراطيِة شبهِ 
ُ فيها. أي أّن طرازَ اإلدارِة الدميقراطيِة  اجلانُب الَُعنيِّ
في  الرئيسيُّ  الشرُط  هو  الستقلة،  وشبهِ 
الئحِة َصيرورِة األمِة الدميقراطية. وهي بجانِبها 
هذا بديٌل للدولِة القومية. فاإلدارةُ الدميقراطيُة 
للحريِة  عظيمٌة  فرصٌة  الدولة،  ُحكِم  من  بدالً 
والساواة. في حني أّن السوسيولوجيا الليبراليَة 
إما أنها تُطابِقُ األمَة أساساً مع دولٍة ُمشادة، أو 
مع حركٍة تَهدُف إلى تشييِد دولة. وكَوُن حتى 
االشتراكيِة الشيدِة سارت في هذا النحى، هو 
الليبرالية.  األيديولوجيا  قوِة  مدى  على  مؤشرٌ 
الدميقراطية،  األمِة  في  البديلُة  احلداثُة  أما 
فهي العصرانيُة الدميقراطية. في حني يَُشكُِّل 
واأليكولوجيا  االحتكار،  من  رُ  الَُطهَّ االقتصادُ 
الطبيعة،  مع  والتناغِم  التأقلِم  على  الدالُة 
والتقنيُة الصديقُة للطبيعِة واإلنسان؛ يَُشكُِّل 
الدميقراطية،  للعصرانيِة  الؤسساتيَة  األرضيَة 

وبالتالي لألمِة الدميقراطية.
الشتركِة  والسوِق  الشترِك  الوطِن  ظاهرتا 
للمجتمعاِت  أساسيٍّ  كشرٍط  الطروحتان 
لألمِة  ُمَحدِّدةً  سمًة  تُعَتَبران  ال  القومية، 
من  وبالرغِم  فمثالً،  مادياً.  عامالً  بوصِفهما 
الزمن،  من  طويلًة  حقبًة  وطٍن  بال  اليهودِ  بقاِء 
إال أنهم عاشوا مدى التاريِخ في كافِة األقاصي 
عدِم  ورغَم  أمة.  كأمنِع  العمورِة  من  الثريِة 
َعِرفوا كيف  أنهم  إال  وطنية،  امتالِكهم سوقاً 
أسواِق  في  األقوى  الوحيدةَ  األمَة  يصبحون 
الوطَن  أّن  في  شكٍّ  من  ما  جمعاء.  العاَلِم 
من  جداً  منيعتان  حتصينيتان  أداتان  والسوَق 
عدداً  احلروِب  أكثرُ  ُشنَّت  الدولة. وقد  أمِة  أجِل 
سبيِلهما.  في  التاريِخ  في  دمويًة  وأشدُّها 
والسوُق  ُملك،  كساحِة  جداً  ثمنيٌ  فالوطُن 
الوطِن  مفهوُم  ربح. أما  كميداِن  جداً  نفيسٌة 
مغاير.  فهو  الدميقراطية،  األمِة  في  والسوِق 
إلى  التبجيِل  بعنِي  الدميقراطيُة  األمُة  تَنظرُ 

شكُل  هي   
ً
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ذهنيِة  أجِل  من  عظيمٌة  فرصٌة  ألنه  الوطن، 
في  التفكيرُ  محاٌل  بحيث  وثقافتِها،  األمِة 
ذكرياتِها  في  للوطِن  مكاَن  ال  ثقافٍة  أو  ذهنيٍة 
وذاكرتِها. ولكن، يجب عدم النسياِن قطعياً أّن 
أو البلِد، الذي أَضَفت احلداثُة  مصطلَح الوطِن 
والُبّديِّة  الَفَتشّيِة  من  مسحًة  الرأسماليُة 
َمنِزلًة،  اجملتمِع  على  متقدماً  وَصيَّرَته  عليه، 
أيضاً  الهمِّ  والكسب. إذ من  الربِح  إلى  يَهدُف 
»كلُّ شيٍء  الوطن. فمفهوُم  في  الغاالِة  عدم 
األمِة  مفهوِم  من  ينبُع  الوطن«  سبيِل  في 
الفاشية. واألجدرُ هو نَذرُ كلِّ شيٍء في سبيِل 
مجتمٍع حرٍّ وأمٍة دميقراطية. هذا ومن الضروريِّ 
عدم إعالِء ذلك أيضاً إلى مستوى العبادة. فُلبُّ 
ثمينة.  قَيَِّمًة  احلياِة  تصييِر  في  يكمُن  األمِر 
وسيلٍة  مجردُ  هو  بل  غاية،  ليس  الوطَن  أّن  أي 
أمُة  تَهرُع  والفرد. وبينما  األمِة  حلياِة  بالنسبِة 
تتألُف  ما  فغالباً  النمطّي،  اجملتمِع  وراَء  الدولِة 
والكياناِت  التجمعاِت  من  الدميقراطيُة  األمُة 
واحلياةُ  ِغنى.  مصدرَ  اختالفاتِها  وترى  اخملتلفة، 
والتباين.  باالختالِف  أصالً  ممكنٌة  عيِنها  بذاِت 
صيرورِة  على  تُرِغُم  التي  القوميُة،  والدولُة 
منٍط واحٍد من الواطِن وكأنه خرَج من ِمخرطٍة 
أيضاً.  هذا  بجانِبها  للحياِة  ُمناِقضٌة  واحدة، 
آلّي.  إنساٍن  خلقُ  هو  النهائيَّ  هدَفها  أّن  ذلك 
صوب  احلقيقِة  في  تنساُق  هذا  مبَنحاها  وهي 
األمِة  عضُو  أو  مواطُن  أما  والَعَدم.  الفناِء 
هذا  اختالَفه  وينتهُل  فمختلف،  الدميقراطية، 
العشائِر  التجمعات. وحتى وجودُ  من مختلِف 
والقبائِل أيضاً يَُعدُّ مصدرَ غنًى بالنسبِة لألمِة 

الدميقراطية.
إلى جانبِ كوِن اللغِة هامًة دون شّك بقدرِ 
الثقافِة من أجِل كينونِة األمة، إال إنها ليست 
مختلفٍة  لغاٍت  إلى  فالتبعيُة  حتمياً.  شرطاً 
عيِنها.  األمِة  إلى  االنتماِء  أمام  عائقاً  ليست 
وكيفما ال معنى لوجودِ دولٍة واحدٍة فقط لكلِّ 
أمة، فكذا ال معنى لالقتصارِ على لغٍة أو لهجٍة 
جانبِ  وإلى  هنا،  أمة. من  كلِّ  أجِل  من  واحدٍة 
شرطاً  ليست  لكنها  القومية،  اللغِة  ضرورِة 
حتمياً ال مناّص منه. بل وبالستطاِع النظر إلى 
بالنسبِة  الِغنى  بعنِي  واللهجاِت  اللغاِت  تعددِ 

إلى أمٍة دميقراطية. لكّن الدولَة القوميَة تَعمُل 
قطعيٍّ  ومبنواٍل  الواحدِة  اللغِة  بإرغاِم  أساساً 
صارم، وال تُتيُح الفرصَة يسيراً للتعددِ اللغوّي، 
تسعى  بل  الرسمية.  اللغاِت  لتعددِ  وخاصًة 
امتيازاِت  من  االستفادِة  إلى  هذا  بجانِبها 

كينونِة األمِة احلاكمة.

أمة القانون
مفهوماً  القانوِن  أمِة  عن  احلديُث  بالِوسِع 
النماُء  فيها  يتعسرُ  التي  األجواِء  في  وِوفاقاً، 
على األمِة الدميقراطية، وتَعجزُ الدولُة القوميُة 
يَُعبَّرُ  الذي  احللُّ  القضايا. وما  حلِّ  عن  ضمنها 
في  الدستوريِة«  »الواَطنِة  بصيغِة  عنه 
القانون.  أمِة  إلى  مرتكزٌ  حلٌّ  سوى  حقيقتِه، 
نُة بضماٍن دستورّي، ال  فالواَطنُة القانونيُة املَُصَّ
القوميِّ  أو  األثنيِّ  أو  الِعرقيِّ  التمييِز  من  تَتَّخذُ 
أساساً. وهكذا خصائص ال تَُولُِّد احلقوق. وأمُة 
القانوِن تصنيٌف ُمَتناٍم بجانِبها هذا. ونخصُّ في 
األوروبيَة التي تنتقُل تدريجياً  األممَ  هذا الضمارِ 
هو  األساُس  القانون.  أمِم  صوَب  الِّليِة  األمِم  من 
الدميقراطية،  األمِم  في  الستقلِة  شبُه  اإلدارةُ 
الدولِة  في  أما  القانون.  أمِة  في  واحلقوُق 
ُ هو ُحكُم السلطة. في حني  القومية، فالَُعنيِّ
أّن منوذَج األمِة اخلطير هو ذهنيُة »ِمّلة اجليش« 
ومتأُسُسها. ذلك أنها حتتوي بني طياتِها ذهنيًة 
ال يُطاُق العيُش فيها، ذهنيًة تفرُض تُرِغُم على 
الوظائِف دوماً، وتَِصُل حدَّ الفاشيِة على الرغِم 
األمَة  مُتَثُِّل  بأنها  يُوحي  الذي  َمظهِرها  من 
تصنيٌف  فهي  االقتصادية،  األمُة  أما  القوية. 
األمِة  مفهوُم  القومية.  الدولِة  من  قريٌب 
الرئيسيِّ  بالدورِ  تَعَترُف  التي  البلداِن  في  هذا 
وامِلوريِّ لالقتصادِ كأمريكا واليابان وحتى ألانيا، 
حني،  في  ماضياً.  أوروبا  في  رسوخاً  أكثر  كان 
األمِة  لصنِف  اللحوِظ  بالنجاِح  القوُل  يتعسرُ 
جتريِبه.  محاوالِت  من  الرغِم  على  االشتراكية، 
ولكنه  كوبا،  في  قسمياً  نُصادُفه  مثاٌل  وهو 
أي  القومية.  للدولِة  مشيَّدٌ  اشتراكيٌّ  شكٌل 
أنه شكٌل حَتلُّ فيه الدولُة القوميُة التي تَطغى 
عليها رأسماليُة الدولة، َمحلَّ الدولِة القوميِة 

التي تَُسودُها الرأسماليُة اخلاصة.
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احلساسيِة  توخي  ينبغي  التي  اخلاصيُة 
األمِة  نظريِة  وضِع  لدى  فيها  البالغِة  والدقِة 
األمة.  في األجندة، هي حقيقُة تقديِس وتأليهِ 
الدولِة  ألوهيَة  أَنَشأَت  الرأسماليُة  فاحلداثُة 
الدينيِة  الفاهيِم  من  بدالً  بالتحديد،  القوميِة 
هامة.  جدُّ  نقطٌة  هذه  التقليدية.  واإللهيِة 
بكونِها  القومويَة  األيديولوجيَة  رنا  فسَّ ما  فإذ 
أّن  الدولِة القومية، فسنتمكُن من اإلدراِك  ديَن 
الدين.  هذا  إلُه  هي  نفَسها  القوميَة  الدولَة 
والدولُة بالذات ُشيَِّدت في عصِر احلداثِة مبنواٍل 
مصطلحاِت  كافِة  زُبدةَ  طواياه  بني  يَستوعُب 
بل  الوسطى،  العصورِ  في  السائدِة  األلوهيِة 

السماةُ  فالظاهرةُ  أيضاً.  األولى  العصورِ  وفي 
أو  تشييدٌ  إال  هي  ما  العلمانيِة«  بـ«الدولِة 
األولى  العصورِ  ألوهياِت  جلميِع  عينيٌّ  جتسيدٌ 
والوسطى، أو هي ُخالصُتها كدولة. ويجب عدم 
بتاتاً.  الوضوِع  هذا  في  االنخداِع  أو  الضالِل 
القوميِة  الدولِة  طاِلِء  حتت  َحَفرنا  ما  وَلِئنْ 
من حتتِه  أم عصرية، فستظهرُ  علمانيًة كانت 
الدولُة األلوهيُة السائدةُ في العصورِ الوسطى 
الدولِة  واألولى. إذاً، ثمة ُعرى وثيقٌة للغاية بني 
متينٌة  عالقٌة  هناك  النواِل  وبنفِس  واأللوهية. 
من  والوسطى  األولى  العصورِ  ُملوِك  بني  جداً 
الثانية.  اجلهِة  من  اإللهِ  ومصطلِح  جهة، 
العصورِ  الَِلِك كشخٍص عقَب  تأثيِر  زواِل  ولدى 

حَتَوُّلِه  ثم  كَمَلِكيات،  ومَتَأُسِسه  الوسطى، 
أيضاً  – الَِلُك  اإللُه  دولٍة قومية؛ قد تنحى  إلى 
تأسيساً  القومية.  الدولِة  إللهِ  مكانِه  عن 
مؤسساِت  تقديِس  خلَف  يتوارى  فما  عليه، 
لتقديِس  مشابٍِه  وبنحٍو  أيضاً  القوميِة  الدولِة 
هو  والسوق،  واألمِة  الوطِن  مصطلحاِت 
الرأسمالية،  للحداثِة  األيديولوجيُة  الهيمنُة 
والتي مُتَكُِّنها من حصِد الربِح األعظم. ذلك أنّه 
طابعاً  األيديولوجيُة  الهيمنُة  تُضفي  ما  بقدرِ 
باألمة،  العنيِة  الصطلحاِت  تلك  على  دينياً 
الربِح  قانوِن  شرعنَة  بذلك  تستطيُع  فهي 

األعظمّي، وجَتعُله قيَد التنفيذ.
بالشعاراِت  اآلذاَن  يَُصمُّ  بشكٍل  الهتاُف 
القوميِة في عصِرنا  للدولِة  األساسيِة  والرموزِ 
واحدة«،  »لغٌة  واحد«،  »َعَلٌم  قبيِل  من 
و«دولٌة مركزيٌة  واحدة«،  »دولٌة  واحد«،  »وطنٌ 
ُس العيوِن من األعالِم ذاِت األلواِن  واحدية«؛ حَتَسُّ
العاَلِم  تصييرُ  إياها،  واستصغارُها  الُغايِرِة 
نعرِة  تأجيُج  وَمعطوباً؛  مارداً  َمنليثياً  الذهنيِّ 
الشوفينيِة القومية، واإلعالُء من شأنِها لدرجِة 
جعِلها طقوساً وشعائر تُطَلقُ في كلِّ تظاُهرٍة 
الديِن  عباداُت  بأنه  تقييُمه  يتوجُب  ذلك  كلُّ  ؛ 
القوموّي. في احلقيقة، فعباداُت العصورِ القدميِة 
أيضاً كانت تؤدي الوظيفَة نفَسها. الَراُم األصُل 
هنا هو تأمنيُ َسرَياِن منافِِع احتكاراِت السلطِة 
بتقديِسها  أو  ِخفيًة  إما  ومَتريرُها  الال،  ورأِس 
استيعاَب  سنستطيُع  هنا،  من  وشرعنتِها. 
أكثر،  سديٍد  بنحٍو  االجتماعيِّ  الواقِع  حقيقِة 
إذا ما تناوَلنا جميَع الواقِف والمارساِت الراهنِة 
القوميِة  بالدولِة  العنيِة  والُوارِيِة  البالِغِة 

رةً بهذه البراديغما األساسية. ُمؤَطَّ
الذي  األمِة  منوذُج  هي  الدميقراطيُة  األمُة 
جميعاً.  األمراِض  هذه  من  قدرٍ  بأقلِّ  يُعاني 
في  رةٌ  ُمَسخَّ اإلدارةَ  ألّن  إدارتَها،  تَُقدُِّس  ال  فهي 
خدمِة احلياِة اليوميِة كظاهرٍة شفافة. واجلميُع 
تلبيتِه  حاِل  في  إدارياً،  يَكُوَن موظفاً  ألْن  ٌل  ُمؤَهَّ
قَيِّمة،  اإلدارةَ  أّن  أي  ومقتضياتِها.  متطلباتِها 
الهويِة  ومفهوُم  مقدَّسة.  ليست  لكنها 
كعضويٍة  وليس  األطراف،  منفتحِة  الوطنيِة 
أو عقيدٍة دينيٍة منغلقة. واالنتماُء إلى أمٍة ما 

ظاهرتا الوطِن المشترِك والسوِق 
كشرٍط  المطروحتان  المشتركِة 
القومية،  للمجتمعاِت  أسايسٍّ 
لألمِة   

ً
دة ُمَحدِّ  

ً
سمة َبران 

َ
عت

ُ
ت ال 

 ،
ً
فمثال  .

ً
ماديا  

ً
عامال بوصِفهما 

وطٍن  بال  اليهوِد  بقاِء  من  وبالرغِم 
أنهم  إال  الزمن،  من   

ً
طويلة  

ً
حقبة

كافِة  في  التاريِخ  مدى  عاشوا 
المعمورِة  من  الثريِة  األقايص 

كأمنِع أمة
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إلى  االنتماء  مُيكن  َعيباً. حيث  وال  امتيازاً  ليس 
عدِة أمم. أو باألصح، قد تُعاُش قومياٌت مختلفٌة 
وأمِة  الدميقراطيِة  األمِة  فبمقدورِ  متداخلة. 
حاِل  في  يُسٍر  بكلِّ  سويًة  تعيشا  أْن  القانوِن 
ِوفاِقهما. أما الوطُن والَعَلُم واللغة، وإلى جانبِ 
مقدَّسني.  ليسوا  لكنهم  العالية،  قيمتِهم 
الشترك  الوطِن  تشاُطِر  ظلِّ  في  والعيُش 
متداخٍل  بشكٍل  الشتركِة  واألعالِم  واللغاِت 
ممكناً  ليس  التضاد،  بدَل  الصداقِة  درِب  على 
من  ضرورةٌ  عيِنه  اآلِن  في  وهو  بل  فحسب، 
ضروراِت حياِة اجملتمِع التاريخّي. من هنا، فظاهرةُ 
تأخذُ  هذه،  مزاياها  بكلِّ  الدميقراطيِة  األمِة 
مكانَها ومكانَتها في التاريِخ ثانيًة كبديٍل قويٍّ 
طائشٍة  حرٍب  آلُة  هي  التي  القوميِة  للدولتيِة 

زٍة على التهورِ بَِيِد احلداثِة الرأسمالية. وُمَحفِّ
منوذجاً  باعتبارِه  الدميقراطيِة  األمِة  منوذُج 
العالقاِت  دمقرطَة  ثانيًة  يُنِعُش  َحالاّلً، 
الدولتيُة  النزعُة  َّقَتها  َمز التي  االجتماعيِة 
القوميُة إرباً إرباً، ويُفِعُم الهوياِت التباينَة بروِح 
الوفاِق والسالِم والسماحة. لذا، فانعطاُف أمُة 
الدولِة صوب األمِة الدميقراطية، سَيجلُب معه 
الدميقراطيِة  األمِة  فنموذُج  عظمى.  مكاسب 
أوالً  للقياِم  سديٍد  اجتماعيٍّ  بوعٍي  يتسلُح 
الشحونِة  االجتماعيِة  اإلدراكاِت  بتطويِع 
)اإلنسان  إنسانية  لتصييِرها  ثم  بالعنف، 
والذي  والشاعر،  بالعواطف  والفعم  العاقل 
أنه  ريب  ال  عاطفياً(.  ويتقمُصه  باآلخِر  يشعر 
قُ ذلك بالتحجيِم البارزِ لعالقاِت االستغالِل  يَُحقِّ
مِة بالعنف، ولو أنه ال يقضي عليها كلياً.  الَُطعَّ
حريًة  أكثر  جملتمٍع  الفرصَة  بإتاحتِه  وكذلك 
باالقتصارِ  هذه  وظيفَته  يؤدي  ال  ومساواة. إنه 
بني  والسماِح  والسالِم  األمِن  استتباِب  على 
للمواقِف  أيضاً  وبتخطيه  بل  فقط،  صفوفِه 
األخرى  األمِم  جتاه  واالستغالِل  بالقمِع  َّبِة  الَُشر
خارجياً أيضاً، وبتحويِله الصالَح الشتركَة إلى 
الؤسساِت  إنشاِء  إعادِة  لدى  وتضاُفر.  تداؤٍب 
الذهنيِة  البنيِة  على  بناًء  والعاليِة  الوطنيِة 
الدميقراطية،  لألمِة  األساسيِة  والؤسساتيِة 
عنها  سُتسِفرُ  التي  النتائَج  أّن  يُدرَُك  سوف 
الدميقراطية،  العصرانيُة  أي  اجلديدة،  احلداثُة 

فحسب،  نظريّاً  ليس  النهضة،  مبثابِة  سَتكُوُن 
بل وميدانياً أيضاً. أي أّن بديَل احلداثِة الرأسماليِة 
هو العصرانيُة الدميقراطية، واألمُة الدميقراطيُة 
االقتصاديُّ  واجملتمُع  أساِسها،  في  الكامنُة 
وخارَج  داخَل  النسوُج  لميُّ  والسِّ واأليكولوجيُّ 

ثنايا األمِة الدميقراطية.
والسياسيُّ  واألخالقيُّ  الصائُب  السبيُل 
الاليِّ  الاِل  رأِس  أزمِة  من  للنفاذِ  اإلطالِق  على 
الدميقراطيِة  لألمِم  السريُع  اإلنشاُء  هو  العالّي، 
وخارٍق،  متفوٍق  بنحٍو  احلالّلِة  مبزاياها  اجلديدِة 
نفِسها،  بذاِت  القوميِة  الدولِة  عن  عوضاً 
محتواها  من  أُفِرغَت  أو  جوفاء  باتت  والتي 
راهناً، وعوضاً عن احتاداتِها اإلقليميِة والعالية، 
األمِة  إقامُة  التحدة. وهو  األمم  هيئة  وباألخصِّ 
الدميقراطيِة مقاَم الدولِة القوميِة الواحدية، أو 
اعتبارُها حالَتها املَُوَّلة. وكذلك تطويرُ النماذِج 
اإلقليميِة )االحتاد األوروبّي يسيرُ في هذا النحى 

نسبياً( والعاليِة أيضاً بشكٍل متداخل.
إّن احللَّ الذي يفرُضه منوذُج األمِة الدميقراطيِة 
يَُحتُِّم  بل  القومية،  الدوِل  إنكارَ  يقتضي  ال 
الدستوريِّ  باحللِّ  االلتزاَم  األخيرِة  هذه  على 
الدميقراطيِة   – الدولِة  فقرينُة  الدميقراطّي. 
التداخلُة في أوروبا الغربية، ليست منوذَج احللِّ 
إشكاليٌّ  منوذٌج  إنها  العكس،  وعلى  الوحيد. 
والتأجيِل  التسويِف  على  ويعمُل  للغاية، 
يتعنيُ  الذي  النموذُج  بينما  القضايا.  حلِّ  في 
اختبارُه في الشرِق األوسط، هو احللُّ الدستوريُّ 
ومن  الدولِة  أمِة  من  يتَّخذُ  الذي  الدميقراطيُّ 
الذاتيِّ  واستقاللِها  الدميقراطيِة  األمِة  وجودِ 
مناذَج  فإّن  العكس،  حاِل  وفي  له.  أساساً 
تتعدى  لن  الوسط،  إلى  ستظهرُ  التي  الوحدِة 
قبيِل  من  الكياناِت  نطاَق  أدوارِها  حيث  من 
العربية«  و«اجلامعِة  اإلسالميِّ«  »الؤمتِر 
وهو   « التركيِّ  »اجمللِس  إضافُة  )ويجُب 
ناخيتشيفان،  من  كالً  يشمل  دولي  تنظيم 
وتركيا(. ما  كازاغستان، كرغزستان،  أذربيجان، 
من ريٍب في مدى عظمِة التطورِ الذي سَيكُوُن 
الذي  الدميقراطيِة«  األمِم  »احتادِ  ثمارِ  من  ثمرةً 
النظاِم  لواِء  النضويُة حتت  األممُ  تَُشكُِّله  سوف 
داخلياً  بينها  فيما  الدميقراطيِّ  الدستوريِّ 
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العليا  األمُة  هو  هنا  األمِة  مبصطلِح  )القصودُ 
مع  الدولِة  أمِة  وفاِق  من  النبثقُة  األمِم  أمُة  أو 
على  فقط  يدلَّ  لن  فهو  الدميقراطية(.  األمِة 
استتباِب السالِم الراسِخ والدائم، بل وسُيشيرُ 
أيضاً إلى أّن احلشودَ التحررةَ كلياً من البطالة، 
اقتصادياً  وإنتاجاً  ثقافيًة  نهضًة  تشهُد  سوف 
الشاعيِّ  االقتصادِ  تالُحِم  خالِل  من  ملحوَظني 
أليِّ  يَحقُّ  وال  هذا  األيكولوجية.  الصناعِة  مع 
ما  إلى  املتوِم  الَقَدرِ  بعنِي  ينظرَ  أْن  كان  كائٍن 
يَُعمُّ النطقَة من بطالٍة واقتصادٍ عقيٍم وحياٍة 
العلوماتيِة  عصِر  في  لآلماِل  مٍة  محطِّ ثقافيٍة 
إمنا  بهكذا منظور،  يتحلى  والتكنولوجيا. وَمن 
هو ُمصاٌب بالعمى األيديولوجّي، أو أنه غارٌق في 
نيِر الهيمنِة األيديولوجيِة للنظاِم القائم. هذا 
وال مُيكُن للشرِق األوسِط إعادةُ أداِء دورِها الكونيِّ 
إال  التاريخ،  ألَمدٍّ جدِّ طويٍل في سياِق  داَم  الذي 
حتت رايِة »احتادِ األمِم الدميقراطية«. بوسِع الكردِ 
من  الرِة  هذه  في  االنطالُق  النطقة  وشعوب 
لذاك  مماثٍل  بدورٍ  للقياِم  الدميقراطية،  احلضارِة 
الثورِة  آفاُق  احلضارة. وتُقدُِّم  أدَّوه في فجِر  الذي 
الكرديِة  الدميقراطيِة  األمِة  وحلُّ  الكردستانيِة 
)الفكرية  القوِة  أنواِع  شتى  من  يفيُض  ما 
الثورةَ  إّن  ذلك.  سبيِل  في  الالزمِة  واجلسدية( 
الكردستانيَة هي ثورةٌ شرُق أوسطيٍة أكثر من 
الدميقراطيُّ  الوطنيُّ  والتحوُل  مضى.  وقٍت  أيِّ 
الشرِق  الدميقراطيِة  األمِم  »احتادَ  يعني  الكرديُّ 

أوسطية«.
إذن، واحلاُل هذه، فطريقُ الثورِة الكردستانيِة 
األمِم  »احتادِ  من  ميرُّ  الكونيِة  اآلفاِق  إلى 
من  فالعديُد  أوسطية«.  الشرِق  الدميقراطيِة 
احلداثُة  َستها  أسَّ التي  اإلقليميِة  االحتاداِت 
الدولِة  مقوماِت  إلى  ارتكازاً  الرأسماليُة 
من  كلٍّ  في  القوميِة  الدوِل  )احتاداُت  القومية 
هيئُة  وكذلك  وأفريقيا(،  وأمريكا  وآسيا  أوروبا 
األمِم التحدة؛ ما برَحت عاجزةً عن إيجادِ احللِّ أليِة 
تأسيِسها  يوِم  منذ  إقليمية،  أو  عاليٍة  قضيٍة 
التي  القوميِة  الدولِة  آفاَق  إّن  ذلك  اآلن.  وحتى 
الشاكِل  وإنتاِج  االنسدادِ  من  بنيوياً  تعاني 
على  الكفايِة  فيه  مبا  يَسري  إمنا  وتسويِفها؛ 
هيئِة  ووحداِت  اإلقليميِة  االحتاداِت  تلك  مثل 

األمثلِة  تلك  من  وبدالً  لذا،  أيضاً.  التحدِة  األمِم 
الفاشلة، يَُعدُّ تشكيُل االحتاداِت اجلديدِة اعتماداً 
على الوحداِت العابرِة لقوماِت الدولِة القوميِة 
حاجٌة  هناك  التأجيل. ومثلما  حتتمُل  ال  حاجًة 
الدميقراطيِة  الوطنيِة  »االحتاداِت  إلى  ماسٌة 
إلى  أيضاً  ُمِلّحٌة  حاجٌة  ثمة  فإنه  اإلقليمية«، 
من  الؤلَِّف  العاليِة«  الدميقراطيِة  األمِم  »احتادِ 
تتخطى  التي  الدميقراطيِة  الوطنيِة  الكوِّناِت 
منوذِج  عن  عوضاً  وذلك  القومية،  الدوِل  إطارَ 
َفكَّرنا  وسواٌء  احلالّي.  التحدِة«  األمِم  »هيئِة 
فإنه  العالّي،  أم  اإلقليميِّ  الستوى  على  باألمِر 
يتعنيُ على »احتادِ األمِم الدميقراطيِة« أال يقتصرَ 
يَكُوَن  أْن  بل  فحسب،  الدولِة  مكوناِت  على 
الدنيِّ  اجملتمِع  منظماُت  فيه  تشارُك  احتاداً 
ُد  يَُوطَّ ال  العاليُّ  فالسالُم  أيضاً.  الدميقراطيِة 
كما  للحروب.  الَُسبِّبِة  القوميِة  الدوِل  عبر 
ومحاٌل في الوقِت عيِنه حتقيقُ التنميِة والرفاِه 
تتسبُب  التي  احلداثِة  مؤسساِت  بواسطِة 
باألزمات. واألمثلُة الوجودةُ تؤكُد مصداقيَة هذه 
السبيَل  أّن  وكيفما  اللزوم.  عن  زيادةً  احلقيقِة 
إلى السالِم العاليِّ ميرُّ من األمِم الدميقراطية، فإّن 
وفي  العمِل  ها في  تناَل حقَّ لن  العالِم  شعوَب 
احتكاراِت  طريِق  عن  األوليِة  متطلباتِها  تلبيِة 
رأِس الاِل الاليِّ الالهثِة وراَء الربِح الطائش، بل 
االقتصادِ  احتاداِت  من  ميرُّ  ذلك  إلى  السبيَل  إّن 
األيكولوجية،  والصناعِة  األيكولوجيِّ  الشاعيِّ 
العمَل  ويَعَتِبرون  اجلميع،  فيها  يعمُل  والتي 

منبعاً للحرية.

املصدر
حملمكة  املقدمة  آالن  � �أوج  عبدهللا  املفكر  مرافعة  من  مقتطفات 
القضية  امس:  حتت  ميرايل  اإ يف  جسنه  من  الأوروبية  االإنسان  حقوق 

الكردية وحل الأمة ادلميقراطية 
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تقديم
القانونية  القواعد  مجموعة  هو  الدستور 
للدولة،  السياسي  النظام  شكل  حتدد  التي 
السياسية  الناحية  من  بالفرد  الدولة  وعالقة 
فيما يتعلق باحلقوق والواجبات واحلريات العامة. 

أساليب نشأة الدساتري
1 – أسلوب املنحة:

في مرحلة أولى من حياة الدول كان احلكام 
وحدهم  ينفردون  ذلك  غير  أم  ملوكا  كانوا  أيا 
بتملك وممارسة السلطة وفي محورها السلطة 
التأسيسية سواء من الناحية القانونية أم من 
مبظهر  ظهروا  فقد  ثم  الفعلية. ومن  الناحية 
التفضل على شعوبهم بإصدارهم من جانبهم 
دساتير توضح في مظهرها احلد من سلطاتهم 
أن هؤالء  ووضع قيود عليها لصالح شعوبهم، 
من  جزء  عن  بإرادتهم  تنازلوا  احلكام  أو  اللوك 
برضائهم  شعوبهم  جتاه  للسلطة  متلكهم 
أجبرتهم  قد  التغيير  تيارات  كانت  وان  ظاهرياً 

واقعياً على اإلقدام على هذه اخلطوة. 

ا لدستور.. المعنى والتطور والمدلول

الدكتور جالل زناتى

 نحاول هنا أن 
نعرض لمعنى 

وتطور الدستور وما 
هي أركانه وكيف 
تطور وما هي طرق 

وضعة من حيث 
النظم القانونية، 

وماذا يحقق الدساتير 
للمجتمعات من 

إيجابيات وسلبيات 
وسنشير الى: ما هو 
القانون ثم معنى 

وتطور الدستور.
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العصر  في  الدولة  تعرف 
من  »جماعة  بأنها  الحديث 
تبسط  سياسًيا  منظمة  الناس 
محدد  إقليم  على  سيطرتها 
ويعرفها  بالسيادة«  يتمتع 
عنف  أداة  بأنها  االشتراكيون 
أخرى،  طبقة  ضد  طبقة  بيد 

لذلك دعوا إلى اضمحاللها.

2 – أسلوب العقد أو التعاقد:
في  متكافئ  كعنصر  الشعب  ظهر 
أو  العقد  طريق  عن  الدساتير  نشأة  أسلوب 
التعاقد إذ يذعن احلاكم لسبب أو آلخر ترجمة 
لنيل حريته  الشعب  واجتاهات  التغيير  لتيارات 
مت  سواء  بنفسه  نفسه  حكم  في  والشاركة 
احلاكم  إذعان  أو  انقالب  أو  ثورة  عن طريق  ذلك 
باحلاجة  وإقراراً  وتخوفاً  خوفاً  الشعب  إلرادة 

الاسة إلى التغيير. 
3 – أسلوب اجلمعية التأسيسية:

جمعية  قيام  يفترض  األسلوب  وهذا 
»نيابة« عنه  الشعب  تأسيسية منتخبة من 
يكون  بحيث  الدستور  وضع  مهمة  بها  يناط 
الدستور الذى يصدر عنها واجب النفاذ باعتباره 

عن الشعب الذى مثلته. 
4 – أسلوب االستفتاء الشعبى:

الشعب  يقوم  أن  يفترض  األسلوب  هذا 
السلطة  مباشرة  في  بنفسه  يشترك  أو 
الشعبي.  االستفتاء  أسلوب  وهو  التأسيسية 
جمعية  تكون  أن  بشرط  ليس  أنه  ويالحظ 
الدستور  وضعت  التي  هي  نيابية  تأسيسية 
الطلوب االستفتاء عليه وإمنا يفترض أن تكون 
هناك هيئة أو جمعية أو جلنة أو شخصية. قد 
بعد  من  ثم  الدستور،  مشروع  بتحضير  قامت 
حدث  كما  لالستفتاء  الشعب  على  يعرض 

بالنسبة للدستور الصري سنة 1971. 

نهاية الدساتري
السلطة  أسلوب  وهو  العادي  األسلوب   –  1

التأسيسية: 
الدستور  وضعت  التي  السلطة  تقوم 

بإلغائه بذات الوسيلة أو بوضع نهاية له. 
2 – أسلوب الثورة أو االنقالب: 

خاصة  اآلن  مألوفة  أصبحت  طريقة  هذه 
يلعب  األسلوب  الولد. وهذا  احلديثة  الدول  في 
طريق  عن  الرئيسي  الدور  العملية  احلياة  في 
القوة من خالل انقالب عسكري أو ثورة أيا كانت 
التسمية الهم إلغاء الدستور السابق وإصدار 

اعالن دستوري جديد. 
للدستور  يكون  أن  ويعنى  الدساتير:  سمو 
يكون  وان  تشريعات  من  عداه  ما  على  السمو 
له مكانة الصدارة عليها، ومن ثم تلتزم جميع 
الدولة  في  السياسي  النظام  في  السلطات 
وعدم  واحترامه  بنصوصه  التقييد  بوجوب 
حاكم  كقيد  به،  وااللتزام  حدوده  على  اخلروج 
في ممارستها لسلطاتها ومن بعد ميثل السياج 
وسنعرض  العامة.  واحلريات  للحقوق  العام 

لتفاصيل ذلك في السطور التالية.

مفاهيم دستورية
العصر  في  الدولة  تعرف  الدولة:  تعريف 
منظمة  الناس  من  »جماعة  بأنها  احلديث 
إقليم  على  سيطرتها  تبسط  سياسًيا 
فقهاء  ويعرفها  بالسيادة«  يتمتع  محدد 
في  يستقر  شعب  بأنها  الدستوري  القانون 
ومن  منظمة.  حلكومة  ويخضع  معينة  أرض 
هي:  ثالثة  أركان  للدولة  أن  يتضح  التعريف 
الدولة,  وعناصر  واحلكومة.  واألرض  الشعب 
من  كبير  مجموع  من  الشعب  الشعب: يتكون 
الشترك،  العيش  في  الرغبة  جتمعهم  الناس 
حد  أو  مناسب  عدد  حتديد  ميكن  ال  كان  وإن 
الشعب  أفراد  أو  الناس  لعدد  أقصى  وحد  أدنى 
عامالً  تعتبر  شك  ال  السكان  عدد  كثرة  أن  إال 
هاًما في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق 
عنها  يختلف  وقد  األمة  مع  الشعب  تعريف 
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إلى دول,  العربية القسمة  كما هو حال األمة 
معينة  أرض  على  الشعب  يستقر  واألرض: 
أو  ذات مساحة كبيرة  األرض  سواء كانت هذه 
صغيرة، وقد أصبحت األرض كعنصر من عناصر 
يشمل  ال  الذي  باإلقليم  تسمى  الثالث  الدولة 
السطحات  جانبها  إلى  وإمنا  فقط  اليابسة 
يعلو  الذي  والفضاء  لليابسة  التابعة  الائية 
لقواعد  وفًقا  للدولة  اخلاضعة  والبحار  األرض 
يكون  أن  يكفي  واحلكومة: ال  الدولي  السلوك 
األرض  من  مساحة  على  يقيم  شعب  هناك 
لقيام الدولة بل البد من وجود قوة أو سلطة أو 
حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار 
تنظيم  على  احلكومة  هذه  تعمل  وأن  األرض 
عن  والدفاع  مصاحلها  وحتقيق  اجلماعة  أمور 
سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها 
انتفي  فإذا  لها  وقبوله  بها  شعبها  رضا  من 
فعلية  تكون  احلكومة  فإن  والقبول  الرضا  هذا 
على  نفوذها  فرضت  مهما  شرعية  وليست 
شرطاً  االعتراف  البعض  ويضع  املكومني 
للدولة  توافرها  الواجب  الشروط  من  رابعاً 
ضمني.  أو  علني  اعتراف  ذلك  أكان  سواء 
توافرت  إذا  للدولة  العنوية  لذلك فالشخصية 
العناصر الثالثة – والرابع كذلك, وهي الشعب 
الدولة  قامت  واجتمعت،  واحلكومة  واإلقليم 
ككيان قانوني يجمع العناصر وميثلها وأصبحت 
الدولي،  التي تكون اجملتمع  الدول  أفراد  فردًا بني 
عن  لتمييزها  العنوية  الشخصية  واكتسبت 
من  جملموعة  أو  الفردية  الطبيعية  الشخصية 
اجملردة  العنوية  الشخصية  لهذه  والبد  األفراد، 
أفراد  مجموعة  أو  طبيعي  فرد  ميثلها  أن  من 
يسمى أو يسمون )أصحاب أو ذوا السلطة(، وال 
تتأثر هذه الشخصية العنوية )الدولة( مبوت أو 
تغيير ممثليها فتبقى حقوق الدولة لها ومقيدة 
القوانني  وتظل  بها  تعهدت  التي  بااللتزامات 
التي سنت فيها مطبقة حتى وإن تغير شكلها 
ما لم يتم إلغائها صراحة أو ضمنًا، بالرغم من 
تبدل ممثلو تلك الدولة أو تغيير شكلها أو طريقة 
عناصر  بني  العالقة  رأسها  تسمية  أو  تعيني 
إدارتها  ومقتضيات  اجملتمعات  تطور  مع  الدولة 

سياسية  نظًما  عموًما  البشري  الفكر  أبدع 
على  تقوم  جميًعا  أنها  إال  ومتنوعة،  مختلفة 
واملكومني  احلاكم  بني  العالقة  تنظيم  فكرة 
وحقوق  احلاكم  اختصاصات  بتحديد  وذلك 
احلكم  سلطات  بني  توازن  وإقامة  الواطنني، 
االستقرار  يؤمن  مبا  املكومني  وواجبات  وحقوق 
مييل  ما  عادة  فاحلاكم  احلكام.  طغيان  وعدم 
إلى االحتفاظ بصالحيات مطلقة على حساب 
أجل  من  الشعوب  تناضل  حني  في  الشعب، 
إطار  ضمن  وجعلها  احلاكم  صالحيات  تقييد 
التشريعات وبنصوص محكمة أصبحت يطلق 
التشريعات  عن  له  متيزًا  الدستور  اسم  عليها 
األخرى التي تنظم أمور جزئية في اجملتمع بينما 
ينظم الدستور مبادئ وأسس اجملتمع وفلسفته 
وحقوق األفراد فيه وصالحيات الهيئات احلاكمة 
بني  أو  واألفراد  بينها  أو  بينها  فيما  والعالقة 
قد  منازعات  أية  في  والفصل  أنفسهم  األفراد 
تنشأ في الدولة. ومدلول كلمة »احلكومة« قد 
وهو  الدولة  في  احلكم  نظام  باحلكومة  يقصد 
العامة  السلطة  أعمال  وسيلة  العنى  بهذا 
على  املافظة  في  بوظيفتها  الدولة  قيام  أو 
السالم  وحفظ  واخلارجية  الداخلية  سالمتها 
وحتقيق العدالة بني الشعب. وتستعمل كلمة 
الهيئات  مجموع  أي  الدولة  مبعنى  احلكومة 
الدولة  تديرها  التي  أو  احلاكمة  السلطات  أو 
التشريعية  الثالث  فيقصد بها هنا السلطات 
قد  احلكومة  أن  إال  والقضائية،  والتنفيذية 
التنفيذية  السلطة  وحتديًدا  قصرًا  بها  يقصد 
ومساعديهم  والوزراء  الدولة  رأس  أي  فقط، 
الوزارة  فقط  باحلكومة  يقصد  وقد  الباشرين، 
فيقال أن احلكومة استقالت أي أن رئيس الوزراء 
الدولة.  رأس  إلى  استقالتهم  قدموا  والوزراء 
وأعتقد أنه في العصر احلديث وفي أغلب الدول 
األقرب  اللفظ  هو  اإلدارة  أو  احلكومة  لفظ  فإن 
عن  لتميزها  التنفيذية  السلطة  إلى  داللة 
السلطتني التشريعية والقضائية. وقد عرفها 
واالقتصاد  الدولة  قاموس  في  العلوي  هادي 
التنفيذية  السلطة  تتولى  )هيئة  بأنها: 
شؤون  إدارة  عن  مسؤولة  وتكون  الدولة  في 
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الدولة ألنها جزء  البالد، وتختلف احلكومة عن 
والدولة كل تضم السلطات الثالث التنفيذية 

والتشريعية والقضائية(.
نشأة الدساتري وتطورها التارخيي

العالم  في  »الدستور«  كلمة  مدلول 
العاصر من النادر وجود دولة ليس لها دستور، 
األساس  ومعناه  فارسي  دستور  كلمة  وأصل 
تستعمل  الدول  بعض  كانت  وقد  القاعدة،  أو 
النظامي  القانون  أو  األساسي  القانون  لفظ 
كلمة  أن  إال  دستور،  مصطلح  استعمال  قبل 
استعمالها  وشيوع  وداللتها  بإيجازها  دستور 
بشيء  تتمتع  وأصبحت  الغلبة  اكتسبت  قد 
من القدسية وهي األكثر استعماالً في الدول 
أو  ترجمتها  أو  مقابلها  أو  احلديثة،  العربية 
عرفت  ولقد  العالم.  لغات  أغلب  في  معناها 

الدساتير  القدمية  الدنيات  بعض 
ذلك  على  األمثلة  أبرز  ومن 

عصورها  في  مصر  دستور 
التأخرة  الفرعونية 
شاشنقى  عنخ  دستور 
أهم  من  وكذلك 
الكاملة  الدساتير 
أو  القدمي  بابل  دستور 
بتشريعات  عرف  ما 

احلضارة  وفي  حمورابى 
فقد  القدمية  اليونانية 

اليونانية  الدينة  عرفت 
دستور  التحديد  وجه  وعلى 

سولون.  الشرع  وضعه  الذى  أثينا 
وفي مرحلة العصور الوسطى لم يعد هنالك 
مجال للكالم عن دستور اذ اعتمد الدستور في 
الغالب على السلك الكهنوتي حيث أصبحت 
على  البابوية  خالل  من  تسيطر  الدين  سلطة 
سلطة الدولة في سيفني ميثالن قوة العقيدة 
نظم  عن  كالم  هناك  يعد  ولم  احلكم  وقوة 
تعترف  أو  واحلريات  باحلقوق  تعترف  سياسية 
السياسية.  احلياة  في  بالساهمة  لإلنسان 
وساد اجلهل الذي شمل سائر مرافق احلياة وهو 
وهو  الواقع  هذا  وكان  اإلقطاع  بعصر  عرف  ما 

نهضة  في  تسبب  األوربية  بالدول  خاص  واقع 
كبيرة  صناعية  نهضة  تلتها  شاملة  فكرية 
التي  السياسية  واألفكار  الفلسفات  فظهرت 
عن  السلطة  وفصل  واحلريات  باحلقوق  نادت 
بدأت  هنا  ومن  ميارسونها  الذين  األشخاص 
مرحلة تقييد احلكام بوثائق أطلق عليها فيما 
بعد بالدساتير وهي مرحلة يحددها الكثير من 
مراحل  وفي  عشر  التاسع  القرن  في  الكتاب 
الشعوب  أصبحت  الزمنية  احلقبة  لهذه  تالية 
وفق  السلطة  ومصدر  السيادة  صاحبة 

االجتاهات الفكرية السائدة.

مفهوم الدستور ودالالته املختلفة
القانون  تعريفات  تعددت  الحظنا  وكما 
من  فقيه  كل  نظر  وجهات  حسب  الدستوري 
أن  والالحظ  العلم  هذا  فقهاء 
تدور  التعريفات  هذه  جميع 
وسوف  احلكم  فكرة  حول 
التعريفات  لتلك  نعرض 
بكتب  جاءت  كما 
هذه  فمن  الفقه. 
أن  يرى  من  التعريفات 
الدستوري.  القانون 
أو  الدستور  ويعرف 
الدستوري  القانون 
القواعد  مجموعة  بأنه 
األساسية التي حتدد شكل 
احلكم  قواعد  وترسم  الدولة 
األساسية  الضمانات  وتضع  فيها، 
حلقوق األفراد، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان 
مجموعة  هو  أو  السلطات,  هذه  اختصاصات 
احلكم  أمر  تنظم  التي  القانونية  القواعد 
داعي إلدخال  ال  أن  يرى  الدولة, ومنهم من  في 
الدولة في التعريف حيث يرون أن قواعد القانون 
الدستوري تبني أمر احلكم في جماعة سياسية 
الدولة أسبق في  أن  يرون  في وقت معني حيث 
الوجود من الدستور. والرد على ذلك أن الدولة 
فان  الدستور  على  الوجود  في  أسبق  كانت  إذا 
ألن  الوضع  هذا  تأخذ  األخرى  هي  احلكومة 

ر  ستو لد ا
مجموعة  هو 

القانوني�ة  القواعد 
النظام  شكل  تحدد  اليت 

وعالقة  للدولة،  السيايس 
الناحية  من  بالفرد  الدولة 

يتعلق  فيما  السياسية 
والواجبات  بالحقوق 

والحريات العامة
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واإلجماع  الدولة.  أركان  من  ركن  احلكومة 
القانون  قواعد  أن  أآلن  الفقهاء  بني  احلاصل 
احلكم  يخص  ما  كل  بشأن  تتعلق  الدستوري 
في الدولة فهي تقيم الؤسسات احلاكمة تبني 
وترسم  السلطات  بني  والعالقة  اختصاصاتها 
كشكل  السياسي  النظام  ومالمح  معالم 
الدولة وشكل احلكومة وحقوق وحريات األفراد 

وما يقابلها من تكاليف وأعباء عامة.
مدلوالت  أربعة  هناك  الدستور:  مدلوالت 

للدستور نعرض لها
لكلمة  اللغوي  األصل  اللغوي:  املدلول  أ. 
معنى  تفيد  حيث  األصل  فارسي  هو  دستور 

الدساتير  وكانت  القاعدة.  أو  األساس 
العقد  في  صدرت  التي  العربية 

العشرين  القرن  من  الثاني 
كلمة  استعملت  قد 

شأن  هو  )أساس( كما 
العراقي  الدستور 
 ,1925 سنة  الصادر 
القانون  عنوان  حتت 
كذلك  األساسي. 
الصري  الدستور 

 1923 سنة  الصادر 
فقهاء  من  الكثير  ويرى 

أن  الدستوري  القانون 
لصطلح  اللغوي  العنى 

فروع  كافة  يستغرق  الدستور 
القانون باعتبار أن هذه الفروع قواعد تنظيمية 
القواعد  داللة  حقيقة  مع  يتفق  ال  ما  وهو 

الدستورية.
الدلول  هذا  ارتبط  التارخيي:  املدلول  ب. 
الدستوري  فرنسا  بتاريخ  الدستور  لصطلح 
قام  حيث  االورلياني(  فيليب  )لويس  عهد  في 
صدر  الذي  الدستور  )جيتروا( بتدريس  الفقيه 
في ذلك العهد والذي أقام النظام الدميوقراطي 
احلر. وبطبيعة احلال مثل هذا الدلول ال يتجاوز 
العلمية كما  الدراسة  إلى  التاريخية  الدراسة 

هو ثابت.
بالدلول  القصود  الشكلي:  املدلول  ج. 

القواعد  كافة  أن  هو  للدستور  الشكلي 
تعتبر  الدستور  وثيقة  تنظمها  التي  القانونية 
كونها  عن  النظر  بصرف  دستورية  قواعد 
أخرى  موضوعات  تتناول  أو  احلكم  أمور  تتناول 

غير هذا العني.
بالدلول  يقصد  املوضوعي:  املدلول  د. 
القانونية  القاعدة  أن  هو  للدستور  الوضعي 
بالتنظيم  تناولت  إذا  دستورية  قاعدة  تعتبر 
هذه  مبكان  عبرة  وال  الدولة  في  احلكم  أمور 
القاعدة سواء اشتملت عليها وثيقة الدستور 
القاعدة  ومصادر  الوثيقة  هذه  خارج  كانت  أم 
أساليب  الدساتير،  إصدار  وطرق  الدستورية 
قد  الدساتير(،  و)أنواع  الدساتير  نشأة 
ينشأ الدستور جراء األعراف التي 
اتبعت في إدارة شؤون احلكم 
تلك  تدوين  دون  والدولة 
توجد  ومازالت  القواعد، 
دساتير عرفية كما هو 
التحدة  الملكة  حال 
األعظم  العهد 
كارتا(  )الاجنا 
إال  1215م،  عام  منذ 
الدساتير  أغلب  أن 
هي  العالم  دول  في 
سواًء  مكتوبة  دساتير 
أو  واحدة  وثيقة  في  كانت 
وقد  قوانني.  أو  وثائق  مجموعة 
احلديث  بالفهوم  الكتوبة  الدساتير  ظهرت 
في  ثم  الشمالية  أمريكا  دويالت  في  بداية 
الدستور االحتادي الصادر سنة 1787 م, لتنتشر 
ومن  العالم،  دول  أغلب  في  الكتوبة  الدساتير 
خالل التجربة أصبح الفقه الدستوري يعدد أربعة 

أساليب لوضع الدساتري وفًقا ملا حدث تارخيًيا: 
1. فإما أن يتنازل احلاكم عن حكمه الطلق 

فيتكرم على شعبه بإصدار دستور.
املكومني  مع  احلاكم  إرادة  باتفاق  أو   .2

مباشرة.
3. أو من خالل جمعية تأسيسية.

الراد  الدستور  نص  على  استفتاء  أو   .4

فــــة  كا
عــــــــد  ا لقــو ا

تنظمها  اليت  القانوني�ة 
تعتبر  الدستور  وثيقة 

قواعد دستورية بصرف النظر 
عن كونها تتن�اول أمور الحكم 

موضوعات  تتن�اول  أو 
هذا  غير  أخرى 

المعىن
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يتناولون  عندما  الفقهاء 
القانون  مصادر  بالبحث 
عن  يتكلمون  الدستوري 
والمصادر  المكتوبة  المصادر 
المصادر  وتدخل  العرفية 
المكتوبة في دائرة التشريع، 
فال  العرفية  المصادر  أما 
باعتبارها  كذلك  تعتبر 

مصادر مستقلة
وضع  يتم  الذي  األسلوب  ويتقرر  إصداره، 
الدستور به عادة وفق ظروف اجملتمع السياسية 
تطور  ومدى  اخلارجية  التأثيرات  مع  وتفاعلها 
باحلقوق  الشعبية  والطالبة  السياسي  الوعي 
القاعدة  مصادر  أن  العلوم  ومن  الدستورية. 
والفقه  التشريع  هي  عام  بوجه  القانونية 
والقضاء والدين والعرف… الخ. إال أن الفقهاء 
القانون  مصادر  بالبحث  يتناولون  عندما 
الكتوبة  الصادر  عن  يتكلمون  الدستوري 
الكتوبة  الصادر  وتدخل  العرفية  والصادر 
فال  العرفية  الصادر  أما  التشريع،  دائرة  في 
كما  مستقلة  مصادر  باعتبارها  كذلك  تعتبر 
النهج  هذا  على  الفقهاء  ويرتب  ذلك.  سنرى 
وأنواعها  الدساتير  إصدار  البحث عن طرق  في 

وسوف نتكلم عن طرق إصدار الدساتير.
كونها  عن  تخرج  ال  فهي  الدساتري:  أنواع 
من  وكذلك  عرفية.  ودساتير  مكتوبة  دساتير 
مرنة  ودساتير  جامدة  دساتير  األنواع  هذه 
مكتوبة  الدساتير  تكون  الكتوبة:  والدساتير 
عندما يتم تدوين القواعد القانونية في وثيقة 
خاصة سواء تعلقت هذه القواعد بأمر احلكم 
تكون هذه  أن  العنى. الهم  أنها خارج هذا  أم 
القواعد قد ثبتت في وثيقة الدستور واتخذت 
اإلجراءات اخلاصة األشكال اخلاصة التي تختلف 
عن اإلجراءات واألشكال التي تصدر بها القوانني 

العادية.
 أما الدساتري العرفية: تكون الدساتير عرفية 
وثيقة  تضمها  وال  العرف  إلى  تستند  عندما 
مادي  تصرف  معلوم  هو  كما  والعرف  خاصة. 
أو  الدولة  مؤسسات  به  تقوم  معني  وسلوك 
بعض هذه الؤسسات وال يحصل اعتراض على 
قانوني.  بوصف  تتميز  بوصفها  السلوك  هذا 
الادي  الركن  ركنني:  للعرف  إن  يعني  وهذا 
التمثل  العنوي  والركن  بالسلوك.  والتمثل 
بوصفه  السلوك  هذا  عن  الرضا  بحصول 
غالبية  أن  إلى  اإلشارة هنا  ملزماً. وجتدر  قانوناً 
من  ولعل  مكتوبة  دساتير  هي  الدول  دساتير 
الدساتير العرفية هو الدستور اإلجنليزي. وهذا 
عرفية  دستورية  قواعد  ثمة  تكون  بأن  مينع  ال 
يسمى  ما  وهو  الكتوب  الدستور  هامش  على 
العرف الدستوري على خالف الدستور العرفي. 
هو  العرفية  الدساتير  أو  الكتوبة  والدساتير 
تعبير  حد  على  الدساتير  أنواع  من  يعتبر  ما 
أنواع  الفقهاء  يصنف  كذلك  الفقهاء. 
والدساتير  اجلامدة  الدساتير  بعنوان  الدساتير 
التي  الدساتير  تلك  باألولى  ويقصدون  الرنة 
خاصة  وإجراءات  خاصة  هيئة  عن  تصدر 
وأشكال  طريقة  عن  متييزي  بطابع  مطبوعة 
العادية.  القانونية  القواعد  صدور  وإجراءات 
الدساتير  صدور  طرق  بالكالم  نخص  واآلن 
على وجه اإليجاز نتيجة لتطور وعي الشعوب 
فكرة  وبلورة  الدميوقراطية  البادئ  وانتشار 
سيادة الشعب، حصل صدور الدساتير بشكل 
على  وذلك  الفاهيم  تلك  لتطور  وفقاً  تدريجي 

الوجه التالي:
)دستور  املنحة  بطريقة  الدساتري  صدور   .1
الطلق  حكمه  عن  احلاكم  يتنازل   ( النحة( 
فيتكرم على شعبه بإصدار دستور( يكون في 
الدستور  بوضع  احلاكم  استقل  إذا  ما  حالة 
استنادًا  عادة  ويكون  الشعب،  مشاركة  دون 
على أن احلاكم هو صاحب السيادة في الدولة 
الفقه  في  الغالب  والرأي  الشعب،  وليس 
القانوني أنه ال يجوز للحاكم أن يسترد النحة 
يجوز  فال  )الشعب(  الغير  بحق  تعلقت  ألنها 
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الراجح  والرأي  الانح،  الساس بهذه احلقوق من 
إال  تعديله  يتم  ال  النحة  دستور  أن  الفقه  في 
تعزيز  وميكن  فيه  عليها  النصوص  بالطريقة 
النصوص  على  شعبي  باستفتاء  التعديل 
بطريقة  الدساتير  بعض  صدرت  ولقد  العدلة 
السيادة  أصحاب  هم  اللوك  باعتبار  النحة 
هذه  نتائج  وخشية  الشعوب  ضغط  وحتت 
الدساتير  بإصدار  اللوك  تسامح  مت  الضغوط 
بهذه الطريقة. وهذه الطريقة ال تقيد االعتراف 
وقد  السيادة،  في  وحقهم  الشعوب  بسلطة 
صدر الدستور الصري عام 1923 بهذه الطريقة.

العقد( )باتفاق  )دستور  العقد  أما طريقة 
إرادة احلاكم مع املكومني مباشرة(. وهو الذي 
وإرادة  احلاكم  إرادة  هما  إرادتني  بني  باتفاق  يتم 
عقد  عن  نتحدث  دمنا  ما  وبالطبع  املكومني 
فال يجوز الساس بالعقد بإرادة منفردة من أحد 
طرفيه سواء بالتعديل أو اإللغاء حيث يتوجب 
هذه  إتباع  البحرين  في  مت  وقد  الطرفني،  أتفاق 
الطريقة إلصدار دستور 1973 م. والستقر عليه 
فقًها أنه ال يجوز للحاكم أن يخرج على أحكام 
الدستور أو تعديلها بإرادته النفردة، بل البد من 
موافقة الشعب وهو الطرف الثاني في العقد. 
مبشاركة  احلكام  اعترف  الطريقة  هذه  في 
أصبحت  السيادة  وكأن  السيادة  في  الشعوب 
بعض  فصدرت  والشعوب  اللوك  بني  شركة 
الدساتير بناء على هذا االعتبار وهو ما يعبر عن 
الوعي الشعبي واخلشية من الشعوب.  تنامي 
بهذه   1925 عام  العراقي  الدستور  صدر  وقد 
التأسيسية  اجلمعية  طريقة  أما  الطريقة. 
أن  األصل  التأسيسية(  اجلمعية  )دستور 
الدساتير  إعداد  في  الدميقراطي  األسلوب 
أن  إال  بوضعها،  مباشرة  الشعب  قيام  هو 
تعذر  إلى  أدت  والواقعية  العملية  االعتبارات 
الدستور  أحكام  وأن  خاصة  ذلك  استحالة  أو 
التي  الدقيقة  الفنية  السائل  من  تعتبر 
من  حتتاجه  لا  الشعب،  أفراد  على  تستعصي 
استحالة  ومناقشة عميقة، فضال عن  دراسة 
الدولة  ظروف  في  كله  الشعب  إلى  اللجوء 
العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد 

أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلني 
له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب 
ونيابة عنه وتسمى عادة باجلمعية التأسيسية 
منتخًبا.  كله  كان  إذا  التأسيسي،  اجمللس  أو 
الدميوقراطية  الطرق  من  الطريقة  هذه  تعتبر 
باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار 
وفقا  الدستور،  لوضع  معينة  جماعة  الشعب 
ألهدافه وطموحاته. وهناك طريقة االستفتاء 
الدستوري )دستور االستفتاء الدستوري( بهذا 
أو  تأسيسية  جمعية  انتخاب  يتم  األسلوب 
تشكيل جلنة فنية لوضع مشروع الدستور، إال 
أن هذا الدستور ال يصبح نافذًا إال إذا مت طرحه 
كلمته  ليقول  الشعب  على  استفتاء  في 
اللجوء  ويتم  بالرفض،  أو  بالوافقة  أما  بشأنه 
يتعلق  فيما  االستفتاء  أي  األسلوب  لهذا 
بتعديل الدستور إذا كان االستفتاء مقررًا بنص 
الدستور ذاته وفي هذه احلالة يتم طرح نصوص 
التعديل ذاتها للتصويت عليه وليس على مبدأ 
اختيار  يتم  الطريقة  هذه  في  فقط.  التعديل 
الدستور  لوضع  األشخاص  جماعة معينة من 
أو  الشعب  قبل  من  االختيار  هذا  يكون  وقد 
اجلهة  أو  الفاعلة  السياسية  القوى  قبل  من 
الرسمية  الصفة  الدستور  يتخذ  وال  احلاكمة 
أال بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام. 
وهو ما يعبر عن التطبيق الفعلي للدميوقراطية 
وذلك باالعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة 

من  المعاصر  العالم  في 
النادر وجود دولة ليس لها 
دستور  كلمة  وأصل  دستور، 
أو  األساس  ومعناه  فارسي 
بعض  كانت  وقد  القاعدة، 
القانون  لفظ  تستعمل  الدول 
األساسي أو القانون النظامي 

قبل استعمال مصطلح دستور
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إلى تحقيق  القانون  يهدف 
األمن واالستقرار في المجتمع، 
وهذا ال يتأتى إال إذا انطبق 
تطبيقا عادال ومتساويا على 
جميع األفراد، دون النظر إلى 
القانونية  ذواتهم، فالقاعدة 
وعامة  نشأتها،  في  مجردة 

في تطبيقها
ومصدر السلطة.

وعن آلية إقرار الدساتير وإصدارها فباستثناء 
دستور النحة الذي يصدره احلاكم مبطلق إرادته 
أو  الدستور من قبل الشعب  إقرار نصوص  دون 
نوابه النتخبني فإن من أركان مشروعية صدور 
الدستور وكذلك تعديل أي حكم من أحكامه، 
إقرار نصوص الدستور أو إقرار نص التعديل من 
حالة  في  ذاته  الشعب  أو  الشعب  نواب  قبل 
وواجبة  الزمة  كخطوة  الدستوري  االستفتاء 
الدستور  التصديق على  الدولة  لرأس  ليتسنى 
وإصداره وإصدار التعديل ونفاذهما، فإذا لم تراع 
خطوة اإلقرار أو هذا الركن، فإن ركنًا من األركان 
الضرورية الالزمة لشروعية التصديق واإلصدار 
أو  الدستور  هذا  مثل  ويصبح  ناقًصا  يكون 
في  الدميقراطية  للمشروعية  فاقًدا  التعديل 
وفًقا  الدستورية  وللمشروعية  وضعه  طريقة 
ألحكام الدستور النافذ. والشيء الهم في ذلك 
أن مكانة الدستور في النظام القانوني )سمو 
أن  الكالم  من  تقدم  فيما  لنا  الدستور( ويتبني 
القانونية ينشئ الؤسسات  الدستور بقواعده 
النظام  يقيم  وبوجه عام  االختصاصات  ويحدد 
النظام  أن  العلوم  ومن  الدولة،  في  السياسي 
من  مجموعة  من  يتكون  الدولة  في  القانوني 
اجلهة  مكانة  تندرج حسب  القانونية  القواعد 
اإلجراءات  طبيعة  وحسب  أصدرتها  التي 
الدستور  أن  بها، وحيث  التي صدرت  واألشكال 

قواعده  فإن  القانوني  النظام  ينشئ  الذي  هو 
يجوز  وال  النظام  هذا  في  العليا  الكانة  حتتل 
بعمل  ذلك  أكان  سواء  القواعد  هذه  مخالفة 
القانونية  القواعد  وتتدرج  أو عمل مادي  قانوني 

حيث تأتي:
بعد  الثانية  بالرتبة  العادية  القوانني  أ. 

الدستور.
ب. وتليها القرارات التنظيمية )اللوائح(.

إلى  الفردية  اإلدارية  القرارات  ثم  ت. 
الوحدات  تصورها  التي  والتعليمات  النشورات 

اإلدارية الصغرى.
ما  هو  الدستور  لقواعد  الكانة  وهذه 
يكون  وقد  )بالسمو(،  الفقهاء  عليه  اصطلح 
فالسمو  موضوعيا  أو  شكليا  السمو  هذا 
الشكلي تتمتع به كافة القواعد التي أشتمل 
فيأتي  الوضوعي  السمو  أما  الدستور.  عليها 
من كون القاعدة القانونية ذات طابع دستوري, 
أي من كونها تتناول موضوع احلكم في الدولة. 
مبيزة  تتمتع  الدستورية  القواعد  كانت  ولا 
إمكانية  عدم  يعني  ال  ذلك  فإن  هذه  السمو 
تعديلها. فليس هناك دستور يبقى جامداً دون 
أن  يلزم  التعديل  أن  إال  نهاية،  إلى ما ال  تعديل 
ينص  التي  الدستورية  األصول  وضعه  يكون 
األحوال  في  وذلك  نفسه،  الدستور  عليها 
العادية  غير  الظروف  في  أما  العادية  والظروف 
مختلف  فالوضع  واالنقالبات  التوارث  كحالة 
حيث ستكون أمام وضع سياسي جديد يترتب 
وأفكار  توجيهات  حسب  جديد  دستور  عليه 
اجلهة التي أحدثت التغيير. وكالمنا هنا بصدد 
التعديل  اقتراح  يكون  فقد  العادية،  الظروف 
التشريعية  أو  التنفيذية  السلطة  قبل  من 
التعديل  يكون  أن  أو  السلطتني  اشتراك  أو 
ينص على  الدستور  وإذا كان  الشعب،  باقتراح 
فليس  التعديل  اقتراح  لها  يحق  التي  اجلهة 
بحكم  االلتزام  ضرورة  على  بناء  مشكلة  ثمة 
هذا  مثل  نص  يوجد  لم  إذا  أما  الدستور. 
يحق  التي  اجلهة  حول  اخلالف  يحصل  سوف 
بد  ال  اخلالف  لهذا  وحتما  التعديل،  اقتراح  لها 
أن يكون للشعب دوره في هذا األجراء وإال يعتبر 
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ذلك عدم االهتمام بإرادة الشعب وينتهي األمر 
إلى مشاكل سياسية تضع النظام السياسي 
القانون  االستقرار. وقواعد  عدم  من  حالة  في 
الدستوري على الوجه الذي تقدم بيانه ال جتوز 
مخالفتها من أية جهة وألي إجراء لكن ما هي 
عن  القانون  فقهاء  صنف  وهنا  ذلك؟  ضمانات 

نوعني من الرقابة:

أ. الرقابة السياسية: تتمثل هذه الرقابة في 
رقابة  وهي  سياسيا  تشكيال  مشكلة  هيئة 
سابقة على إصدار القانون محل الرقابة وهذه 
أن  ذلك  ومعنى  وقائية  أنها  ميزتها  الرقابة 
القانون الراد تشريعه إذا كان مخالفا للدستور 
هذه  على  يأخذ  انه  إال  إصداره  يتم  لن  سوف 
يكونون مكونني  ال  قد  الرقابة  أعضاء هيئة  أن 
تكوينا قانونيا يتناسب مع خطورة وأهمية هذه 
السياسي  الطابع  أن  أخرى  جهة  ومن  الرقابة 
التأثر  من  مينعها  ال  قد  الهيئة  هذه  لتشكيل 
مع  يتفق  ال  ما  وهو  السياسية  باالجتاهات 

الهدف من هذه الرقابة.

ب. الرقابة القضائية: من العلوم أن وظيفة 
اخلصومات  في  الفصل  في  تتمثل  القضاء 
األفراد  بني  أو  والدولة  األفراد  بني  حتصل  التي 
كبيرة  درجة  على  وظيفة  وهي  أنفسهم 
األفراد  بدماء  األمر  يتعلق  حيث  األهمية  من 
أخرى  جهة  ومن  الخ  وحرياتهم..  وأموالهم 
التكوين  من  كبير  قدر  القضاء  في  يفترض 
وهذه  واالستقاللية  والنزاهة  واحلياد  القانوني 
لرقابة  فاعلة  ضمانة  تشكل  مجتمعة  األمور 
إلى  الرقابة  تفرعت  وهنا  القوانني.  دستورية 

صورتني
وتتمثل  األصلية:  الرقابة  األوىل:  أ.الصورة 
الرقابة في تشكيل محكمة خاصة حتت  هذه 
اسم املكمة الدستورية العليا أو تناط مهمة 
ميزات  البالد. ومن  في  بأعلى محكمة  الرقابة 
اخملالف  القانون  يلغي  قرارها  أن  الرقابة  هذه 
للدستور وان لهذا احلكم حجية مطلقة أي انه 
ملزم لسائر املاكم واجلهات التي تطبق القانون، 

كذلك من ميزات هذه الرقابة أن أي فرد يرى في 
أن  يستطيع  للدستور  مخالفة  معني  قانون 

يتقدم لهذه املكمة طالبا إلغاء هذا القانون.
الدفع  طريق  عن  ب. الصورة الثانية: الرقابة 
رقابة  تعتبر  الرقابة  هذه  الدستورية:  بعدم 
بعدم  الطعن  مواطن  ألي  يحق  وال  فرعية 
آخر  مبعنى  أصلية  بصورة  القوانني  دستورية 
الدستور  يخالف  ما  قانونا  أن  الواطن  رأى  إذا 
فال يحق له أن يتقدم للمحكمة للطعن بهذا 
موقف  في  يكون  أن  إلى  ينتظر  بل  القانون 
محل دعوى قضائية يطبق عليه القانون فيها 
وفي  القانون.  في  الطعن  في  يبادر  ذاك  وعند 
هذه احلالة على القاضي النظر في صحة هذا 
الطعن فإذا تبني له صحته يتوقف عن تطبيق 
هنا خاصاً  احلكم  قرار  ويكون  القانون فحسب 
هذا  بأن  قيل  لذلك  فقط  العروضة  بالقضية 
ذلك  قاصرة. ومعنى  أو  نسبية  احلكم حجيته 
أن املاكم األخرى بل املكمة نفسها غير ملزمة 
باحلكم الصادر في هذه القضية ويتضح أن هذا 
القانون  تطبيق  امتناع عن  يعتبر مجرد  احلكم 
باعتباره قانونا غير دستوري على عكس حكم 
إلغاء  يقرر  الذي  العليا  الدستورية  املكمة 

القانون.
العامة  القواعد  مجموعة  هو  القانون  أما 

مجموعة  هو  القانون 
والمجردة  العامة  القواعد 
التي تنظم سلوك األفراد في 
المجتمع وتقترن بجزاء يوقع 
هذا  وفي  يخالفها  من  على 
تنظيم  قانون  يقال  المعنى 
الشهر  وقانون  الجامعات، 
إيجار  وقانون  العقارى 

األماكن، وقانون المرور
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اجملتمع  في  األفراد  سلوك  تنظم  التي  واجملردة 
وتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها وفي هذا 
وقانون  اجلامعات،  تنظيم  قانون  يقال  العنى 
وقانون  األماكن،  إيجار  وقانون  العقارى  الشهر 
القانونية  القاعدة  وتتميز  ذلك.  غير  إلى  الرور، 

خبصائص ثالث:  

أوال – القاعدة القانونية عامة وجمردة: 
القاعدة  خصائص  أهم  اخلاصية  هذه 
حتقيق  إلى  أساسا  يهدف  فالقانون  القانونية، 
إال  يتأتى  ال  وهذا  اجملتمع،  في  واالستقرار  األمن 
ومتساويا على جميع  عادال  تطبيقا  انطبق  إذا 
األفراد، دون نظر إلى ذواتهم، فالقاعدة القانونية 

مجردة في نشأتها عامة في تطبيقها. 

ثانيا – القاعدة القانونية تنظم سلوك األفراد 
يف اجملتمع: 

قاعدة  بأنها  القانونية،  القاعدة  تتميز 
لتنظيم سلوك األفراد في اجملتمع، وذلك مؤداه 
أن القاعدة القانونية ال توجد إال في مجتمع، وال 

تنظم إال السلوك اخلارجي لإلنسان. 
السلوك  إال  تنظم  ال  القانونية  القاعدة 

اخلارجي لإلنسان:
في  األفراد  سلوك  ينظم  القانون  كان  وإذا 
لهذا  اخلارجي  بالظهر  إال  يعتد  فإنه ال  اجملتمع، 
السلوك. أما ما يكمن في النفس وما يستقر 
في ضمير الشخص من مشاعر وأحاسيس فال 

شأن للقانون به طالا ظل حبيس الصدر. 

ملزمة  قاعدة  القانونية  القاعدة   – ثالثا 
وتقرتن جبزاء يكفل احرتامها: 

الذى  هو  باجلزاء  القانونية  القاعدة  فتزويد 
احترامها  على  األفراد  ويحمل  طاعتها  يكفل 
وعدم اخلروج عليها. وبدون اجلزاء تفقد القاعدة 
صفة اإللزام ألنها تصبح عندئذ مجرد نصيحة 
أو توصية يكون لألفراد احلرية في إتباعها وفقا 

لهواهم ومشيئتهم. أما صور اجلزاء فهى:

 اجلزاء اجلنائى:
على  يترتب  وهو  اجلزاء  صور  أشد  يعتبر 
في  ويتمثل  اجلنائي،  القانون  قواعد  مخالفة 
على  العامة  السلطة  توقعها  التي  العقوبة 
هذا  التي حددها  اجلرائم  من  يرتكب جرمية  من 

القانون. 
إلى  خطورتها  بحسب  اجلرائم  وتنقسم 
تليها  العمد،  أنواع هي: اجلنايات كالقتل  ثالث 
ثم  البسيطة،  والسرقة  اخلطأ  كالقتل  اجلنح 

اخملالفات كمخالفات قواعد الرور. 
جلسامة  تبعا  شدتها  في  العقوبة  وتتدرج 
بالنسبة  القررة  فالعقوبات  الرتكبة،  اجلرمية 
للجنايات هي اإلعدام والسجن الؤبد والسجن 
الشدد، أما اجلنح فعقوبتها تتمثل في احلبس 
مائة  على  مقدارها  أقصى  يزيد  التي  والغرامة 
جنيه مصري، وأما اخملالفات فعقوبتها الغرامة 
جنيه  مائة  على  مقدارها  أقصى  يزيد  ال  التي 

مصري. 
اجملتمع،  على  اعتداء  متثل  اجلرمية  الن  ونظرا 
للجماعة،  ممثلة  باعتبارها  العامة،  النيابة  فإن 
وتقدميه  مرتكبها  مبتابعة  تقوم  التي  هي 
للمحاكمة، وذلك عن طريق الدعوى العمومية، 
على  العقوبة  بتوقيع  وحدها،  الدولة  وتختص 

اجلاني. 
ترتب على اجلرمية حدوث ضرر خاص  وإذا ما 
للمجنى عليه، كما في جرمية الضرب أو اجلرح 
فإنه يستطيع  السب،  أو  القذف  أو  السرقة  أو 
الطالبة بحقه في التعويض عن طريق الدعوى 

الدنية.
الدستور  مواد  فان  عرضه  مت  ما  على  وبناءاً 
للدولة  االعتبارية  بالشخصية  ترتبط  التي 
مواد  يفسر  وما  القانون  يفسرها  ولألفراد 

القوانني هي اللوائح.
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نماذج من الدساتير عبر التاريخ

إعداد: فاطمة علي

وبنى  النهرين  مابين  انسان  استقر  حينما   
ووصل  الحضارة  في  وأبدع  الكبيرة  المدن 
إلى درجة الرقي الفكري والعقلي المتنوع 
وأنشأ دويات مدنية وممالك تزعمتها فيما 
بعد أوروك منها )أريدو –أور – الرسا – لكش –
نيبور( وغيرها وبالرغم من التنافس بين هذه 
الدويات على النفوذ والسيطرة وعدم قيام 
دولة موحدة بينها أو وحدة سياسية كبيرة 
وشرائعها  بثقافتها  تهيمن  أن  استطاعت 
وقوانينها ونظمها المتقدمة على جيرانها 
وأن تنشر شرائعها لمن حولها وتغذي المدن 
األكادية بجميع عناصر ثقافتها وعنما ابتدع 
حمورابي شريعته المشهورة والمهمة في 
التاريخ القديم والحديث كان قد نهل من تلك 

الشرائع التي سبقته ومن هذه الشرائع:
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 وثيقة اصالحات أوركاجينا:

الوثيقة  هذه  نسخ  جميع  على  العثور  مت 
مدينة  في  الفرنسية  البعثات  تنقيبات  في 
العالم  )لكش( عام 1878م وترجمها ألول مرة 
الفرنسي)فرانسوا تورو داجنان( ويشير الباحثون 
كتابات  ترك  اوركاجينا  السومري  اللك  أن  إلى 
السومري  للشعب  وفرت  قوانني  وسن  مهمة 
احلرية والعدالة االجتماعية اال ان هذه الكتابات 
لم تصل إلينا، وقد يعثر النقبون في الستقبل 
إلى  تضاف  ان  ميكن  التي  الكتابات  هذه  على 
هذه  أن  في  شك  من  وما  اإلصالح.  وثيقة 
تكشف  الراسيم  فيها  سجل  التي  الوثائق 
وأقلها  التاريخ  في  العروفة  القوانني  أقدم  عن 
متثال  اللوفر  وأكثرها عدالً. وفي متحف  لفظاً 
كتفاه  الديوريت  حجر  من  غوديا  لكش  لدينة 
القوية  مالمحه  وتدل  قدماه  وكذلك  عاريتان 
على أنه رجل مفكر وعادل وحازم دمث األخالق 
وقد كان رعاياه يجلونه ال ألنه رجل محارب بل 
الدينية  باألمور  ويختص  يفكر  فيلسوف  ألنه 

واالدبية والقانون.  

لالصالح  قانون  …أول  اوركاجينا  قانون 
احلكومي يف بالد سومر 

عرف اوركاجينا مبحاربة الفساد، ويعرف قانونه 
من  قانون  اول  بانه  الفساد  ملاربة  سنه  الذي 
نوعه في التاريخ، صدر قبل قوانني حمورابي.  
في قانونه اعفى االرامل وااليتام من الضريبة.

وفرض على حكومة الدينة دفع تكاليف اجلنازة 
ذلك  في  مبا  السفلي  العالم  إلى  واالنتقال 

تكاليف طعام وشراب الأمت.
من  يشترون  حني  بالفضة  الدفع  االغنياء  أمر 
فال  بضاعته  بيع  الفقير  رفض  ما  واذا  الفقراء، 
الفقير على  الكاهن( اجبار  )او  للغني  يسمح 

البيع.
يعد قانون اوركاجينا أفضل مثال على االصالح 

العدالة  لتحقيق  يطمح  قانون  احلكومي، 
واحلرية.

حدد صالحية االغنياء – الكهنة، رجال العبد – 
واصحاب االمالك االغنياء.

والضرائب  الربا،  ضد  حاسمة  خطوات  واتخذ 
والقتل، واالستيالء  والسرقة،  واجلوع،  الباهظة، 

على أموال االخرين.
– 2360 ق م(  )2380 ق م  اوركاجينا بني  حكم 
وتناوب في احلكم باسم اورو اينيم جينا، اواسم 
جلش،  مدينة  على  ملكاً  واصبح  جينا  اريكا 
الفاسد  اللك  سقوط  اثر  على  اآللهة  اختارته 

لوجاالندا.

جاء يف اللوح الذي عثروا عليه ما يلي:
هو اورو اينم جينا Uruinimgina حفر القناة 
إلى مدينة نينا، في بدايتها شيد مدينة اينينو 
Eninnu وفي نهايتها شيد مدينة ايسيراران 

.Esiraran
ـُدح اوركاجينا في الشعر السومري باعتباره  م
في جلش. وترجم صاموئيل  اجتماعياً  مصلحاً 
واللوح   .1964 عام  قوانينه  بعض  كرمير  نوح 

محفوظ في متحف اللوفر / باريس.
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قانون أورنامو 
سبق قانون 

حمورابي بثالثة قرون، 
حيث عثر على قسم من 

األلواح التي تضمنت هذا 
القانون في مدينة نفر والقسم 

اآلخر منها في مدينة أور، 
وقد كتب باللغة السومرية، 

ويقدر تاريخه بحوالي 
2100-2050 ق.م

شريعة أور نامو: 

تعتبر هذه الشريعة من أقدم الشرائع العروفة 
-2111( الثالثة  أور  ساللة  مؤسس  وأورمنو 

هناك  ان  الباحثون  ويعتقد  اليالد  قبل   )2003
شرائع أخرى سبقت شريعة أور منو قد يكشف 
هذا  في  الباحثني  بجهود  عنها  الستقبل 
اليدان وقد احتوت شريعة اور منو على 31 مادة 
يشبه  ما  الشريعة  هذه  ضمت  كما  قانونية 

أصول القوانني احلديثة 
قانون أورنامو

قانون  سبق  أورمنو  قانون 
قرون،  بثالثة  حمورابي 

على  عثر  حيث 
األلواح  من  قسم 
هذا  تضمنت  التي 
مدينة  في  القانون 
اآلخر  والقسم  نفر 
مدينة  في  منها 
أور، وقد كتب باللغة 

ويقدر  السومرية، 
تاريخه بحوالي 2100-

2050 ق.م
أسرة  مؤسس  هو  منو:  أور 

االنبعاث  )عصر  الثالثة  أور 
حكم  استمر  وقد  السومري(، 

الفترة ما بني  من  اللك سبعة عشر عاماً  هذا 
حكم  من  أورمنو  متكن  ق.م(   2095 إلى   2112(
 – )أوتو  على  القضاء  بعد  الثالثة  أور  ساللة 
 – منو  اآللهة  حيجال( – ويعني اسمه محارب 
السومرية  الدن  من  الكثير  إخضاع  واستطاع 
واألكادية، فلقبوا أنفسهم بلقب )ملك سومر 
في  أورمنو  قام  األربعة(،  اجلهات  و)ملك  وأكاد( 
سيطرته  ببسط  حكمه  من  األولى  السنوات 
مدينة  أورمنو  وحكم  النهرين،  بالد  جنوب  على 

نيبور  في  مباٍن  عدة  وأقام  والوركاء  وأريدو  أور 
والرسا وكيش، كما سّن التشريعات أو ما يعرف 
مبدأ  على  اعتمدت  والتي  أورمنو،  بإصالحات 
التعويض وليس القصاص وعلى وجه اخلصوص 
على اجلروح التي ال تفضي إلى الوت. كما سعى 
رغبة في تخليص  واألوزان،  الكاييل  توحيد  إلى 

الواطنني ممن يستغلون ماشيتهم وأغنامهم.
ما  على  أورمنو  قانون  مقدمة  حتتوي 
إلى  قرابني  من  اللك  قدمه 
نظرية  وتضمن  الدينة  إله 
وهي  اإللهي  التفويض 
وفوض  اختار  اإلله  أن 
في  ليمثله  أورمنو 
وأشادت  األرض 
اللك  مبنجزات 
في  العدل  وإقامة 
البالد والقضاء على 
االقتصادي  الفساد 
يتمثل  كان  الذي 
احلقول  تعرض  في 
والتجارة البحرية ورعاة 
الواشي والثيران واألغنام 
للسرقة. واستطاع اللك أن 
بالد  في  واحلرية  العدل  يحقق 
سومر وأكد أن اليتيم لم يعد يسلم 
الشيقل  ذو  الرجل  يعد  ولم  الغني  الرجل  إلى 
يسلم إلى الرجل ذي النا، و لم يصلنا من مواد 
من  كبيراً  جزءاً  حيث  منها  القليل  إال  أورمنو 
األلواح التي كتب عليها جاءت متآكل وممسوح، 
كان  عليه  التعرف  مت  الذي  القليل  القدر  ومن 
يعالج في مسائل قانونية، من أمثلة الواد التي 

مت التعرف عليها:
تعالج  كانت   ،12 إلى   4 من  الواد    -
واخليانة  كالطالق  الشخصية  األحوال  مسائل 
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شريعة لبت عشتار:

مت   ٍ كسر  أربع  من  عشتار  لبت  شريعة   تتألف 
)نفر( من قبل باحثني  العثور عليها في مدينة 
األولى  السنوات  في  بنسلفانيا  جامعة  من 
بدراستها  وقام  العشرين  القرن  بداية  من 
وترجمتها الباحث األمريكي )فرنسيس ستيل( 
سنتني  وبعد  م   1947 عام  مرة  ألول  ونشرها 
التي  الشريعة  لهذه  اضافة  فرنسيس  نشر 
وجدها في كسرة اثناء التنقيبات تعرف عليها 
)كرمير( وفيها تكملة لبعض القوانني في هذه 

الشريعة. 

قانون لبث عشتار
اللك لبث عشتار هو خامس ملوك ساللة إيسن 
وقد أصدر القانون باللغة السومرية ويتكون من 
االلهي  التفويض  نظرية  فيها  تتجلى  مقدمة 
آنو  اإلالهان  إختيار  وكيفية  لآللهة  ومتجيداً 
وانليل للراعي احلكيم لبث عشتار لنشر العدل 
والعداوة  الشكاوي  على  والقضاء  البالد  في 

بالقوة وجلب الرفاهية للسومريني.

يتكون هذا القانون من 37 مادة قانونية، تناول 
بحث  موضوع،  من  أكثر  عشتار  لبث  فيها 
الزراعية،  واألراضي  القوارب  تأجير  كيفية  في 
يعودان  أمة  أو  بعبد  يحتفظ  من  وعقوبة 
دفع  في  يتأخر  من  وعقوبة  آخر،  لشخص 
ضريبة العقار، وفي أنواع الكاهنات، وبحث في 
أوالد الزوجة األولى والثانية، وبحث القانون في 
أطفالها  ومصير  طفالً  تلد  التي  األمة  حقوق 
وأرث أوالدها، وكذلك تناول القانون أوالد الزوجة 
غير الشرعية، وحقوق الزوجة ومرضها، وعقوبة 
الوالد الذي يزوج ابنته لغير خطيبها، والوصية، 
وعقوبة الستأجر الذي يسبب اضرار للمأجور.

وتعقب تلك الواد الذكورة خامتة تتضمن عهداً 
البغضاء  على  بالقضاء  عشتار  لبث  اللك  من 
أيضاً  تتضمن  كما  الرفاه.  ونشر  والعنف 
نصوص  يغير  من  على  اآللهة  لعنات  استنزال 

هذا القانون أو ميحوها أو يكتب اسمه عليها.

على  الرابعة  الادة  وتنص  واخلطوبة  الزوجية 
وإطالق  الزانية  زوجته  قتل  في  الزوج  حق 
والادة  الزنا.  معها  ارتكب  الذي  الرجل  سراح 
ألمة  رجل  اغتصاب  بحالة  تتعلق  اخلامسة 
األمة  مالك  تعويض  هي  العقوبة  وكانت  بكر 
بخمس شيقالت من الفضة. والواد السادسة 
والسابعة والثامنة كانت حتدد شروط الطالق. 
ألي  شخص  اتهام  تناولت  عشر  احلادية  والادة 
إثبات  ووسيلة  الزوجية  باخليانة  الزوجني  من 
الكاذب.  االتهام  عقوبة  وكذلك  االتهام  ذلك 
الذي  اخلاطب  الثانية عشرة حق  الادة  وتناولت 
تقدم بهدايا إلى خطيبته ووالدها وعدل األخير 
آخر  شخص  إلى  بتزويجها  وقام  اخلطبة  عن 
يقدر  تعويض  في  احلق  األول  للخطيب  فكان 
بضعف ما قد دفعه من هدايا. والادتان الثالثة 

هروب  مسألة  تناولتا  عشر  والرابعة  عشر 
الرقيق. والواد من 13 إلى 23 تناولت حاالت إيذاء 
األشخاص االعتياديني أو الرقيق وحاالت اعتداء 
الرقيق على أسيادهم. وعاجلت الادتني اخلامسة 
موضوع  والعشرون  والسادسة  والعشرون 
على  توقع  عقوبة  على  بالنص  الزور،  شهادة 
شاهد الزور وهي تغرميه خمسة عشرة شيقالً 
قضية  في  الشخص  أدلى  إذا  أما  الفضة  من 
الشهادة  هذه  على  اليمني  يؤدي  أن  ورفض 
التنازع  احلق  قيمة  تساوي  غرامة  بدفع  التزم 
عليه.  أما بقية الواد فكانت تتعلق مبوضوعات 
األمور  وبعض  الزراعية  األراضي  على  االعتداء 
مهدت  الواد  هذه  وكل  بالزراعة.  التعلقة 

لشريعة حمورابي.
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طه باقر.
وستني  إحدى  سوى  اآلثار  علماء  يكتشف  ولم 
من  ويظهر  القانون،  هذا  مواد  من  فقط  مادة 
أهتم  قد  كان  مشرعها  أن  الواد  هذه  دراسة 
وضع  ذلك  ومن  االجتماعية  السائل  ببعض 
السلع  بعض  وتسعير  العمال  ألجور  أدنى  حد 
وتقسيم اجملتمع إلى طبقات فقد وردت في هذه 
القوانني أول إشارة إلى تقسيم اجملتمع العراقي 

والسكينوم  األحرار  ثالث:  طبقات  إلى  القدمي 
والعبيد.

ولقد عثر على هذه الرقم الطينية التي حتتوي 
تل  منطقة(  في  م،   1945 عام  القانون  على 
)قرب بغداد وحتتوي الواد القانونية التي  حرمل 
عثر عليها في تل حرمل على أحكام مختلفة 
واألحوال  والديون  واالعتداء  السرقات  في 
والشراء  والبيع  واألسعار  واألجور  الشخصية 

إلى غير ذلك من الشؤون القانونية.

قانون اشنونا أو قانون بالالما 
متقدم  هو  ق.م   1930 عام  نحو 
بحوالي  حمورابي  قانون  على 
وبالالما  الزمن  من  قرن  نصف 
وعثر  إشنونة،  لمملكة  ملك  هو 
لوحين  في  إشنونا  قانون  على 
من الطين في حفريات آثار تل 
اآلثار طه  من قبل عالم  حرمل 

باقر.

قانون أشنونا

بالد  في  اشنونا  قانون  من  ألواح  على  العثور  مت 
ما بني النهرين من خالل التنقيبات التي قامت 
بها الؤسسة العامة لآلثار في العراق في موقع 
تل حرمل الواقع في بغداد وذلك سنة 1945 م 
وفي نفس العام اعلن الباحث العراقي العروف 
والعالم الشهور)طه باقر( عن اكتشاف لوحني 
كانت  يدونان شريعة  الذكورة  التنقيبات  خالل 
تعرف بقوانني أشنونا وتاريخ هذه القوانني غير 
معروف على وجه الدقة والتحديد إال أنه وكما 
يؤكد الباحثون يسبق شريعة حمورابي بنصف 

قرن أو أكثر.

قانون أشنونا

القدمي  االسم  هو   Ashnuna اشنونة  مملكة 
الدولة  ممالك  إحدى  وهي  األثري  أسمر  لتل 
الواقع  أسمر  تل  في  مركزها  وكان  السومرية 
بالد  شرق  شمال  ديإلى  محافظة  في  حاليا 
وعلى  العراق،  في  بعقوبة  مدينة  قرب  سومر 
وتاريخها  بغداد،  شرقي  شمال  35كم  بعد 
وشيدت  اليالد(  قبل   2028( الفترة  إلى  يعود 
جبال  وحتيطها سفوح  وديإلى،  دجلة  نهري  بني 
لدولة  عاصمة  كانت  حيث  الشرقية،  زاغروس 
تدعى واروم، وبعد زوال حكم ساللة أور الثالثة 
عام )2003 قبل اليالد( حتولت إلى قوة عظمى 
مدة من الزمن في نهاية عصر الرسا، ثم ما لبثت 
أن اندمجت في دولة حمورابي الذي ضمها إلى 

دولته في عام 1761 قبل اليالد.

قانون اشنونا أو قانون بالالما نحو عام 1930 ق.م 
هو متقدم على قانون حمورابي بحوالي نصف 
قرن من الزمن وبالالما هو ملك لملكة إشنونة، 
الطني  من  لوحني  في  إشنونا  قانون  على  وعثر 
اآلثار  عالم  قبل  من  تل حرمل  آثار  في حفريات 
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الدولة  )العبد( النواة االساسية لنشوء     يعتبر 
سياسيا  جانبا  ميثل  كان  حيث  القدمي  العراق  في 

وروحيا .
الدميوقراطية  والفاهيم  القيم  تعمقت  لقد   
يتعلق  فيما  آراؤهم  يبدون  النواب  فكان  اجملتمع  في 
احلرب  إعالن  مسألة  وفي  واجملتمع  الدولة  بشؤون 
واالتفاقيات  العاهدات  ابرام  وفي  االخرى  الدول  على 
وبذلك  قبلهم  من  تقر  وكانت  والصاحلات  الثنائية 
يكون أبناء بالد ما بني النهرين قد سبقوا االغريق في 
مجال تطبيق احلريات بأكثر من ألفي عام ومثال على 
 – )اللك جلجامش لم يعلن احلرب على  تلك احلريات 
كيش- إال بعد أن طرح الوضوع على الشيوخ والنواب( 
ومقاييس  أسس  قيام  النهرين  بني  ما  بالد  ت  وشهد 
في  األفراد  عالقات  أرضيتها  نظمت  وضعية  وقواعد 
وتشريعات  قوانني  فأوجدت  ببعض  بعضهم  اجملتمع 
هم أبدعوها وشكلت نقطة االرتكاز لتسيير مجتمع 

بالد ما بني النهرين القدمي .
لقد وضع )أورمنو( مؤسس ساللة أور الثالثة قانون 
دولته خالل القرن احلادي والعشرين قبل اليالد وهو أول 

قانون مكتشف لليوم في التاريخ 

شريعة حمورابي وقوانين 

اآلشوريين

جاسم العبيد الهويدي

أقام انسان باد ما بين 
النهرين المدن المتحضرة 
وعمل  القوية  والدول 
على تهيئة المستلزمات 
وتقوية  لدعم  الكفيلة 
فجهز  المسار  هذا 
الحكومية  المؤسسات 
العامة  والهيئات 
هذا  دعائم  لتوطيد 
وقام  الجديد  المجتمع 
بإنشاء القوات المسلحة 
اإلنجازات  على  للحفاظ 
ولصد  حققها  التي 
أطماع القوى المعادية 
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ملك  )بيالالما(  فعل  الزمن  من  قرن  وبعد 
بعد  األخير  هذا  حذو  وحذا  ذاته  األمر  أشنونة 
ملوك  عشتار( خامس  )لبت  اللك  قرن  نصف 
سادس  فهو  حمورابي  أما   . ايسن  ساللة 
ملوك الدولة البابلية األولى فقد جاء بشريعة 
اجملتمع  جلوانب  شامل  ودستور  رائعة  قوانينها 
القدمي فكانت شريعته متثل التكامل القانوني 
التبلور والناضج لعصر مهم في العالم القدمي.

قد  كانت  حمورابي  وقوانني  شريعة  إن 
ظهرت قبل ظهور أقدم مجموعة من القوانني 
االغريقية العروفة حتى اآلن – كقوانني مدينة 
قرنا  اثني عشر  من  كريت- بأكثر  –في  قورتني 
القوانني خالل  – لقد عثر على هذه  الزمن  من 
عامي 1884-1885- م في موضع الدينة القدمي 
منقوشة على الواجهة الداخلية ألحد األبنية .

ويرقى تاريخ القسم األعظم منها إىل القرنني 
السادس واخلامس قبل امليالد 

إلى  القدمية  )سبارطة(  قوانني  ترتفع  وال 
قوانني  بلغته  الذي  والتكامل  الرفيع  الستوى 
تعرف  لم  سبارطة  وأن  .السيما  القدمي  العراق 
عند نشأتها تدوين العرف وإعالنه في ساحات 
القوانني  وليست  الدونة  القوانني  أي  عامة 
  lykurg– السبارطية العروفة باسم القنن

من  اسمه  إال  البداية  في  يعرف  لم  الذي 
مر  على  وضعت  وإمنا  حقا  الشرع  هذا  صنع 
احلقب وصار منها ما نعرفه بالقوانني اليونانية 
قوانني  عن  نعرف حتى  .وال  الدونة  السبارطية 
عام  في  صدرت  drakon(التي   – )دراكون 
621ق.م اال النزر اليسير الذي وصلنا عن نسخة 
أجري  وقد  ق.م   408  -409 عامي  من  متأخرة 
فأضيفت  النسخة  هذه  على  التعديل  بعض 
أخرى  واقتباسات  باجلرمية  خاصة  فقرة  إليها 

من القانون القد مي .
وبقيت هذه القوانني معموال بها يف أثينا حتى 

القرن الثالث ق.م .
الفرات  وادي  في  الشرعون  ينس  لم  بينما 
حاالت  سرد  مختلفة  زمنية  بقرون  ذلك  قبل 
االجرام وتثبيت العقوبات اخلاصة باجملرمني ومن 

ناحية أخرى لم تكن جميع القوانني في الشرق 
الصارمة  والعقوبات  بالقسوة  تتصف  القدمي 
كما هو احلال في قوانني دراكون التي قال عنها 

ارسطو:
دراكون  قوانني  من  الكثير  اقتبس  )لقد 
هذه  أن  من  بالرغم  دائم  دستور  ظل  في  حتى 
التي  والعقوبات  بالقسوة  إال  تذكر  ال  القوانني 

الحد لها(
وليست القوانني الرومانية القدمية العروفة 
في  قننت  والتي  عشر(  االثني  )األلواح  باسم 
مانكيان  قوانني  أو  450-451ق.م  عامي  حدود 
في عهد القيصر تراجان 115-117ق.م أو قانون 
قاعدة  الالتينية على  باألحرف  الكتوب  هادريان 
هيكل عثر عليه في تونس مبرتبة قوانني العراق 

القدمي.
القدمي  الرافدين  وادي  ملوك  أصدر  لقد 
منظمة واضحة العالم والتعابير واآلفاق بحيث 
لم تدع مجاال الجتهادات القضاة الشخصية .

حمورابي  قوانني  فإن  الثال  سبيل  وعلى 
القاضي  موادها  إحدى  في  منعت  قد  كانت 
عليه  وفرضت  أصدره  حكم  عن  التراجع  من 
إقدامه على ذلك عقوبة صارمة هي  في حالة 
ورفع  القضاة  زمالئه  أمام  املكمة  من  إقصاؤه 

احلصانة القضائية عنه.
وعلى النقيض من ذلك جاءت أكثر القوانني 
جملها  في  مسهبة  والرومانية  االغريقية 
بهما  متيز  اللذان  والتنسيق  النظام  وتفتقد 

قانون بالد ما بني النهرين القدمي.
فإذا كانت هذه القوانني اليونانية والرومانية 
القدمية قد صدرت بصورة عامة في عدة لوائح 
العرف في عصور مختلفة  ثبت عليها  معلنة 
فإننا نرى قوانني بالد ما بني النهرين القدمي وخاصة 
دستور وقانون حمورابي قد وضعت دفعة واحدة 
بها  بل عمل  لوحده  في عهده  بها  يعمل  ولم 
خالل عهود خلفائه إذ نقل الشرعون الالحقون 
محتويات كثير من موادها إلى قوانينهم بينما 
قام بوضع قوانني الشرق القدمي والعراقية على 
في  مختصون  مستشارون  اخلصوص  وجه 
القصر فجاءت مبوبة ومعللة علما بأن القوانني 
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والرومانية في معظمها كانت على  االغريقية 
شكل أوامر وقرارات قيصرية .

النهرين  بني  ما  منطقة  أقوام  كانت  لقد 
بناء  في  والرومان  االغريق  من  أسبق  القدمية 
هيكل السلطة التنفيذية التي متثلت وجتسدت 
–ونوابهم  –الكتاب  والوزراء  العاهل  يد  في 
والشرطة  كاجليش  السلحة  القوات  يد  وفي 
واضحا  تقدما  وأحرزت  كذلك.  اللكي  واحلرس 
الراسالت  في  والرومان  االغريق  على  كذلك 
وعقد  البروتوكوالت  وتنظيم  الدبلوماسية 
ومعاهدات  الثنائية  االتفاقيات  وإبرام  األحالف 

ومواثيق الصلح الدولية.
قد  االغريقية  القوانني  بعض  كانت  وإذا 

حددت ملكية االفراد لألراضي
الذي صدر في سنة  الروماني  القانون  وكان 

الزراعية  األراضي  توزيع  111م قد نظم مسألة 
)أوروكاجينا(  السومري  العراقي  العاهل  فإن 
القرن  خالل  ذلك  يشبه  أمراً  فعل  قد  كان 
بإعطاء  قام  عندما  ق.م  والعشرين  اخلامس 

األراضي للمعابد واألفراد.
في  الشرق  والرومان  االغريق  يسبق  ولم 
من  ذلك  مت  فما  األجور  وتثبيت  االسعار  حتديد 
عام  في  ديوكليتيان  عهد  في  سواء  قوانني 
301م فما بعده حتى القرن السادس اليالدي ال 
يصل الى نظيره من قوانني الشرق القدمي عامة 
وأنها  السيما  خاصة  القدمي  العراق  وقوانني 
كانت معروفة قبل القوانني الرومانية بأكثر من 

ألفي سنة .

وقد اعترف هيرودوت نفسه أن الهلنستيني 
ألرض  وخاصة  القدمي  للشرق  بالكثير  مدينون 
من  والعديد  الكثير  عنها  أخذوا  التي  بابل 

االجنازات احلضارية الهامة .
إن ذلك ليدل داللة قاطعة على مدى نضج 
القدمية  العراقية  القوانني  وشمولية  وعمق 
الوغلة في العراقة والقدم والتي كانت أساسا 
ارتكزت عليه فيما بعد ليست قوانني النطقة 
فحسب بل تشريعات وقوانني العالم التحضر 

حكم  العظيم،  العادل  السؤول  حمورابي 
في  1750ق.م   – ق.م   -1792 بحدود  بابل  في 
بالد كانت قواها متنازعة السلطة فيما بينها 
))رمي سن((  القوي  وملكها  الرسا  مملكة  منها 
حكم  من  السابعة  السنة  في  استطاع  الذي 
الى  وضمها  )ايسن(  مدينة  فتح  حمورابي 
ملكه فصارت النطقة اجلنوبية من العراق حتت 

حكم مملكة الرسا.
أما النطقة الشرقية من العراق فقد كانت 
حتت نير التسلط العيالمي بشكل مباشر وفي 
الشمال في بالد نينوى كان )شمشي أدد األول( 
مملكة  من  الراجح  على  أموري  وهو  آشور  ملك 
إلى  إضافة  بأسره  العراق  شمال  يحكم  ماري 
وحوض  األوسط  الرافدين  وحوض  ماري  مملكة 
نشب  الظروف  هذه  وفي  بحمالت  وقام  اخلابور 
نزاع طويل األمد دام عشرين سنة بني حتالفني 
ويضم  وعيالم  وأشبونة  آشور  بالد  األول  يضم 
الثاني الرسا وبابل وماري وحلب – هكذا كانت 
حكم  حينما  النهرين  بني  ما  بالد  في  الظروف 
حمورابي بابل منفردا بني هذا التوازن في القوى 
والظاهر أنه كان من القوة بحيث استطاع في 
بحر عشر سنوات أن يسحق أعداءه وأصدقاءه 

القدامى معا .
لبابل  اجملاورة  الدن  مبحاربة  حمورابي  فقام 
األموريني  النحياز  كبير  عناء  دون  وضمها  أوال 
غالبية  يشكلون  كانوا  األموريني  أن  حيث  له 
السكان القاطنني في هذه الدن . ثم فتح الدن 
السومرية في أواسط العراق وشرقيه وحصنها 
ونظم ادارة مؤسساتها وقام بإصالحات داخلية 
فالتفوا  إليه  الواطنني  قلوب  اجتذبت  كثيرة 

ملوك  سادس  فهو  حمورابي 
الدولة البابلية األولى فقد جاء 
بشريعة قوانينها رائعة ودستور 
القديم  المجتمع  لجوانب  شامل 
التكامل  تمثل  شريعته  فكانت 
والناضج  المتبلور  القانوني 

لعصر مهم في العالم القديم
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حوله وكون منهم جيشا قويا .
عقر  حتى  العيالميني  الفرس  فلول  والحق 

دارهم وبسط سيادته على بالد عيالم .
ثم وجه جيشه بعد ذلك إلى الشمال فقام 
بالقضاء على دولة آشور القدمية وعلى ملكها 
األول(  ادد  شمشي  ابن  األول  داجان  )يشمع 
فوحد البالد من وادي الرافدين من اخلليج العربي 
الى  التفت  ثم  شماال  اخلابور  رافد  حتى  جنوبا 
سورية فأخضع ماري العمورية قرب البوكمال 
ومن  ليم(  )زمري  ملكها  على  وقضى  احلالية 
ثم  العيالميني  والفرس  سن  رمي  معه  حتالف 
جزءا  أن  نرى  وهكذا   . السوري  الساحل  فتح 

كبيرا من بالد الشرق األوسط أصبح حتت 
ظالل حكم حمورابي .

حمورابي  مقدرة  كانت 
وسياسته  عالية 

وحكيمة  ثاقبة 
بسياسته  واعتمد 
التحالفات  على 
الثنائية  والعاهدات 
الفضل  لها  فكان 
األكبر في نهضة بابل 

أعاد  حيث  السريعة 
امبراطورية  حمورابي 

فتبارى  األكادي(  )سرجون 
إطالق  في  والكتاب  الشعراء 

صيحاتهم الكونية تغنيا بحمورابي 
الذي  وهو  ال  كيف  اجمليد  والعراق  الرمز  البطل 
جمع خصاال عدة منها القائد الفذ والسياسي 
أعقبت  إذ  والصلح  والشرع  الذكي  احلكيم 
السلم  من  حقبة  الطويلة  وحروبه  فتوحاته 
واالزدهار استطاع أن يوطد دعائم حكمه وأركان 
وتطوير  بالتجارة  اهتمامه  جل  ويوجه  دولته 
وطرق  اإلروائية  الائية  القنوات  وشق  الزراعة 
لشعبه  والعدالة  الطمأنينة  فأجنز  الواصالت 
وقد عبر عن مساعيه هذه في مقدمة قوانينه 
شهرة  ونالت  اسمه  خلدت  التي  الشاملة 
)التشريعات  إنها  إال  العصور  مر  على  عالية 
القانوني  بالتكامل  امتازت  القانونية(التي 

قياسا الى القوانني الثالثة التي سبقتها وهي 
قوانني –أورمنو – ومملكة أشنونة – ولبت عشتار 
لقد سن حمورا بي هذه القوانني في شريعة 
حجر  من  كبيرة  مسلة  على  دونها  واحدة 
على  جميعا  الناس  وحمل  األسود  الديوريت 
السلة  وهذه  موادها  مبوجب  والعمل  اتباعها 
معروضة اليوم في متحف اللوفر بباريس ولها 
نسخة جبسية معروضة في القاعة اخلامسة 

في التحف العراقي ببغداد.
 55 توجد  بلندن  البريطاني  التحف  وفي 
إلى  وأنفذها  بنفسه  حمورابي  أمألها  رسالة 
البابلية  االمبراطورية  في  الواليات  حكام 
التقومي  شؤون  تخص  وكانت  القدمية 
والكسالى  القصرين  ومعاقبة 
العابد  واردات  ومراقبة 
العسكرية  واألوامر 
والري  الزراعة  وشؤون 

وغير ذلك .
حمورابي  كان 
ندبته  اآللهة  أن  يرى 
إلقامة العدل وسحق 
الشر والفساد ونصرة 

الضعيف .
حمورابي  شريعة  إن 
العقد  في  سنها  التي 
)تعد واحدة  الثالث من واليته 
واالد  للقانون  الرفيعة  الصادر  من 
ارة على مر العصور وقد اقتبست منها األقوام 
في  واعتمدتها  األحكام  من  الكثير  القدمية 

تشريعاتها الوضعية(
مضامني شريعة محورابي 

عشر  ثالثة  يف  محورابي  شريعة  مواد  تقع 
قسما كاآلتي :

 5 1 الى  الواد: من  ويتضمن   : األول  القسم 
وتتعلق بالقضاء والشهود –

  - )  25-6  ( الواد:  ويتضمن    : الثاني  القسم 
السرقة  وجرائم  البيع  وعقود  بالودائع  وتتعلق 

والنهب .
القسم الثالث: ويتضمن الواد 26- 41 وتتعلق 

قواني�ن 
حمورابي كانت قد 

منعت في إحدى موادها 
القايض من التراجع عن حكم 

أصدره وفرضت عليه في حالة 
إقدامه على ذلك عقوبة صارمة 

هي إقصاؤه من المحكمة 
أمام زمالئه القضاة ورفع 

الحصانة القضائي�ة 
عنه
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وحقوق  احلرة  الهن  وبعض  اجليش  بشؤون 
التصرف بالعقارات 

القسم الرابع: ويتضمن الواد: 42ز
وتتعلق باحلقول والبساتني والتأمني والرهن 

غير احليازي 
الواد: ح- 107  القسم اخلامس : ويتضمن  

وتتعلق بالقروض والفائدة والكاييل واألوزان 
وحاالت القوة القاهرة 

القسم السادس: يحتوي على الواد من 108-
111، وتتعلق بساقية اخلمر

القسم السابع : ويتضمن  الواد: -112 – 126 
وتتعلق باالئتمان والديون والرحالت التجارية 

واالستبدال والقسامة واالشهاد... القسم 
الواد: – 127-  ويتضمن   الثامن: 

 194
االحوال  وتتضمن 

والزواج  الشخصية 
واالرث  والطالق 
والتبني  والتركة 
واجناب  والتربية 

االطفال .
التاسع  القسم 

 : الواد:  ويتضمن    :
 214 -195

وتتعلق مببدأ القصاص 
والدية والغرامات 

الواد:  القسم العاشر: ويتضمن  
 227 -215

البيطري  والطب  البشري  بالطب  وتتعلق 
واحلالقة وأجور العمليات 

 – الواد:  ويتضمن   عشر:  احلادي  القسم 
 -240 -228

وتتعلق باألسعار وتعيني أجور البناء وعمال 
والتصادم  والرعاة  والصناع  والالحني  السفن 

البحري.
القسم الثاني عشر: ويتضمن  الواد: – 241- 

248 ---
والعمال  واألجراء  احليوانات  بأجرة  وتتعلق 
القاهرة  القوة  عن  الناجمة  واألضرار  والزارعني 

وبإيجار السفينة.
 -248 الواد:  ويتضمن  عشر:  الثالث  القسم 

282 وتتعلق بشراء العبيد والقسامة.   
مواد قانون محورابي:

املادة: 1- اذا اتهم رجل رجال آخر حتت اليمني 
لم  ولكنه  جرمية   بسبب  بحقه  دعوى  وأقام 
ذلك فعقوبة هذا  البرهان على  تقدمي  يستطع 

الرجل الوت 
مبمارسة  آخر  رجال  رجل  اتهم  اذا   -2 املادة: 
على  البرهان  يقدم  أن  يستطع  ولم  السحر 
يذهب  أن  بالسحر  التهم  على  هكذا  ذلك 
النهر  غلبه  فإذا  فيه  نفسه  ويرمي  النهر  إلى 
يأخذ  أن  للمدعي  ميكن  هكذا  أمره  على 
الرجل  هذا  النهر  طهر  وإذا  بيته 
يقتل  هكذا  سليما  وبقي 
الذي  أما  بالسحر  متهمه 
النهر  في  بنفسه  قذف 
بيت  على  فيحصل 

متهمه.
ظهر  اذا   -3 املادة: 
في  كشاهد  رجل 
تتعلق  قانونية  قضية 
يستطع  ولم  بجرمية 
على  البرهان  يقدم  أن 
قالها  التي  الكلمات 
اذا  الوت  الرجل  هذا  فعقوبة 
تتعلق  القانونية  القضية  كانت 

بحياة أو موت .
املادة: 4- واذا ظهر كشاهد في نزاع قضائي 
بحقه  تفرض  هكذا  فضة  أو  حبوب  حول 
العقوبة التي تترتب على هذا النزاع القضائي .

قضائي  نزاع  في  قاض  حكم  اذا  املادة:5- 
وثيقة مختومة ولكنه  وثبته على  قرارا  واتخذ 
يبرهن  أن  الرء  على  هكذا  حكمه  فعدل  عاد 
القاضي  على  وبذلك  للقرار  القاضي  تعديل 
في  االدعاء  قيمة  ضعف  عشر  اثني  يدفع  أن 
عليه  ذلك  الى  واضافة  القضائي  النزاع  هذا 
كرسي  عن  القضائي  االجتماع  في  ينهض  أن 
القضاة  مع  لالجتماع  ثانية  يعود  وال  القضاء 

القانون 
الروماني الذي 

صدر في سنة 111م نظم 
مسألة توزيع األرايض 

الزراعية فإن العاهل العراقي 
السومري )أوروكاجين�ا( كان 

 يشبه ذلك 
ً
قد فعل أمرا

خالل القرن الخامس 
والعشرين ق.م
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في املكمة .
املادة: 6- اذا سرق رجل أمالك االله أو القصر 
الذي  فعقوبة  وكذلك  ميوت  أن  يجب  هكذا 

تسلم السروق من يده الوت .
كأمانة  تسلم  أو  رجل  اشترى  اذا  املادة: 7- 
أو  او شاة  ثورا  أو  أمة  أو  عبدا  أو  ذهبا  أو  فضة 
يد  أو  رجل  ابن  يد  من  آخر  شيء  أي  أو   حمارا 
يكون  هكذا  عقود  أو  شهود  بدون  رجل  عبد 

الرجل لصا وعقوبته الوت .
أو  حمارا  أو  ثورا  رجل  سرق  اذا   -8 املادة: 
القصر  أو  االله  يتبع  الرجل  هذا  كان  واذا  قاربا 
يتبع  كان  اذا  أما  ضعفا  ثالثني  يدفع  أن  فعليه 
أضعافه  ة  فغرامته تسديد عشر  موشكينوم 
واذا لم يكن لدى اللص ما يسدده يحكم عليه 

باإلعدام .
وجودها  وثبت  رجل حاجة  فقد  املادة: 9- اذا 

لدى رجل آخر وقال هذا
 )باعني إياها بائع واشتريتها أمام شهود( 
)أحضر  الفقودة  احلاجة  صاحب  قال  ثم 
على  هكذا  الفقودة(  حاجتي  يعرفون  شهودا 
احلاجة  باعه  الذي  بالبائع  يأتي  أن  الشاري 
ويحضر الشهود الذين مت الشراء أمامهم وعلى 
الشهود  يجلب  أن  الفقودة  احلاجة  صاحب 
الذين يتعرفون على الفقود فإن على القضاة أن 
يدرسوا اعترافاتهم وعلى الشهود الذين كانوا 
يعرفون  الذين  والشهود  البيع  أثناء  حاضرين 
هكذا  االله  أمام  بشهاداتهم  يدلوا  أن  الفقود 
يكون البائع هو اللص فيجب أن ميوت ويستعيد 
صاحب احلاجة حاجته الفقودة ويأخذ الشاري 

حقه من الفضة من بيت البائع .
املادة: 10- اذا لم يحضر الشاري البائع الذي 
أمامهم  اشترى  الذين  والشهود  منه  اشترى 
وأحضر فقط صاحب السروقات الشهود الذين 
الشاري  يكون  هكذا  مسروقاته  على  يتعرفون 
هذه  في  ويستعيد  الوت  وعقوبته  اللص  هو 

احلالة صاحب السروقات أمالكه .
السروقات  لم يحضر صاحب  املادة: 11- اذا 
هكذا  أمالكه  على  يتعرفون  الذين  الشهود 

فهو غشاش لقد ادعى باطال وعقوبته الوت .

يحصل  هكذا  البائع  مات  إذا   -12 املادة: 
أضعاف  خمسة  على  البائع  بيت  من  الشاري 
الوضوع  هذا  في  به  ادعاء  رفع  الذي  الطلوب 

القضائي .
من  اآلخر  لدى  دين  لرجل  كان  املادة:13- إذا 
صاحب  علم  بدون  وأخذ  الفضة  أو  احلبوب 
أن  البيدر فعليه  أو  احلبوب حبوباً من الستودع 
يعيد كل ما أخذه ويخسر أيضاً جميع دينه.   

الادة: 14- إذا سرق رجل ابنا صغيرا لرجل ما 
فعقوبته الوت .

املادة: 15- إذا ساعد رجل عبد القصر أو أمة 
موشكينيوم  أمة  أو  موشكينوم  عبد  القصر 
باخلروج خارج بوابة الدينة هكذا تكون عقوبته 

الوت .
أو  عبدا  بيته  في  رجل  أخفى  املادة: 16- إذا 
امة هاربة من أتباع القصر أو موشكينوم ولم 
عقوبة  تكون  هكذا  النادي  نداء  إثر  يخرجهما 

صاحب البيت الوت .
القبض  العراء  في  رجل  ألقى  إذا   -17 املادة: 
سيده  إلى  وقاده  هاربة  أمة  او  هارب  عبد  على 

فعلى صاحبه أن يعطيه 2شقل من الفضة 
املادة: 18- واذا لم يصرح العبد باسم سيده 
وضعه  فيدرس  القصر  الى  يقوده  ان  فعليه 

ويعاد الى صاحبه 
بيته  في  العبد  بهذا  احتفظ  املادة: 19-اذا 

ووجد العبد بعدها عنده فعقوبة الرجل الوت
املادة: 20-اذا فلت العبد من يد القابض عليه 
فعلى الرجل أن يقسم لصاحب العبد )اليمني(

أمام االله وعندئذ ال يتحمل السؤولية 
الوت  الرجل  فعقوبة  ثقبا  أحدث  21-اذا 

ويدفن أمام الثقب 
عقوبته  فتكون  بسرقة  رجل  ضبط  22-اذا 

الوت 
السارق  على  القبض  يلق  لم  23-اذا 
أمام  يسمي  ان  السروق  التاع  صاحب  فعلى 
البلدة  وعلى  منه  فقدت  التي  احلاجيات  االله 
والرابيانيوم التي حدثت السرقة داخل حدودها 

أن تعوض ما سرق منه 
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فعلى  لذلك  نتيجة  ضحية  وقعت  24-اذا 
التوفى  جلماعة  تدفع  أن  والرابيانيوم  البلدة 

مينة واحدة من الفضة .
ورنا  رجل  بيت  في  حريق  شب  املادة:25- اذا 
البيت  أمالك صاحب  بعينه على  االطفاء  رجل 
هكذا  البيت  صاحب  أمالك  من  شيء  واخذ 

يقذف الرجل في هذا احلريق 
املادة:26-اذا طلب ريدوم او بايروم لالشتراك 
في حرب ملكية ولم يأت وامنا استأجر أحدا بدال 

عنه فعقوبة الريديوم أو البايروم االعدام
أداء  أثناء  بايروم  او  ريديوم  أسر  املادة:27-اذا 
خدمة العلم اللكية وسلم أثناء غيابه حقله 
في  فيجب  بواجبه  هذا  وقام  آلخر  وحديقته 
إليه  يرد  أن  الدينة  الى  ووصوله  عودته  حالة 

حقله وحديقته ويقوم عندها بواجباته
الذي  الباريوم  او  للريدوم  كان  املادة: 28- اذا 
أسر أثناء أدائه للخدمة العسكرية ابن مبقدوره 
احلقل  له  يسلم  أن  فيجب  بالواجبات  يقوم  أن 

واحلديقة وهو سيقوم مبهام والده 
يستطيع  وال  قاصرا  ابنه  كان  املادة:29-اذا 
احلقل  ثلث  فيسلم  والده  بواجبات  يقوم  أن 
واحلديقة لوالدته وعلى والدته أن تقوم بتربيته 

املادة:30-اذا أهمل الريديوم أو الباريوم حقله 
وحديقته وبيته بسبب صعوبة أداء واجبه وظل 
حقله  غيابه  أثناء  آخر  شخص  ومتلك  غائبا 
ثم  سنوات  ثالث  بواجبه  وقام  وبيته  وحديقته 
يعاد  فال  وبيته  وحديقته  بحقله  وطالب  عاد 
الذي  اآلخر  الشخص  به  يحتفظ  بل  ذلك  اليه 
بالقيام  يستمر  أن  وعليه  بواجبه  وقام  أخذه 

بهذا الواجب 
املادة: 31- واذا لم يطل غيابه إال سنة واحدة 
ثم عاد فعلى الرجل أن يعيد إليه حقله وبيته 

وعليه هو أن يقوم بواجباته
او  ريدوم  فدية  تاجر  دفع  اذا   -32 املادة: 
ومكنه  ملكية  حرب  أثناء  أسر  للذي  باريوم 
فدية  يدفع  ان  فعليه  مدينته  الى  الوصول  من 
نفسه اذا وجد في بيته شيء للفدية أما اذا لم 
يكن شيء في بيته يفتدى به فيجب أن يفتديه 

معبد اله مستوطنته واذا لم يوجد شيء في 
معبد اله الستوطنة ليفتدى به فعلى القصر 
فال  وبيته  وحديقته  حقله  أما  فديته  يدفع  أن 

يسلم مقابل الفدية
رجال  لوبوتوم  او  ديكوم  ساق  اذا  املادة:33- 
اخلدمة في حرب  بديال عن  أو  لفظته جماعته 
ملكية فعقوبة هذا الديكوم او اللوبوتوم الوت 
لوبوتوم  او  ديكوم  اغتصب  املادة:34-اذا 
التنازل  على  الريدوم  وأجبر  ريدوم  منزل  أدوات 
عن حقه او أجرا ريدوم أو أهمال حق ريدوم لدى 
ظالم أو أخذ من ريدوم النحة التي خص اللك 
اللوبوتوم  أو  الديكوم  الريدوم بها فعقوبة هذا 

االعدام 
املادة: 35- اذا ابتاع رجل ماشية أو غنما من 
فإنه  للريدوم  اعطاها  قد  اللك  كان  ريدوم  يد 

يفقد فضته 
املادة: 36-اذا كان حقل وحديقة وبيت الريدوم 
أو البايروم تابعا لإلقطاعي فهو غير قابل للبيع 
أو  او حديقة  رجل حقال  ابتاع  املادة:37- اذا 
فتتلف  القطاعي  تابع  أو  بايروم  أو  لريدوم  بيتا 
وثيقته ويفقد أيضا فضته ويجب أن يعاد احلقل 

أو احلديقة أو البيت إلى صاحبه 
تابع  أو  بايروم  او  لريدوم  يجوز  املادة: 38-ال 
أو  حديقته  أو  حقله  على  حصل  إلقطاعي 
ينقل ملكيتها  أن  بها  قام  بيته مقابل خدمة 
أو أن يعطيها مقابل  ابنته  أو  إلى اسم امرأته 

دين عليه
أن يسجل باسم زوجته  املادة: 39- يحق له 
او ابنته حقال أو حديقة أو بيتا كان قد اشتراه 
أو متلكه بطريقة ما وكذلك أن يسدده مقابل 

دين عليه
أو  للنامكار  او  للنادينوم  يحق  املادة:40- 
أو  حقله  يبيع  أن  أخرى  بخدمات  للمكلف 
حديقته أو بيته مقابل فضة وعلى الشاري أن 
احلديقة  او  باحلقل  الرتبطة  االلتزامات  يتحمل 

أو البيت الذي اشتراه 
او  حديقة  أو  حقال  رجل  بادل  اذا  املادة:41- 
بأمالكه  إلقطاعي  تابع  أو  بايروم  أو  ريدوم  بيت 
أو  البايروم  أو  الريدوم  فيستطيع  الفرق  ودفع 
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التي  حمورابي  شريعة  إن 
سنها في العقد الثالث من واليته 
)تعد واحدة من المصادر الرفيعة 
للقانون واالدارة على مر العصور 
وقد اقتبست منها األقوام القديمة 
الكثير من األحكام واعتمدتها في 

تشريعاتها الوضعية

حديقته  أو  حقله  إلى  يعود  أن  االقطاعي  تابع 
أو بيته ويستطيع أيضا أن يحتفظ بالفرق الذي 

دفع له 
املادة:42- اذا استأجر رجل حقال للزراعة ولم 
ينتج احلقل حبوبا فيجب أن يثبت أنه لم يقم 
يسدد  أن  عندها  وعليه  احلقل  في  عمل  بأي 

لصاحب احلقل حبوبا تعادل انتاج حقل جاره 
تركه  بل  احلقل  يستغل  لم  اذا  املادة:43- 
حبوبا  احلقل  صاحب  يسلم  أن  فعليه  بورا 
تركه  الذي  احلقل  أما  جاره  حقل  انتاج  تعادل 
إلى  ويعيده  يحرثه  ثم  يحفره  أن  فعليه  بورا 

صاحبه 
لدة  بورا  أرضا  رجل  استأجر  اذا  املادة:44- 
لم  هو  ولكنه  الستصالحها  سنوات  ثالث 
يستصلحها بسبب كسله فعليه في السنة 
التربة  يقلب  وأن  األرض  يحفر  أن  الرابعة 
أن  عليه  كذلك  لصاحبها  ويعيدها  بالعزقة 

يكيل له عشر كور حبوبا لكل 18اكو .
املادة:45- اذا أجر رجل حقله لفالح وحصل 
احلقل  أغرق  )حدد(  ولكن  حقله  ايجار  على 
الفالح  فيتحمل  املصول  الفيضان  وجرف 

اخلسارة .
على  حصل  قد  يكن  لم  واذا  املادة:46- 
مقابل  احلقل  أعطى  قد  يكون  كأن  االيجار 
وصاحب  الفالح  فعلى  املصول  ثلث  أو  نصف 
أسس  على  بناء  املصول  يتقاسما  ان  احلقل 

االتفاقية .
احلقل  سأستعمل  فالح  قال  اذا  املادة: 47- 
لصاحلي ألنه لم يحصل على فائدة من أعماله 
احلقل  صاحب  على  هكذا  األولى  السنة  خالل 
حقله  فالحة  يستغل  أن  يجب  إذ  يعارضه  أال 

هذا ويأخذ احلبوب حسب االتفاقية .
وأغرق  آلخر  مدينا  رجل  كان  اذا  املادة:48- 
لم  أو  املصول  الفيضان  وجرف  حقله  )حدد( 
البذار في احلقل بسبب اجلفاف  ينبت ولم ينم 
فإنه غير ملزم في هذه السنة أن يسلم دائنه 
حبوبا وعليه أن يغير وثيقته كذلك فإنه ال يدفع 

الفائدة عن هذه السنة .
فضة  تاجر  من  رجل  استدان  اذا  املادة:49- 

باحلبوب  للزراعة  جاهزا  حقال  التاجر  وأعطى 
أجمع  احلقل  استغل  له  وقال  السمسم  أو 
لك  وخذها  تنبت  التي  واحلبوب  السمسم 
او  حبوب  على  الستغل  حصل  اذا  فيأخذ 
سمسم صاحب احلقل عند احلصاد السمسم 
التاجر  ويعطي  احلقل  أنتجها  التي  واحلبوب 
التاجر  تسلمها  التي  فضته  مقابل  احلبوب 
قيمة  ذلك  الى  ويضاف  الفائدة  كامل  ومعها 

اجلهاد الذي بذل في استغالل هذا احلقل.
جاهزا  حبوب  حقل  أعطى  واذا  املادة:50- 
فعلى  دينه  مقابل  جاهزا  سمسم  حقل  أو 
مع  الفضة  للتاجر  يعيد  أن  احلقل  صاحب 

كامل الفائدة.
ليسدد  فضة  لديه  يكن  لم  واذا  الادة:51- 

دينه فعليه أن يسلم التاجر حبوبا 
استدانها  التي  الفضة  بقيمة   وسمسما 
مع  يتناسب  مبا  الفائدة  كامل  مع  منه 

التعليمات اللكية .
على  الفالح  يحصل  لم  واذا   -52 املادة:   
أال  هذا  فعلى  احلقل  في  سمسم  أو  حبوب 

يغير عقده .
االهمال  شديد  ما  رجل  كان  املادة: 53- واذا 
نتيجة  السد  وانهار  سده  دعائم  تثبيت  في 
الزروعة  األرض  وأغرقت  الياه  وفاضت  لذلك 
يعوض  أن  حقله  سد  انهار  الذي  الرجل  فعلى 
سبب  التي  (احلبوب  التضرر  على   ( عليه 

إغراقها.
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احلبوب  تسديد  يستطع  لم  54-واذا  املادة: 
يتقاسمها  فضة  مقابل  أمالكه  من  فيباع 
على  حبوبهم  الياه  جرفت  الذين  بينهم  فيما 

احلقل الستغل التابع للمستوطنة .
املادة: 55- اذا فتح رجل ساقية الري وسبب 
أن يكيل  بالاء فعليه  اغراق حقل جاره  اهماله 

من احلبوب ما يعادل انتاج حقل جاره .
وأغرق  يجري  الاء  رجل  ترك  اذا   -56 الادة: 
بذلك نباتات حقل جاره فعليه أن يكيل له 10 

كور حبوبا لكل اكو . 
صاحب  مع  الراعي  يتفق  لم  اذا  املادة: 57- 
ومع  احلقل  في  األعشاب  أغنامه  لترعى  احلقل 
احلقل  صاحب  علم  بدون  األغنام  رعت  ذلك 
الراعي  وأما  محصوله  احلقل  صاحب  فيجني 
صاحب  علم  بدون  احلقل  في  غنمه  رعى  الذي 
احلقل فعليه أن يعطي صاحب احلقل زيادة على 

ذلك 20 كور من احلبوب عن كل 18اكو 
زربت  أن  بعد  الراعي  ترك  اذا   -58 املادة: 
إلى  القطيع يخرج  البوابة كامل  داخل  األغنام 
فعلى  احلقل  على  األغنام  رعى  ثم  ومن  احلقل 
أغنامه فيه  رعى  الذي  أن يحرس احلقل  الراعي 
وعليه عند املصول أن يعطي صاحب احلقل 60 

كور من احلبوب لكل 18 اكو .
املادة: 59- اذا قطع رجل شجرة من حديقة 
يدفع نصف  أن  فعليه  دون علم صاحبها  رجل 

مينة فضة .
لبستاني  حقال  رجل  سلم  اذا   -60 املادة: 

يعتني  هكذا  احلقل  وغرس  حديقة  لغرسه 
الالك  يقتسم  وبعدها  أعوام  أربعة  باحلديقة 
احلديقة  اخلامسة  السنة  في  والبستاني 
بالتساوي فيما بينهما ويختار صاحب احلديقة 

. اوال ويأخذها  –حصته  - احلقل 
 66- -65 -64 –  63 – المادة: 61- واملادة: 62 
املادة:  وكذلك  واحلديقة  بالبستان  تتعلق   67-

68- 69 70- ال توجد لها نصوص – 
فضة  أو  حبوبا  رجل  أعطى  إذا   -71 املادة: 
ما  إشكال  حول  لبيت  ثمنا  أخرى  حاجيات  أو 
هكذا  شراؤه  يريد  الذي  جاره  بيت  يتبع  كأن 
يخسر الرجل كل ما أعطاه ويجب إعادة البيت 
لصاحبه وإذا لم يكن هناك إشكال يخص هذا 
البيت فإنه يستطيع شراؤه ويعطي مقابل هذا 

البيت حبوبا أو فضة أو حاجيات أخرى .
مستأجر  سكن   ----- اذا   (  -78 املواد:   
ايجاره  البيت  لصاحب  وأعطى  رجل  بيت  في 
البيت  صاحب  أمر  ثم  الكامل  السنوي 
قبل   ) البيت  يسلم  )أن  يذهب  أن  السـتأجر 
انتهاء الدة املددة هكذا يخسر صاحب البيت 
أكره  إياها الستأجر ألنه  التي أعطاها  الفضة 
الستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء الدة 

املددة .
 املواد: 79—80- 81- 82 83- 84—86-85 – 87 

- ال توجد.
و  الديون  وايفاء  التداين  –حول   88 املادة: 
98- حول   -97-96 -95 -94 -93 -92-91 -90 املواد: 

الديون وسدادها .
استدانة  حول   -102  -101 و100-   -99 املادة: 

احلبوب وايفائها .
املادة: 103- 104--105- حول االستدانة .

 املادة: 106- 107 – 108 – 109 – 110 – حول 
اخلمور والغش فيها 

الديون.  خمر  بائعة  أعارت  اذا   -111 املادة: 
جمع  عند  حتصل  فإنها  بيشيوم  مشروب 

املصول على 50كا .
. الديون  املادة: 112- 113- 114- 115- حول 

املادة: 116- اذا ماتت رهينة في بيت املتجز 
الرهينة  التنكيل فعلى صاحب  أو  اجللد  بفعل 

بين  ما  بالد  أبناء  سبق 
مجال  في  االغريق  النهرين 
تطبيق الحريات بأكثر من ألفي 
عام ومثال على تلك الحريات 
)الملك جلجامش لم يعلن الحرب 
على – كيش- إال بعد أن طرح 
الموضوع على الشيوخ والنواب(
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أن يثبت ذلك على التاجر وعندها تكون عقوبة 
رجل  عند  الرهينة  كانت  واذا  ابنه  موت  التاجر 
كل  ويخسر  فضة  مينة   1/3 يدفع  أن  فعليه 

دينه .
وسلم  مديناً  رجل  كان  اذا   -117 املادة: 
جاريته أو ابنه أو ابنته مقابل الدين من الفضة 
فعليها اخلدمة طوال 3سنوات في بيت الشاري 
في  حرة  سراحها  يطلق  أن  وعليه  الكفيل  أو 

السنة الرابعة .
. الدين والستدين  املادة: 118- 119- حول 

 املواد:: 120 -121- 122- 123- 124 حول تسليم 
الفضة واحلبوب.

البيت  حفظ  حول   -126  -125 املادة:: 
واللكيات وفقدانها.

او  انتوم  إلى  بإصبعه  رجل  أشار  اذا   -127
فعلى  ضدها  شيئا  يثبت  أن  دون  رجل  امرأة 
شعر  ويحلق  القضاء  أمام  ميثل  أن  الرجل  هذا 

صدغيه .
مبرم  عقد  دون  امرأة  رجل  أخذ  اذا   -128

بذلك فتكون الرأة ليست زوجته 
129-اذا ضبطت امرأه مضطجعة مع رجل 

آخر فيكبل االثنان ويقذف بهما في الاء . 
تسكن  رجل  امرأة  رجل  اغتصب  130-اذا 
ضاجعت  قد  تكون  أن  قبل  والدها  بيت  في 
الشهود  باجلرم  ورقد على صدرها وضبط  رجال 

فتكون عقوبة الرجل االعدام .
زوجها  قبل  من  امرأة  اتهمت  اذا   -131  
أن  فعليها  آخر  رجل  مع  تضبط  لم  ولكنها 

تؤدي اليمني أمام االله وعندها تعود لبيتها .
132- اذا أشير بإصبع إلى امرأة رجل بسبب 
الرجل  هذا  مع  تضبط  لم  ولكنها  آخر  رجل 
عند  نزوال  النهر  في  بنفسها  تلقي  أن  فعليها 

رغبة زوجها .
 املواد:- 133 - 134- 135- 136-137- حول أسر 

الرجل وموقف الرأة 
والطالق  الرأة   املواد: 138- 139 -140 – حول 

والهر.
. العالقة األسروية  املادة: 141- 142-حول 

على  شريفة  الرأة  تكن  لم  املادة: 143- اذا 

وأن  البيت  خارج  تذهب  أن  اعتادت  وإمنا  الدوام 
زوجها  قدر  من  حتط  وأن  منزلها  أدوات  تبعثر 

فيقذف بهذه الرأة في النهر .
الزواج  حول   -147  -146-145  -144 املادة: 

واالجناب والوالدة 
تضامن  حول   -152  -151-150  -149 املادة: 

الزوج والزوجة 
زوجها  اوالزواج.قتل  رتبت  اذا   -153 املادة: 
الرأة على  نزوال عند رغبة رجل آخر جتلس هذه 

اخلازوق حتى الوت .
املادة: 154- اذا ضاجع رجل ابنته هكذا يجب 

أن يبعد هذا الرجل عن مستوطنته 
عروسا  البنته  رجل  اختار  اذا   -155 املادة: 
وضاجعها ابنه ثم رقد هو بالذات على صدرها 
وضبط باجلرم الشهود عندها يكبل هذا الرجل 

ويقذف به في النهر .
. والزواج  املادة: 156- عن اخلطبة 

والده  وفاة  بعد  رجل  رقد  اذا   -157 املادة:   
على صدر أمه فيحرق كالهما 

املادة: - 158- 159- 160- 161- 162-163- حول 
جهاز اخلطبة  

االرث واالوالد  املادة: 164-165- 166 – حول 
الرجل والقاسمة  ارث  املادة: 167 – حول 

التركة  املادة: 168- 169- 170 حول 
االوالد  حول   -174  -173  -172  -171 املادة: 

والتركة وتقاسمها 
عبد  أو  القصر  عبد  أخذ  اذا   –  175 املادة: 
أطفاال  منه  وأجنبت  حر  رجل  ابنة  موشكينوم 
أطفال  يستعيد  أن  العبد  لصاحب  يحق  فال 

ابنة الرجل احلر – 
الزواج  املادة: 176- حول 

االرامل  املادة: 177- حول 
الوالد  املادة: 178- حول وصية 

بالتركة  التصرف  املادة: 179- حول 
االرث  املادة:180- حول 

املادة:181- التركة 
وجهاز  التركة  حول   -184  -183  -182 املادة: 

العروس 
املادة: 185- الطفل اللقيط 
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 -192  -191  -190  -189  -188  -187  -186 املادة: 
193- 194- التبني  

أباه فتبتر يده  املادة: 195- اذا صفع ولد 
آخر  رجل  ابن  عني  رجل  فقأ  املادة: 196- اذا 

فتفقأ عينه 
آخر  رجل  عظم  كسر  اذا   -197 املادة: 

فيكسر عظمه 
املادة: 198- 199- فقأ العني والكسور 

املادة: 200 اذا أسقط رجل سن رجل يساويه 
منزلة فعقوبته اسقاط سنه 

202-203-204-205-206-الصفع   -201 املادة: 
والضرب والشاجرة 

املادة: 207- موت الرجل من الضرب وعقوبته 
الرأة والصفع املادة: 208-209- 210- ضرب 

موشكينوم  ابنة  فقدت  اذا   -211 املادة: 
يزن 5 شقل  أن  الضرب فعليه  بكارتها بسبب 

من الفضة .
املادة: 212-213- 214- موت الرأة حتت الضرب 

والقسوة عليها 
املادة: 215- اذا أجرى طبيب عملية جراحية 
كبيرة بسكني من البرونز لرجل وأنقذ حياة هذا 
فيحصل  عينه  وأنقذ  خراجا  له  فتح  او  الرجل 

الطبيب على 10 شقل من الفضة أجره 
 -222 -221 -220- 219 – املادة: 216- 217- 218 

223- 224 –املادة: 225- 226- آجار الطبيب 
الوشم  املادة: 227- عن 

عن   -233  -232  -231-230-229 املواد:-228-   
تشييد البناء 

 -240 -239 -238 -237 -236- 235 -2342  
عن البحار واألنهار والسفن والراكب وأجورها 

الاشية   املواد: 242-243- استئجار 
 املواد: 244- 351-250-249-248-247-246-245-

252-حول استئجار الثور واجرته 
املادة: 253-سرقة البذار 

 260  -259-258-257-256-255  -254 املادة: 
-261-262- البذار وسرقته ومعطياته 

 -269-268-267  -266-265-264  -263 2 ا
حول الراعي وأجرة القطيع واستئجار احلمار 

املادة: 270-اذا استأجر عنزة للدراسة فتكون 
أجرتها 1كا من احلبوب 

حول   -275-274-  273  -272  -271 املادة: 
االستئجار من ثيران وحمير والقوارب وغيرها   

 املواد: 276- 277- حول استئجار السفن 
 املواد:278- 279- شراء العبيد 

العبيد   املواد: 280 – 281- حول شراء 
لست  أنت  لسيده  عبد  قال  املادة: 282- اذا 
سيدي فعلى السيد أن يبرهن أنه عبده وعندها 

على سيده أن يصلم أذنه .
التي وضعها حمورابي  العدالة  قوانني  إنها 
قيادة  للبالد  بواسطتها  وأقام  اجملتهد  اللك 
حكيمة رشيدة وعادلة هذا هو حمورابي اللك 
السود  الرؤوس  لذوي  مهمل  والغير  الكامل 
واهتم  الوطن  خلير  التمرد  نار  أحبط  والذي 
التي  القوانني  ونظم  واألمان  واحلرية  بالسالم 
صارت على مر األجيال واحلقب منارا ونورا للناس 

ومتيزت بالتكامل لناحي احلياة جميعا .
مات حمورابي عام 1750ق.م 

املصادر--- 
1- تاريخ القانون في العراق ----- عبد احلكيم 

الذنون 
2- صموئيل نوح كرمير ---- من ألواح سومر 

قوانني اآلشوريني
اآلشوريون من األكديني الذين سكنوا مناطق 
الشمال في بالد ما بني النهرين، واختلطوا مع 
اآلراميني  واستعبدوا  واحلوريني  احلثيني  شعوب 
)االحالمو( واجلنديبو والثموديني، وشكلوا دولًة 
قوة  وأصبحت  العبيد،  على  قامت  عسكريًة 
عظيمة هائلة أذلت اللوك وفتحت البالد حتى 
وصلت البحر التوسط وزينت جدران قصورهم 
ورحالت  العارك  نقوش  السمارية  بالكتابات 
والفتوحات.  بالعارك  احلافل  وتاريخهم  الصيد 
بالزراعة  الرتبطة  والعلوم  احلضارة  وعرفوا 
قمري،  تقومي  لهم  وكان  واحلساب،  والرياضيات 
مكتبة  وكانت  الفلك  بعلم  كثيراً  وتقدموا 
آشور بانيبال من أشهر مكتبات العالم. وكان 
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ودستور  كشريعة  القوانني  من  جملة  لهم 
كتبوه وتشددوا في تطبيقه.

وعلى  القدمي  والتاريخ  اآلثار  علماء  قسم 
فترة  باآلشوريات  اخملتصون  اخلصوص  وجه 

االمبراطورية اآلشورية إلى ثالث فترات؛ وهي :
1- العصر اآلشوري القدمي. 

2- العصر اآلشوري الوسيط. 
3- العصر اآلشوري احلديث. 

أولى  في  طينيني  رقمني  على  عثر  لقد 
حفر  وقد  )آشور(  اآلشورية  الدولة  عواصم 
إلى  تاريخه  يعود  آشوري  قانون  نص  عليهما 
النصف الثاني من األلف الثاني ق.م وكتب عليه 

ما يسمى –اللهجة اآلشورية الوسطى –
الكتشفني  الرقمني  هذين  من  ويستنتج 
يتعلقان  –أنهما  الذي طالهما  التخريب  برغم 
بتنظيم احلياة في اجملتمع اآلشوري في مختلف 

اجملاالت.
لم  اآلشورية  القوانني  أن  بجالء  لنا  ويبرز 
تشكل تشريعاً قانونياً رسمياً متكامل اليادين 
حمورابي  قانون  في  احلال  هو  كما  واالجتاهات 
حيث ال تضم القوانني اآلشورية مقدمة وخامتة 
سبقت  التي  القوانني  بعض  شأن  شأنها  لها؛ 
حمورابي  قانون  يعتبر  ولذلك  حمورابي؛  قانون 
إلى اليوم أول القوانني القدمية الميزة بتكاملها 

القانوني.
القوانني اآلشورية  أمر فإن  ومهما يكن من 
جتسد في الوقت نفسه وحدة تامة من نصوص 
بني  لوجودها  نفتقر  مازلنا  متنوعة  قانونية 

أيدينا بشكل 
تام. وقياساً إلى قوانني حمورابي فإن قوانني 
الدولة اآلشورية متتاز بالصرامة وشدة األحكام 
والعقوبات التي نصت عليها مواد هذه القوانني؛ 
اآلشورية  القوانني  أن  تقدم  ما  الى  يضاف 
)الادة  للمدين  حماية  أية  موادها  تتضمن  لم 
44-اللوحة آ(—وكان فيها وضع النساء الدني 
حازماً نبيالً وخاصة بعد الزواج --- وقد نظمت 
جتار  بني  التجارية  العالقات  القوانني  هذه 
الدولة اآلشورية وجتار مستعمراتهم في آسية 

الصغرى .

هذه  خالل  مرة  ألول  الرصاص  ظهر  وقد 
ألغراض  يستعمل  وسيط  كمعدن  احلقبة 
النقد باإلضافة إلى الشقل الستخدم أساساً 
لهذا الغرض، كما ظهر البنك وذلك في اللوحني 
الثاني والثالث كمؤسسة مالية يجتمع فيها 

التجار .
القوانني اآلشورية :

اللوحة آ 
املادة 1- اذا تسللت امرأة ولتكن امرأة رجل 
ولتكن ابنة رجل إلى داخل أحد العابد وسرقت 
ثم  القدس  البيت  لهذا  تابعاً  ملكاً  داخله  من 
اإلنسان  ذلك  ثبت  واذا  يديها،  إنسان في  وجده 
ضدها أو ألقى القبض عليها؛ فعليه أن يقبل 
بالرأة ما  أن يفعل  باليمني ويسأل اإلله ويجب 

يأمر به اإلله .
املادة 2- إذا نطقت امرأة ولتكن امرأة رجل 
على  تهكمت  أو  فتنة،  بكلمة  رجل  ابنة  أو 
زوجها  أما  الرأة عقوبتها،  اإلله، فتتحمل هذه 

وأبناؤها فال يتحملون أية مسؤولية .
املادة 3- اذا كان رجل مريضاً وسرقت امرأته 
شيئاً من بيته وأعطته الى رجل أو امرأة أو ألي 
هذه؛  الرجل  امرأة  تقتل  هكذا  آخر؛  شخص 
وأولئك الذين تسلموا الشيء من يدها، وكذلك 

السرقة في حالة صحته جيدة .
أو أمة من يد امرأة  املادة 4- إذا تسلم عبدٌ 
أو  العبد  أنف  يجدع  أن  الرء  فعلى  ما؛  شيئاً 
تعويض  يجب  كما  أذنيهما  يقطع  وأن  األمة، 
السروق، وعلى الرجل أن يقطع أذني زوجته واذا 
عفا عن زوجته ولم يقطع أذنيها هكذا اليجدع 
كما  أذنيهما  تقطع  وال  األمة  أو  العبد  أنف 

اليعوض السروق. 
املادة 5- سرقة الرأة وعقوبتها جدع االذن .

جانباً  امرأة رجل شيئاً  املادة 6- اذا وضعت 
يتحمل  أن  الشيء  مستلم  فعلى  هكذا؛ 

مسؤولية التعويض .
بيت  الى  رجل  امرأة  جلوء  حول   -24 املادة 

رجل ثاني دون معرفته فتجدع أذني الزوجة .
الادة 25- حول قسمة اليراث. 

والدها  بيت  في  امرأة  26- اذا عاشت  الادة 
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أن  فعليهم  أبناء  له  كان  وإذا  رجلها،  وتوفي 
زوجها،  لها  أعطاها  التي  احللي  جميع  يأخذوا 
وإذا لم يكن لزوجها أبناء فتستطيع أن تأخذها.

واليراث.  األرملة  املادة 27- 28- حول 
قبل  الرأة  وموت  الهر  املادة 29- 30- حول 

الزواج. 
املادة 31- حول مهر الرأة التوفاة. 

ولكنه  أرملة  مع  رجل  سكن  إذا   -34 املادة 
سنتني  سكنت  ثم  زواج؛  عقد  معها  يبرم  لم 
في بيته فإنها تكون بذلك زوجة شرعية له وال 

يسمح لها بتركه .
رجل  بيت  الى  أرملة  ذهبت  إذا  املادة35- 
به  أتت  ما  كل  ملكية  فإن  زوجة(  )اتخذها 

تعود إلى الرجل.
املادة 36- حول الرأة التي تركها زوجها مدة 

خمسة أعوام 
املادة 37- 38- حول الرأة. 

الرأة.  تزويج  املادة 39- عن 
ومن  تتخفى  أن  لألمة  اليجوز   –  40 املادة 
القبض  يلقي  أن  فعليه  متخفية  أمة  يشاهد 

عليها وأن يأخذ ثيابها. 
املادة 41- أيضاً عن تخفي الرأة. 

الرؤوس  على  الزيت  صب   -43  -42 املادة 
وعقوبته. 

املادة 44- الرهينة. 
األوالد لألرملة.  املادة 46- تعهد 

املادة 47- مالك السحر يقتل. 
املادة 58- علم اجلالو بالعقوبة. 

املادة 59- حول عالقة الرأة بالرجل. 

اللوحة ب-
املادة 1- القسمة بني األوالد من اإلرث. 

املادة 2- قتل ضحية. 
املادة 3- القسمة بني األوالد من اإلرث.

املادة 6- أخذ حقل رجل ما. 
املادة 8- 9- اغتصاب حقل ما. 

املادة 10- حفر بئر. 
املادة 12- حول ملكية احلديقة. 
البور.  املادة 13- استغالل األرض 

البور. املادة 14- عن ملكية األرض 
املادة 17- حول سقاية األرض. 

الياه.  التعاون في قسمة  املادة 18- حول 
السماري  باخلط  الكتوبة  األلواح  هي  هذه 
القدمية  آشور  مدينة  في  عليها  عثر  والتي 
الشرقاط  قلعة  في  اليوم  أطاللها  القابعة 

بالوصل.
الدولة  عاصمة  آشور  مدينة  بقيت  لقد 
حينما  ق.م   1275 عام  حدود  حتى  االشورية 
مدينة  الى  الدولة  عاصمة  شلمنصر  نقل 
كالح، والتي تبعد حوالي 40 ميالً إلى الشمال 
الدولة  رقعة  التساع  نظراً  آشور؛  مدينة  من 
النطاق.  واسعة  الشمال بصورة  إلى  اآلشورية 
وحني مجيء اللك اآلشوري سرجون الثاني إلى 
من  اتخذ  ق.م   721 عام  في  اآلشوري  احلكم 
وأسس  عاد  ثم  للدولة  عاصمة  نينوى  مدينة 
أي  شروكني  دور  خرسباد  في  جديدة  عاصمة 

مدينة سرجون .
برمته  القدمي  االوسط  الشرق  دان  وهكذا 

لسيادة نينوى.
املصادر :

احلكيم  عبد   --- العراق  في  القانون  تاريخ   -1
الذنون. 

  2- الشرائع العراقية القدمية –د فوزي رشيد.
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مقدمة وثيقة املدينة 

اهلل(  )رسول  النبي  محمد  من  كتاب  هذا 
يثرب  وأهل  قريش  من  والسلمني  الؤمنني  بني 

ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

بنود الوثيقة
الناس. إنهم أمة واحدة من دون   -1

ربعتهم  على  قريش  من  الهاجرون   -2
بالعروف  عانيها  يفدون  وهم  بينهم  يتعاقلون 

والقسط بني الؤمنني.
يتعاقلون  ربعتهم  على  عوف  وبنو   -3
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.
وبنو احلارث )من اخلزرج( على ربعتهم   -4
تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم  يتعاقلون 

عانيها بالعروف والقسط بني الؤمنني.
يتعاقلون  ربعتهم  على  ساعدة  وبنو   -5
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.

دستور المدينة 

 معاهدات الرسول مع يهود المدينة

هجار شكر 

من  الرسول  هجرة  بعد 
كانت  المدينة  إلى  المكة 
مختلفة  وقبائل  عشائر 
يعتنقون أديان ومعتقدات 
السيطرة  وكانت  مختلفة 
فيها  والدينية  االقتصادية 
والخزرج  األوس  من  لليهود 
الرسول  وغيرهم، مما أبرم 
أو  عقد  بمثابة  وثيقة 
بوثيقة  سمي  دستور 
طبيعة  يحدد  المدينة 
االقتصادية  العاقات 
والدينية  واالجتماعية 
واليهود  المسلمين  بين 

وغيرهم.
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يتعاقلون  ربعتهم  على  جشم  وبنو   -6
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.
يتعاقلون  ربعتهم  على  النجار  وبنو   -7
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.
ربعتهم  على  عوف  بن  عمرو  وبنو   -8
تفدى  وكل طائفة  األولى،  يتعاقلون معاقلهم 

عانيها بالعروف والقسط بني الؤمنني.
يتعاقلون  ربعتهم  على  النبيت  وبنو   -9
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.
يتعاقلون  ربعتهم  على  األوس  وبني   -10
عانيها  تفدى  طائفة  وكل  األولى،  معاقلهم 

بالعروف والقسط بني الؤمنني.
بينهم  يتركون مفرحاً  ال  الؤمنني  وأن   -11

أن يعطوه بالعروف في فداء أو عقل.
مؤمن  مولى  مؤمن  يخالف  ال  وأن   -12

دونه.
على كل  أيديهم  التقني  الؤمنني  وأن   -13
إثماً  أو  ابتغى دسيعة ظلم  أو  من بغى منهم 
أيديهم  وأن  الؤمنني،  بني  فساداً  أو  عدواناً  أو 

عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.
وال  كافر  في  مؤمناً  مؤمن  يقتل  وال   -14

ينصر كافراً على مؤمن.
عليهم  يجير  واحدة  اهلل  ذمة  وأن   -15
أدناهم، وأن الؤمنني بعضهم موالي بعض دون 

الناس.
وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر   -16

واألسوة غير مظلومني وال متناصر عليهم.
يسالم  ال  واحدة  الؤمنني  سلم  وأن   -17
إال  اهلل  سبيل  في  قتال  في  مؤمن  دون  مؤمن 

على سواء وعدل بينهم.
يعقب  معنا  غزت  غازية  كل  وأن   -18

بعضهم بعضاً.
بعض  عن  بعضهم  يبئ  الؤمنني  وأن   -19

مبا نال دماؤهم في سبيل اهلل.
وأن الؤمنني التقني على أحسن هدى   -20

وأقومه.
وال  لقريش  ماالً  مشرك  يجير  ال  وأنه   -21

نفساً وال يحول دونه على مؤمن.
بينة  عن  قتالً  مؤمناً  اعتبط  من  وأنه   -22
فإنه قود به إال أن يرضى ولى القتول )بالعقل(، 
قيام  إال  لهم  يحل  ال  كافة  عليه  الؤمنني  وأن 

عليه.
هذه  في  مبا  أقر  لؤمن  يحل  ال  وأنه   -23
ينصر  أن  اآلخر  واليوم  باهلل  وآمن  الصحيفة 
محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو أراه فإن عليه 
منه  يؤخذ  وال  القيامة  يوم  وغضبه  اهلل  لعنة 

صرف وال عدل.
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء   -24

فإن مرده إلى اهلل وإلى محمد.
ما  الؤمنني  مع  ينفقون  اليهود  وأن   -25

داموا محاربني.
الؤمنني  مع  أمة  عوف  بني  يهود  وأن   -26
مواليهم  دينهم  وللمسلمني  دينهم  لليهود 
إال  يوتغ  ال  فإنه  أثم  أو  ظلم  من  إال  وأنفسهم 

نفسه وأهل بيته.
ليهود  ما  مثل  النجار  بني  ليهود  وأن  	-27

بني عوف.
ليهود  ما  مثل  احلارث  بن  ليهود  وأن   -28

بني عوف.
وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود   -29

بني عوف.
ليهود  ما  مثل  جشم  بني  ليهود  وأن   -30

بني عوف.
بني  بني األوس مثل ليهود  وأن ليهود   -31

عوف.
ليهود  ما  مثل  ثعلبة  بني  ليهود  وأن   -32
إال  يوتغ  ال  فإنه  وأثم  ظلم  من  إال  عوف  بني 

نفسه وأهل بيته.
وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم.  -33

ليهود  ما  مثل  الشطبية  لبنى  وأن   -34
بني عوف وأن البر دون اإلثم.

وأن موالى ثعلبة كأنفسهم.  -35
وأن بطانة يهود كأنفسهم.  -36

بإذن  إال  أحد  منهم  يخرج  ال  وأنه   -37
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محمد.
وأنه من  ثأر جرح،  وأنه ال ينحجز على   -38
فتك فبنفسه وأهل بيته إال من ظلم وأن اهلل 

على أبر هذا.
وعلى  نفقتهم  اليهود  على  وأن   -39
السلمني نفقتهم، وأن بينهم النصر على من 
النصح  بينهم  وأن  الصحيفة،  أهل هذه  حارب 

والنصيحة والبر دون اإلثم.
النصر  وأن  بحليفه  أمره  يأثم  ال  وأنه   -40

للمظلوم.
ما  الؤمنني  مع  ينفقون  اليهود  وأن  	-41

داموا محاربني.
هذه  ألهل  جوفها  حرام  يثرب  وأن   -42

الصحيفة.
وأن اجلار كالنفس غير مضار وال آثم.  -43

بإذن أهلها. إال  وأن ال جتار حرمة   -44
الصحيفة  هذه  أهل  بني  كان  ما  وأنه   -45
مرده  فإن  فساده  يخاف  اشتجار  أو  حدث  من 
إلى اهلل وإلى محمد رسول اهلل، وأن اهلل على 

أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
وأن ال جتار قريش وال من نصرها.  -46

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.  -47
يصاحلونه  صلح  إلى  دعوا  وإذا   -48
وأنهم  ويلبسونه،  يصاحلونه  فإنهم  ويلبسونه 
الؤمنني  فإنه لهم على  ذلك  إلى مثل  دعوا  إذا 

إال من حارب في الدين.
أناس حصتهم من جانبهم  على كل   -49

الذي قبلهم.
وأنفسهم  مواليهم  األوس  يهود  وأن   -50
أهل  من  املض  البر  مع  الصحيفة  هذه  ألهل 
يكسب  ال  اإلثم  دون  البر  وأن  الصحيفة،  هذه 
كاسب إال على نفسه وأن اهلل على أصدق ما 

في هذه الصحيفة وأبره.
وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو   -51
بالدينة  آمن  قعد  ومن  آمن  خرج  من  وأنه  آثم، 
واتقى،  بر  لن  جار  اهلل  وأن  آثم،  أو  من ظلم  إال 

ومحمد رسول اهلل.
واخلير  النصح  قرر  الرسول  أن  الوثيقة  تدل 
الدين  في  باحلرية  لهم  وسمح  األخرى،  لألديان 

ولم يتبع اخلصام والعداء لألديان األخرى. وفسح 
احلرية  اساس  على  الشترك  للعيش  اجملال 
اعترفت  كما  ألجله.  والتشريع  اآلخر  وقبول 
اعتراف  وهو  فئة  لكل  اخلاص  بالوضع  الوثيقة 

بخصوصية كل مجتمع وحقوقه.
الطرف  مع  اآلن  مشكلتنا  تكمن  حني  في 
اآلخر أنه ال يعترف بخصوصيات الشعوب، حيث 
ومنط  وقيمه،  نظامه،  يطبق  أن  التسلط  يريد 
حياته على جميع الشعوب بالقوة، في محاولة 
الشعوب،  كل  على  ثقافته  يعمم  أن  منه 
وقيمهم  األخرى  األطراف  ثقافة  متجاهالً 

االجتماعية. 

هذه،  االتفاقية  بنود  من  نستنتج  أن  ميكننا 
األديان  مع  االسالم  بها  تعامل  اليت  املبادئ  بعض 

واألقوام األخرى ومنها:

أواًل: حرية العقيدة يف اإلسالم
إلى  واضحة  إشارة  الوثيقة  بند 26 من  في 
دينهم  االسالم)لليهود  في  العقيدة  حرية 

وللمسلمني دينهم( وال إكراه في الدين.

ثانيًا: استقالل املالية
يوضح البند 39 مبدأ التملك لكافة األديان 
نفقتهم  اليهود  على  )وإن  األخرى  واألقوام 
مصادرة  يجوز  وال  نفقتهم(  السلمني  وعلى 

ممتلكاتهم.

ثالثًا: التكاتف والدفاع عن الوطن معًا
بنود الوثيقة تشير إال أنه في حال تعرضت 
من  اجلميع  فعلى  خارجي  لعدوان  الدينة 
الدينة  عن  الدفاع  وغيرهم  ويهود  مسلمني 

كونهم يعيشون معاً.

رابعًا: العدل التام
في  االستقرار  مقوِّمات  أهم  أحد  العدل 
الضعيف  يُصبح  وبدونه  والشعوب،  اجملتمعات 
كانت  وقد  حلقوقه،  فاقداً  أمره،  على  مغلوباً 
القريب؛  نُصرة  على  تقوم  اجلاهلية  اجملتمعات 
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أو مظلوماً؛ إال أن اإلسالم غّير  سواًء كان ظالاً 
النظر  القاعدة وأقرّ نصرة الظلوم، بغض  هذه 

عن كونه مسلماً أو يهوديّاً.

خامسًا: التعاون والتناصح وحفظ الوطن
يشمل البند 39 من الوثيقة إسداء النصح 
بصدق واخالص »وإن بينهم النصح والنصيحة، 
فيما  اخلير  على  والتعاون  اإلثم« ؛  دون   َّ والبر
يحرم نشوب  بنداً  الوثيقة  بينهم، كما ضمت 
»وإن  الواحد  الوطن  داخل  الكونات  بني  قتال 

يثرب حرام جوُفَها ألهل هذه الصحيفة«.

سادسًا: مرجعية واحدة
الفصل في  أن  الوثيقة على  بنود  كما تدل 
اإلسالم،  شريعة  على  يكون  إمنا  اخلصومات 
على  يدل  وهذا  اإلسالمية،  الدولة  وقضاء 
مرجعية واحدة لكل الكونات )ما لم يكن األمر 

من خصوصيات دينهم(

سابعًا: عناية اإلسالم حبقوق غري املسلمني
لدى النظر في بنود الوثيقة ميكن استخالص 
السلمني  غير  حقوق  على  يحافظ  اإلسالم  أن 
محمد  إسالم  ألن  مبدأية  مسألة  ذلك  ويعتبر 
التعايش  إلى  ويدعو  للعالني  رحمة  دين  هو 
ويصون  اخملتلفة   واألديان  األقوام  بني  السلمي 
والساواة  للحرية  دعوة  وفيه  اإلنسان  كرامة 
على  تعقيباً  درار  رياض  الشيخ  ويقول  والعدل، 
ميتلك  الذي  اإلسالم  قائالً: »إن  الدينة  وثيقة 
ينبثق عنه  أن  قانونية شاملة ميكن  شريعة 
جاء  ما  وفق  اآلخر  يستوعب  أن  ميكن  نظام 
املواطنة  على  أكد  الذي  املدينة  دستور  في 
املصالح  على  قيامه  وأعلن  املساواة،  وعلى 
انتماءاتهم  على  ال  الناس  بني  املشتركة 
باملعنى  املواطنة  حقوق  وعلى  الدينية، 
التدين  وحرية  اإلنسان  وحقوق  املعاصر 
وليس  الكفاءة  معيار  وعلى  إكراه  غير  من 
املبادئ  هذه  مع  يتناقض  ما  وأن  الوالء.  على 
تشويه لإلسالم، ألن الدعوات الفاضلة تكون 
باإلقناع، وخير وسائل االقناع التداول وسماع 

الرأي اآلخر واالحتكام للتصويت، وهذه مبادئ 
الدميقراطية التي تسعى لإلجناز على أساس 
الفطرة والعدل. ومن أجل ذلك مطلوب نقلة 
نوعية تصحح العالقة بني اإلسالم والدولة«.

دوراً  السياسي  االسالم  تيارات  لعبت  وقد 
سلبياً كونها حتاول بناء دول وأنظمة استبدادية 
الفكر  أساسها  اسالمية  بتغطية  سلطوية 
ورد  ما  عكس  على  الواحدة  والعقيدة  الواحد 
خاصة  الرسول  عهد  في  الدينة  وثيقة  في 
النطقة  في  التشددة  التيارات  ظهور  بعد 
في  رياض  الشيخ  ويضيف  وغيرها  داعش  من 
ذلك: »بعد املوجة الداعشية وجب تصحيح 
والتوضيح،  الشرح  على  والعمل  املسارات 
والبدء بتوحيد اخلطاب وبذل اجلهود للنهوض 
حاجات  واستيعاب  اإلسالمي  باخلطاب 
التعامل  فقه  على  والتأكيد  ولغته  العصر 
واملنهج  اخلطاب  وتطوير  تسويقه  وحسن 
على  نابه  مما  اإلسالم  تنقية  بغاية  والتوجه، 
الزعامة  وطالب  واملتطرفني  املتشددين  أيدي 
باسم االسالم، والعودة إلى جذوره السمحة 
لفئة  وليس  أجمعني  للناس  االستيعابية 
دون  من  اخملتار  أنه  يدعي  شعب  أو  طائفة  أو 
على  املنفتح  اإلسالم  إلى  العودة  األرض،  أمم 
التعامل،  أو  الدعوة  في  العنف  ورفض  اآلخر 
والسعي للخيارات السلمية دائماً، والتوافق 
وبناء  جاء  أين  من  اإلنساني  اخلطاب  مع 

اجلسور وكسر السدود«
الستشرق  يرى  الوثيقة  تاريخ  وحول 
أسلوب  أن  وات  مونتغومري  االسكتلندي 
التعابير  لبعض  واستعمالها  قدمي  الوثيقة 
السلمني  على  للداللة  »الؤمنني«  ككلمة 
نقاش  وجرى  األولى.  الدينية  الفترة  إلى  يعود 
طويل، فيما اذا كانت الوثيقة قبل معركة بدر 
أم بعدها، فالستشرق يوليوس فلهاوزن يرجعها 
إلى قبل بدر فيما يقول الستشرق هدبير غرمي 

إلى بعدها. ويرجح أن تكون في عام 627م
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الدول  استقرار  أساس  هو  السالم  إن   
حياة  عليها  تستند  التي  األهم  والركيزة 
حياة  توجد  ال  السالم  وبدون  الشعوب. 
مستقرة وال فرص للحياة أو تعليم أو تطور، 
ومشعلة  السالم  نقيض  هي  احلرب  ألن 

للفنت ومدماة للقلوب ومدعاة للحزن.
 وال يكون السالم إال خطوة جريئة يقوم 
يعملون  ألنهم  األفذاذ  والقادة  العقالء  بها 
ويعملون  للناس  اآلمنة  احلياة  تأمني  على 
مخطط  أي  وإيقاف  الدماء  حقن  على 
واالستقرار،  األمن  لزعزعة  بالبالد  يذهب 
حتيا  أن  للشعوب  مجاالً  السالم  يترك  كما 
حياة كرمية وتوجه طاقاتها للتنمية والعلم 
السالم  والتدمير. كما يعمل  للقتل  وليس 
والهجرة  التشتت  عن  الشعوب  إبعاد  على 
وتضيع  أبنائها  البالد  تفقد  فبالهجرة 
أجمل  وليس  عمل،  وال  باحلياة  فرصهم 
تناقلتها  كلمة  من  »السالم«  كلمة  من 

الشعوب حتى اآلن.

معاهدات السالم التاريخية

ياسر شوحان

السوري  الشعب  إن 
الشعوب،  ٌأقدم  من  هو 
بالصداقة  نادى  من  وهو 
شعوب  مع  واألخوة 
إلرساء  وسعى  العالم 
وقواعده  السام  أسس 

وإحاله في سورية.
 وعسانا اآلن أن نستفيد 
وممن  األولين  تجارب  من 
إلحال  وذلك  سبقونا، 
سورية  في  السام 
تعرف  لم  باد  في  األم، 
والتسامح  العطاء  إال 

والسام.
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سورية بلد السالم :

 إن سورية هي الوطن األول ألقدم احلضارات 
اللطامنة  مثل  العالم  في  تقدماً  واألكثر 
عام(  ألف   500 إلى  )تعود  وغيرها  والكوم 
ألف   120( احلديث  اإلنسان  موطن  أنها  كما 
تل  األولى في  الزراعية  القرى  عام( وبلد ظهور 
مريبط وبقرص وغيرها، ومنها بدأ الفكر واألدب 
الديانات.  وسائر  والسرح  والوسيقى  والفن 
عندما  أنه  وحيث  السالم،  ظهر  أيضاً  ومنها 
يُطلق )السالم( نعود بالذاكرة فوراً إلى العمق 
أن تكون  بد  والسياسي لسورية، فال  التاريخي 

أساسية في إحالل السالم.
الشعب  أن  إلى  أيضاً  اإلشارة  من  بد  وال   
نادى  العالم، وهو من  أٌقدم شعب في  السوري 
وسعى  العالم  شعوب  مع  واألخوة  بالصداقة 
في  وإحالله  وقواعده  السالم  أسس  إلرساء 

سورية.
األولني  جتارب  من  نستفيد  أن  اآلن   وعسانا 
في سورية  السالم  وذلك إلحالل  وممن سبقونا، 
والتسامح  العطاء  إال  تعرف  لم  بالد  في  األم، 
من  الرغم  على  هذا،  يومنا  حتى  والسالم 

الويالت واحلروب التي مرت عليها.

معاهدات السالم يف التاريخ:

التي  الواثيق  أو  العاهدات  تنحصر  لم   
أو  متصارعني  طرفني  بني  بالسالم  تتعلق 
وضع  أو  خالف  إنهاء  أو  نزاع  لفض  الدول  بني 
التجاري  بالتبادل  يتعلق  ما  أو  للحرب  نهاية 
فحسب،  احلديث  العصور  على  االقتصادي  أو 
ومعاهدات  والواثيق  التجارية  العاهدات  إن  بل 
إلى  تعود  جداً  بعيدة  فترة  منذ  ُعرفت  السالم 
الرُقُم  على  نُقشت  قد  وكانت  اليالد،  قبل  ما 
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والقصور  العابد  في  توضع  وكانت  الفخارية، 
لتكون حاضرة أمام ُمبرم االتفاقية.

هذه  من  العديد  اكتشاف  أردنا  وإذا   
الُنصب  على  االطالع  من  بد  ال  العاهدات 
العروضة في التحف الوطني بدمشق وغيرها 
والشرق  والعراق  سورية  في  التاحف  من 
جند  حيث  منها  الكثير  يضم  والذي  األوسط 
عدة نصب لعاهدات تعود الى العصور القدمية 
الكتشفة واملفوظة بالتحف ومنها معاهدات 

مملكة إيبال وأوغاريت والسفيرة العربية اآلرامية 
أول معاهدة كتبت باألبجدية. وخالل البحث في 
النقوش القدمية في األلف الثالث والثاني واألول 
قبل اليالد جند في نقش السفيرة اآلرامي 86 % 
موجودة  اآلرامية  العربية  اللهجة  مفردات  من 
من   %  11,2 جند  كما  منظور  إبن  قاموس  في 
الكلمات التي نستعملها في عاميتنا مثل برا 
لكنها  العربيات  من  لهجات  هذه  كمان  جوا 

ليست من اللهجة العربية احلديثة.
أقدم  من  أن  القيم  علي  الباحث  ويذكر   
بني  كانت  التي  العاهدة  تلك  أيضاً  العاهدات 
ومدينة  مرديخ( وسط سورية  )تل  إيبال  مملكة 
اجلزيرة  منطقة  أعالي  في  تقع  التي  أبارسال 
السورية على احلدود السورية العراقية بالقرب 
من نهر دجلة أو على حسب قول بعض اآلثاريني 

ومملكة  ماري  مملكة  بني  األرجح  على  تقع  أنها 
إيبال وهي أقدم معاهدة سالم في العالم يعود 
ويُشار  اليالد،  قبل  سنة   2400 الى  تاريخها 
إدلب  في متحف  النص محفوظ حالياً  أن  إلى 
ويتحدث عن أقدم اتفاقية سالم دولية موقعة 

بني مملكة إيبال إركب دمو ومملكة أبرسال.
واحدة  تعد  التي  االتفاقية  نصوص   وتؤكد 
التجارية  السياسية  االتفاقيات  أقدم  من 
أنه: )في  بالنقوش السمارية وتتضمن  الدونة 
رجل  مع  أبرسال  مملكة  من  رجل  تشاجر  حال 
من مملكة إيبال أثناء احتفال إيزيس وقُتل الرجل 
أبرسال غرامة  رجل مملكة  يفرض على  اإلبالئي 
قُتَِل رجل  الغنم، وفي حال  قدرها 50 رأساً من 
مملكة أبرسال يفرض على رجل مملكة إبال غرامة 
االتفاقية  تلزم  كما  الغنم  من  50 رأساً  قدرها 
ملك مملكة أبرسال بعدم التعرض ألغنام مملكة 

إيبال إذا دخلت أراضيه وتركها تأكل وتشرب(. 
من  العديد  إيبال  مملكة  وقّعت  لقد   
والتجارية  الدبلوماسية  واالتفاقيات  العاهدات 
التي  العاهدة  أهمها  جيرانها  مع  الدولية 
وقعت بني ملك إيبال وملك آشور بهدف تنظيم 
والدبلوماسية  والتجارية  السياسية  العالقات 
التي  الؤقتة  السالم  ومعاهدة  الملكتني  بني 
انا  إيبال اركب دمو وملك ماري  وقعت بني ملك 
الصرية  السالم  معاهدة  من  أقدم  وهي  دجن 

احلثية.
 وهناك أيضاً نقش السفيرة العربي اآلرامي 
ما  إن  القبيسي  بهجت  الدكتور  يذكر  حيث 
مييز هذه العاهدة عن غيرها أنها أقدم معاهدة 
أقدم  معاهدات  فهناك  األبجدي  باحلرف  كتبت 
منها ولكنها كتبت بالقطعية السمارية مثل 
القطعية  هذه  وحول  وأوغاريت.  إيبال  معاهدة 
صوتاً  ميثل  العاهدة  نقش  في  شكل  كل  فإن 
إمنا  ثالثة  وأحياناً  حرفني  أو  بحرف  صوتني  أو 

األبجدية مثلت كٌل صوت بحرف واحد.
 ومن اجلدير بالذكر أن هذه العاهدة هي من 
التاريخ  في  الكتوبة  العاهدات  وأجمل  أطول 
حيث تتألف من /193/ سطراً، وتكمن أهميتها 
أنها تكشف لنا الكثير من الناطق التي كانت 

التي  تلك  املعاهدات  أقدم  من 
كانت بني مملكة إيبال )تل مرديخ( 
أبارسال  ومدينة  سورية  وسط 
الواقعة يف أعايل اجلزيرة السورية 
بالقرب من نهر دجلة وهي أقدم 
يعود  العامل  يف  سالم  معاهدة 
قبل  سنة   2400 اىل  تارخيها 
امليالد، ونص االتفاقية يتحدث عن 

أقدم اتفاقية سالم دولية
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لنا  كشفت  حيث  لنا،  بالنسبة  مجهولة 
موجودة  »عراق«  فكلمة  جداً  كبيرة  جغرافيا 
قبل   1200 عام  حوالي  منذ  العاهدة  بحسب 
ظهرت  أنها  البعض  يقول  كما  وليس  اليالد 
كثيرة  كلمات  فهناك  اإلسالمي  العصر  في 
في  وموحدة  كبيرة  متعددة  جغرافيا  وهناك 
عن  يتحدث  النقش  هذا  أن  كما  النقش،  هذا 
ملكني اتفقا وحتت جناح كل ملك عدة ملوك 
ينوف  أن هناك ما  العاهدة يظهر  ألن في هذه 

عن عشرة ملوك آخرين.
التي  اجلغرافية  الناطق  إلى  وباإلشارة   
مساحة  أخذت  فقد  العاهدة  هذه  تغطيها 

جنوب  في  أضنه  من  متتد  كبيرة 
الكرمة  مكة  وحتى  تركيا 

في  اسمها  ورد  حيث 
بكة  باسم  العاهدة 

ورد  فقد  وكذلك 
في  مصر  اسم 
كذلك،  النقش 
النقش  وهذا 
فترة  لنا  أضاء 
مرت  ضبابية 
التاريخ  في 

القدمي حيث يبني 
العرب  أن  النقش 

موجودون  اآلراميون 
احلادي  القرنني  منذ 

قبل  عشر  والثاني  عشر 
اليالد.

الرحلة  أن  القبيسي  يذكر  كما   
من  متتد  كانت  اآلرامية  المالك  من  الثانية 
الكويت حالياً حتى منابع دجلة والفرات وحتى 
أكبر  اآلرامية  السفيرة  نقش  ولكن  سيناء 
بكثير، حيث ورد في النقش التعرفة اجلمركية 
التدمرية وهو نقش آرامي متقدم حيث جاء ذكر 

منطقة سيف سيفون وهي الكويت حالياً.
معاهدة  اآلرامي  العربي  السفير  لنقش  إن 
للعمق  بالنسبة  جداً  اجلميلة  داللته  السالم 
حسب  القدمي  التاريخ  كتب  حيث  التاريخي 

صودر  لقد  ونقول  واإلغريقي  التوراتي  الفكر 
لذلك  األرض  تصادر  أن  قبل  القدمي  التاريخ 

علينا أن نوضح هذه النقوش.
على  الوقعني  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
على  اآللهة  يشهدون  العاهدة  أو  اليثاق 
ملكني  أن  النصوص  فتذكر  معاهدتهم،  نص 
أحدهما خاف من الثاني أن يغدر به فوقع معه 
معاهدة تصب اللعنات على الغادر منهما من 
قبل اآللهة وهذه كانت موضة العصر سابقاً. 

 وهناك معاهدة أخرى محفوظة في التحف 
النصب  حفظ  يتم  حيث  بدمشق  الوطني 
بني  العقودة  العاهدة  نص  عليه  النقوش 
الشمالية  ملوك سورية  ملكني من 
كيتاك  ملك  بارجايا  وهما 
قرب  مجهولة  بلدة  وهي 
هذا  اكتشاف  مكان 
تقع  والتي  النصب 
 20 بعد  على 
كيلومتراً جنوبي 
حلب  شرق 
ملك  ومتعال 
العروفة  أرفاد 
اليوم بتل رفعت 
على  أرفاد  تل  أو 
كيلومتراً   30 بعد 

شمالي حلب.
الرافدين  بالد   وفي 
من  كثيراً  مقربة  وعلى 
اتفاق  أقدم  حدث  سورية 
ِّع  وُق قد  العالم  في  دولي  سياسي 
ومملكة  لكش  مملكة  بني  ق.م   2400 عام  نحو 
الرافدين  بالد  في  سومر  مملكة  أرض  في  أوروك 
إال أن السوريني هم أصحاب أقدم اتفاقية سالم 
وتدعو  واالعتداء  القتل  العالم حترم  في  مدونة 
إلى السالم، وهذا ما يشير إلى أن سورية وبالد 

الرافدين موطن السالم األول في العالم.
أقل  الفرات  وادي  حاضرة  ماري  تكن  ولم   
في  اكُتشف  حيث  العاهدات،  تلك  من  حظاً 
قصر زمري ليم ملك ماري أربع اتفاقيات سالم 

إن سورية 
هي الموطن 

األول ألقدم الحضارات 
 في العالم 

ً
واألكثر تقدما

مثل اللطامنة والكوم وغيرها 
)تعود إلى 500 ألف عام( كما 

 1 أنها موطن اإلنسان الحديث )20
ألف عام( وبلد ظهور القرى 
الزراعية األولى في تل مريبط 

وبقرص وغيرها، ومنها 
بدأ الفكر واألدب والفن 
والموسيقى والمسرح 

وسائر الديانات
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الواقعة ما بني 1761-1775  الفترة  إلى  تنسب 
اللك  فيها  حكم  التي  الفترة  أي  اليالد  قبل 
زمري ليم مملكة ماري وأهمها معاهدة السالم 
ومعاهدة  بابل  ملك  حمورابي  مع  وقعت  التي 
السالم التي وقعت مع مملكة أشنونا )موقع تل 
أسمر األثري حالياً( وهي دويلة سومرية قامت 
زاغروس  جبال  وسفوح  وديالي  دجلة  نهري  بني 
ضمها  أن  إلى  مستقلة  وبقيت  الشرقية 
1761 قبل  عام  نفوذه  إلى  بابل  ملك  حمورابي 

اليالد. 
لمالك  تعود  العاهدات  هذه  جميع  إن   
حيث  جداً،  ضيق  نطاق  على  وانتشرت  الدول 
تتعدى  ال  أحياناً  الواحدة  الملكة  مساحة  أن 
في  تتعدى  حني  في  كيلومترات،  بضعة 
معاهدات أخرى أقاليم بأكملها، ولكن معاهدة 
مناطق  حكمتا  إمبراطوريتني  بني  كانت  قادش 
جد واسعة وذات أثر كبير في جنوب بالد الشام 
وشمال شرق حمص وشمال سورية واألناضول، 
الكرنك  معبد  جدران  على  بنودها  ووجدت 
الثالث عشر  القرن  الى  تاريخها  ويعود  الصري 
قبل اليالد، وهذه العاهدة متت إثر االتفاق بينهما 
على الصلح بعد معركة قادش الشهيرة التي 

ملافظة  التابعة  قطينة  بحيرة  قرب  وقعت 
حمص السورية.

ويذكر الباحث اآلثاري محمود السيد إلى أن 
ينعكس  كان  سورية  في  السالم  أسس  إرساء 
لذلك  امليطة  والمالك  الدول  كل  على  إيجاباً 
السنوات  في  احلثية  اإلمبراطورية  قامت 
األخيرة من وجودها عبر سلطتها احلاكمة في 
كركميش وحلب بالعمل على تسوية النزاعات 
بني  واجلنائية  والقضائية  والتجارية  احلدودية 
إميار،  أالالخ،  أوغاريت،  مثل  السورية  المالك 
قادش، أمورو وميتاني وإحالل السالم وخير دليل 
على ذلك الرقم السمارية االكادية واألوغاريتية 

الكتشفة في رأس الشمرة مملكة أوغاريت. 
العاهدات  أو  االتفاقيات  هذه  كانت  لقد   
احلوار  وفن  السالم  مفهوم  نضوج  على  تدل 
الشعب  لدى  السلمي  الراقي  الدبلوماسي 

السوري منذ غابر الزمان. 

قادش... معاهد السالم احلثية املصرية:

كبرى  حدثت  الطاهرة  سورية  أرض  على   
بعقد  وانتهت  القدمي  الشرق  تاريخ  في  العارك 
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التي  العركة  هذه  أهمها  وكان  دائم  سالم 
القدمي  الشرق  معارك  وأفضل  أكمل  تعتبر 
توثيقاً سواًء من جهة النصوص الكتابية أو من 
خالل الرسوم والنحوتات التي تصور التطورات 

واألحداث التي جرت خالل العركة.
أكبر  إحدى  تعد  احلثّية  الدولة  حضارة   إن 

قبل  الثانية  األلفية  شهدتها  التي  احلضارات 
أهمية عن بعض حضارات  تقل  ال  وهي  اليالد، 
بالد ما بني النهرين، التي امتدت بعدها بقرون، 
وعاصرت الدولة اآلشورية والبابلية، بل ودخلت 

في صراعات معهما.
أن  إلى  التاريخية  الصادر  بعض  وتشير   
كانت  كونها  في  تكمن  احلثّيني  دولة  أهمية 
القدمي  العالم  شرق  بني  االتصال  مفتاح  متلك 
استراتيجي   - اجليو  موقعها  خالل  من  وغربه 
سورية.  وشمال  األناضول  هضبة  في  الهم 
كما تشير بعض الصادر التاريخية إلى أن هذه 
أو  موسعة  ثقافة  متتلك  لم  أنها  رغم  الدولة 
حتى نهضة علمية مقارنة بالدول الكبرى في 
متتعت  فإنها  مصر،  رأسها  وعلى  الوقت  ذلك 
بقوة عسكرية جبارة، وهي التي أدخلت احلديد 
واستبدلت به العادن األخرى في بعض اجملاالت 

وعلى رأسها صناعة األدوات احلربية.
 

أن  إلى  واألثرية  التاريخية  الصادر  وتشير   
الثانية  األلفية  في  كانت  الدولة  هذه  بدايات 
سلطتها  أوج  إلى  وصلت  وأنها  اليالد  من 
وكانت  اليالد  قبل  عشر  السادس  القرن  خالل 
)أو  حاتوشا  أو  حاتوسا  مدينة  عاصمتها 
)أرض  وترجمتها  حاتوشيل(  أو  حاتوسيل 
حاتي(.  أما بالنسبة لألصول العرقية للحثّيني 
أغلب  كان  وإن  محسوم،  غير  أمرها  زال  فما 
منطقة  من  قبائل  هجرة  من  تأتت  أنها  الظن 
هذه  أن  الؤكد  ولكن  الشمال.  في  القوقاز 
القبائل استوطنت وسط هضبة األناضول في 
فترة زمنية قبل القرن العشرين قبل اليالد، ثم 
القبائل  على  سطوتها  تفرض  جتّمعاتها  بدأت 

التي كانت تعيش في تلك النطقة.
 ولقد بنيت هذه الدولة القوية على أساس 
اقتصادي مرتبط بالزراعة والرّعي، وهما احلرفتان 
كذلك  النهاية.  حتى  معها  استمرتا  اللتان 
لعبت التجارة دوراً مهماً للغاية في ازدهار هذه 
الدولة القوية خاّصة لدى استغاللها موقعها 
اجلغرافي التميز، ونظراً ألهمية هذه األنشطة 
جتارية  نُُظم  الدولة على وضع  ملوك هذه  أصرّ 
األسعار  ضبط  رأسها  على  صارمة  وزراعية 
والتحكّم من خالل نظام مركزي يسيطر عليه 
الدولة  وضعت  كما  أنفسهم،  ورجاله  اللك 
الزراعة  في فترة زمنية نظاماً يضمن استمرار 
نظام  ووضع  الرّي  شبكات  تطوير  خالل  من 
حاسم لألجور لألنشطة اخملتلفة. أما بالنسبة 
لتوزيع األراضي فقد اعتمدت الدولة على نظام 
بقدرة  مباشر  بشكل  مرتبط  بدائي  إقطاعي 
حال  وفي  للملك،  اجلنود  توفير  على  اإلقطاعي 
ومنحه  منه  إقطاعه  سحب  إلى  يصار  فشله 

آلخرين.
قانوني  بنظام  احلثية  احلضارة  متيزت  لقد   
فعال للغاية في ذلك الوقت، وهو وإن لم يكن 
بالضرورة مثل الدوّنة القانونية للملك البابلي 
حمورابي الشهيرة بـ )شريعة حمورابي(، فإنه 
ولقد  الوقت.  ذلك  في  األنظمة  أقوى  من  كان 
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صاغه اللك تيليبينو، الذي استطاع من خالله 
أن ينظم شؤون الدولة بشكل كبير والعالقات 
بني أفرادها، وكان نظاماً يعتبر مبقاييس عصره 
عنيفاً  يكن  لم  أنه  جانب  إلى  للغاية،  متطوراً 
مثل أنظمة أخرى في ذلك الوقت أو حتى قبله. 
من  كبير  وجزء  األناضول  مملكتهم  وشملت 

شمال غرب الهالل اخلصيب.
احلثّية  الدولة  متيزت  أخرى،  ناحية  ومن   
غيرها  عن  كثيراً  تختلف  لم  دينية  مبنظومة 
حيث  من  لها  العاصرة  القدمية  الدول  من 
)إله  وهو  اآللهة  كبير  قيادة  حتت  اآللهة  تعّدد 
تكن  لم  أنها  أيضاً  الالحظ  العواصف(. ولكن 
منظومة متحّجرة، إذ استوعب احلثّيون الكثير 
التي  الدول  من  الوقت  مرور  مع  اآللهة  من 
من  جعلهم  ما  وهو  معها،  تاجروا  أو  احتلوها 
أكثر دول العالم القدمي تأثراً بالثقافات اخملتلفة 
لم  أنها  يبدو  الثقافة  فصناعة  حولها،  التي 
تكن من مميزات هذه الدولة بالشكل التقليدي 

لبعض الدول األخرى اجملاورة لها.
أن  إلى  أيضاً  التاريخية  الصادر  تشير  و   
الصعوبات  من  بالكثير  مرت  احلثّية  الدولة 
قبيل القرن السادس عشر قبل اليالد وبعده، إذ 
تعرضت لعدد من الغزوات من مناطق مختلفة 
أيدي  في  العاصمة  لسقوط  بعضها  أدت 
املتلني، غير أنها في كل مرة كانت تعود بقوة 
وتبني  عاصمتها  على  السيطرة  لتعيد  أكبر 
دولتها من جديد، وكان أهمها على أيدي اللك 
استطاع  الذي  )العظيم(،  األول  شوبيلوليوما 
بعدما  أخرى  مرة  احلثّية  الدولة  مجد  يعيد  أن 
سقطت العاصمة حاتوسا على أيدي محتلني 
متوازية،  اجتاهات  ثالثة  من  الدولة  أرض  غزوا 
فلقد شنت دولة اليتانيني من اجلنوب الشرقي 
الذي  الوقت  نفس  في  أراضيها  على  هجوماً 
الشمال  من  هجومها  األرزاوا  دولة  فيه  شنت 
الغربي وهجمت القبائل الشمالية على شمال 
الدولة، وهو ما أدى إلى سقوط العاصمة على 
ولكن  الدولة.  أراضي  وانحسار  املتلني  أيدي 
اللك استطاع بشبه معجزة إدارية وعسكرية 
ينتزع  أن  واستطاع  أخرى  مرة  جيوشه  تنظيم 

العاصمة من أيدي املتلني بفضل جيشه القوى 
الذي قام بتدريبه بكل جد وإدارة قوية. ومبجرد أن 
إلى  أطرافها  عادت  أخرى  مرة  له  األمر  استتب 
إلى  هذا اللك القوي الذي بدأ يتوسع تدريجياً 
حالياً. ولقد  لبنان  من  أجزاء  دولته  شملت  أن 
عقد ذلك اللك الكبير سلسلة من التحالفات 
الدولية من أجل تثبيت قوة دولته  واالتفاقيات 
لهذه  التالية  الضربة  ولكن  حدوده،  وحماية 
حصد  الذي  الطاعون  داء  جراء  جاءت  الدولة 

أرواحاً كثيرة من جنوده.
عاصمة  في  اكتشفت  الوثيقة  هذه   
بيوكالي  بوغازكوي-  في  خاتوشا  احليثيني 

 Hügo( فينكالر  هيجو  قبل  من   1906 عام 
 Teodor( ماكريدي  وتيودور   )Winckler
تركية  بحث  لرحلة  كنتجية   )Makridy
ألانية، وواحدة من الوثائق )VAT 6207( حاليا 
معروضة في متحف برلني واثنتان في متاحف 

إسطنبول لآلثار.
1274 قبل  عام  حوالي  العركة  جرت   لقد 
مواتالي  بقيادة  احلثية  اإلمبراطورية  بني  اليالد 
رمسيس  بقيادة  الصرية  واإلمبراطورية  الثاني 
الثاني في محيط مدينة قادش موقع تل النبي 

بدمشق  الوطني  املتحف  يضم 
نص  عليه  املنقوش  النصب 
ملكني  بني  املعقودة  املعاهدة 
من ملوك سورية الشمالية وهما 
بلدة  وهي  كيتاك  ملك  بارجايا 
جمهولة قرب مكان اكتشاف هذا 
النصب والتي تقع على بعد 20 
 جنوب شرق حلب وبني 

ً
كيلومرتا

متعال ملك أرفاد املعروفة اليوم 
بتل رفعت أو تل أرفاد على بعد 

 مشايل حلب
ً
30 كيلومرتا
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بالقرب  سورية  غرب  جنوب  حالياً  األثري  مندو 
إلى  كيلومتراً   25 نحو  اللبنانية  احلدود  من 

اجلنوب من مدينة حمص.
الفضة  من  لوح  على  العاهدة  ونقشت   
سجلت  أنها  جانب  إلى  احليثية،  باللغة 
معبدي  جدران  على  الهيروغليفية  باللغة 
جنوب  األقصر  مبدينة  والرامسيوم  الكرنك 
األقصر  معبد  مدخل  أن  إلى  ويُشار  القاهرة. 
يسرد البطوالت التي حققها اجليش الفرعوني 
أبو سمبل، حيث  وكذلك معبد  احليثيني،  ضد 
توضح اجلداريات أن اللك رمسيس الثاني قَِبَل 
مبعاهدة السالم بـ )رأس مرفوعة(، جعلت منه 
)أول بطل للحرب والسالم( في تاريخ البشرية. 
وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل من هذه 
أكثر  وحضارية  تاريخية  أهمية  ذات  العاهدة 
بأنها  االعتقاد  ساد  مما  العاهدات،  بقية  عن 

األقدم أو أولى العاهدات في التاريخ.
الرغبة  العركة  أسباب  أهم  من  وكان   
تشكل  التي  سورية  على  السيطرة  في 
مع  الرافدين  بالد  وممالك  دول  بني  الوصل  صلة 
التوسط  األبيض  البحر  ساحل  وممالك  دول 
مصر  مع  ووقوفها  أمورو  بالد  انحياز  وبسبب 
على  السيطرة  أن  إلى  باإلضافة  احلثيني،  ضد 
أنها  حيث  كبيرة  أهمية  ذات  قادش  مدينة 
تتمتع مبوقع استراتيجي جتاري مهم على نهر 
وصلة  طرق  مفترق  كونها  عن  فضالً  العاصي 
الوصل جنوباً مع سهل البقاع في لبنان وغرباً 
بواسطة  التوسط  األبيض  البحر  ساحل  مع 
حمص  بفتحة  حالياً  يسمى  ما  أو  منخفض 

الواقعة بني جبل أنصارية وجبل لبنان. 
التعددة  رمسيس  اللك  انتصارات  ورغم   
أن  إال  اجلدارية،  النصوص  سجلتها  والتي 
شهرة  واألكثر  األهم  هي  احليثيني  ضد  حروبه 
العارك  هذه  وصلت  وقد  احلربي،  تاريخه  في 
اختلفت  التي  العركة،  هذه  في  ذروتها 
الروايات حول النتصر فيها. وبينما يرى بعض 
بانتصار جيش  انتهت  العركة  أن  الؤرخني  من 
الصريني، الذي حارب فيه اللك رمسيس الثاني 
بنفسه ليرفع من معنويات جنوده، يقول آخرون 

عن العركة أن رمسيس )خسرها منتصراً( .
فإن  األحداث  ومجريات  للمعطيات  ووفقاً   
الصريني  على  احلثيني  بفوز  انتهت  العركة 
وتراجع  سورية  في  احلثي  النفوذ  ازدياد  بدليل 
اتفاق  أن  علماً  واضمحالله  الصري  النفوذ 
ضمن  والصريني  احلثيني  بني  النهائي  السالم 
 1259 عام  حوالي  وقع  قد  دائمة  معاهدة  بنود 
الثاني  رمسيس  مصر  فرعون  بني  اليالد  قبل 
الثالث األخ الشقيق  وملك احلثيني حاتوشيلي 
بنود  من  نسخة  ودونت  الثاني  مواتالي  للملك 
الثاني  رمسيس  معبد  جدران  على  العاهدة 
ومعبد آمون في الكرنك في مصر ونسخة دونت 
بالسمارية  دون  الشوي  الطني  من  رقيم  على 
األكادية عثر عليه في حاتوشا عاصمة احلثيني.  
وبحسب كتابات رمسيس الثاني، فإن مواتللي 
مع  الصلح  من طلب  هو  احليثيني  ملك  الثاني 

الفراعنة.
قد  هذا  العاهدة  نص  أن  ذكره  اجلدير   ومن 
النص  ويتحدث  نسخة،  من  أكثر  منها  كُتب 
فرعون  الثاني  رمسيس  اعتراف  عن  األكادي 
الثالث  حاتوشيلي  حكم  بشرعية  مصر 
حالة  دوام  على  والتأكيد  احلثي  اإلمبراطور 
السالم واألخوة بني اإلمبراطوريتني هذا جزء من 

نصها : 
سطور من املعاهدة :

 وهنا بعض مما جاء في بعض أجزاء العاهدة 
والرقومة  إسطنبول  متاحف  في  العروضة 
على الطني باخلط السماري في لغته اآلكادية 

وهذه ترجمته:
مصر  ملك  العظيم  اللك  )رمسيس   
مع  جيدة  وصداقة  دائم  سالم  حالة  في  يكون 
أبناء  احلثيني  ملك  العظيم  اللك  حاتوشيلي 
العظيم  اللك  أمون  اإلله  محبوب  رمسيس 
وأخوة  دائم  سالم  في  سيكونون  مصر  ملك 
ملك  العظيم  اللك  حاتوشيلي  أبناء  مع 
احلثيني أنهم سيحافظون على نفس العالقات 
سيكونان  واحلثيني  مصر  كذلك  مثلنا  األخوية 
محبوب  رمسيس  دائم  وسالم  أخوة  في  مثلنا 



العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018 العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018

الشرق األوسط الديمقراطي

51

يقوم  لن  ملك مصر  العظيم  اللك  أمون  اإلله 
احلثيني  ضد  عدائي  عمل  بأي  الستقبل  في 
العظيم  اللك  وحاتوشيلي  شيء  أي  السترداد 
بأي عمل  الستقبل  في  يقوم  لن  احلثيني  ملك 

عدائي ضد الصريني السترداد أي شيء(.
 وأكدت بنود العاهدة أهمية إقامة عالقات 
إحالل  إلى  والسعي  الدولتني،  بني  جيدة 
الدولتني،  أراضي  سيادة  احترام  أساسه  سالم 
والتعهد بعدم حتضير اجليوش لهاجمة الطرف 
مشتركة،  دفاعية  وقوة  حتالف  وإقامة  اآلخر، 
واحترام الرسل والبعوثني بني الدولتني ألهمية 
واللجوء  اخلارجية،  السياسة  لتفعيل  دورهم 
العاهدة  لهذه  كضمانة  اآللهة  لعنة  إلى 

ومعاقبة الناكث بها.
ويتابع نص املعاهدة:

 - ماشيشا   – رع  من  السالم  )معاهدة   
رعمسيس  إمن:  مري  )رعمسس  آمانا  ماي 
أرض  ملك  العظيم،  اللك  آمون(  محبوب 
مصر، الشجاع، مع حاتوسيلي، اللك العظيم 
واألخّوة  اجلّيد  السالم  إلقامة  حاتي  أرض  ملك 
لألبد.  العظيمة  للملوكّية  الستحقة  اجلّيدة 
وهذه أقوال رع – ماشيشا - ماي آمانا: اآلن ها 
)و( سالم جّيد بيننا إلى  قد أقمت أخّوة جّيدة 
اآلبد. وذلك إلقامة سالم جّيد )و( وأخّوة جّيدة 
في العالقة بني أرض مصر وأرض حاتي إلى األبد.

للعالقة  بالنسبة  أنظر،  وهكذا:  )أقول(   
بني أرض مصر وأرض حاتي، منذ اخللود اإلله لم 
معاهدة  بفضل  بينهما  العداء  بفعل  يسمح 

سالم )صاحلة( لألبد(.
مصر  أرض  ضد  اخلارج  من  عدو  جاء  )إذا   
أرض مصر،  ملك  آمانا،  - ماي  – ماشيشا  ورع 
العظيم  اللك  إلى خاتوشيليش،  يرسل  أخوك 
هنا  إلى  )تعالى  يقول:  أخوه  حاتي،  ألرض 
أرض  ملك  خاتوشيليش،  إلى  ضده  لساعدتي 
العربات  وقواد  )و(  مشاته  سيرسل  حاتي 

احلربية، وسيذهب أعدائي(.

ما أشبه اليوم بالبارحة:
تعانيه  ما  تعاني  وسورية  سنوات  منذ   

بعضهم  وهجرة  أبنائها  وتشريد  الويالت  من 
وكم  إليها،  بالهجرة  يوماً  يفكر  لم  بالد  إلى 
األطراف  جميع  جتمع  سالم  مبادرة  اآلن  نحتاج 
بني  فما  أبداً،  بغريب  ذلك  وليس  كسوريني، 
مسافة  الكيلومترات  آالف  والصريني  احلثيني 
وأسلوب حياة مختلف، ولغة مغايرة، وانتماءات 
سجل  فقد  ذلك  ومع  شتى.  وعروق  متعددة، 
إلى  نقرؤها  نزال  ال  للتاريخ  معاهدة  الطرفان 
التسامح  في  العالم  لكل  يحتذى  ومثاالً  اآلن 
أجدادنا  حذو  نحذو  أن  بنا  حرياً  أليس  واألخوة. 
العنف،  إلنهاء  بيننا  فيما  أدبي  عقد  إبرام  في 
معاهدة  أو  اخلالف،  على  يقضي  اتفاق  إبرام  أو 
بدل  السالم  ليحل  األطراف  جميع  ترضي 

العنف؟. 
التي  العجاف  السبع  السنوات  هذه   
والتشريد  الفوضى  من  مزيداً  إال  تقدم  لم 
الدى  على  تنتهي  ال  وصراعات  والدم  والفقد 
احلرب  مرارة  وارتشف  إال  وما من طرف  القريب، 
وقساوة الضياع في زمن ترفل فيه باقي الدول 
بالطمأنينة. إنها ليست دعوة للسالم فحسب 
بل هي دعوة للجميع في حقنا باحلياة. لقد آن 

األوان أن نفهم الدرس جيداً.

املراجع
1ـ  سورية السالم موطن أقدم اتفاقية سالم 
مدونة في العالم ـ صحيفة الفرات السورية ـ 

العدد 4034ـ  األحد 26 آب 2018.
ما  عصور  إلى  تعود  السالم  معاهدات  ـ   2
قبل اليالد ـ صحيفة الرياض السعودية ـ العدد 

13600ـ  تاريخ األحد 16 أيلول 2005.
ـ  صادر  دار  ـ  العرب  لسان  ابن منظور:  ـ   3

بيروت ـ 1414 هـ.
القوانني  رشيد:  محمد  د.  الصاحلي،  ـ   4
على  القدمية  العراقية  الشرائع  تأثير  احلثية 
ـ  التراث  إحياء  مالكز  ـ  األناضول  بالد  قوانني 

جامعة بغداد ـ العراق ـ 2010.
5ـ  عرابي، منصور: معاهدات غيرت التاريخ 

ـ مصر ـ 1998.



العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018 العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018

الشرق األوسط الديمقراطي

52

مقدمة
تعريف الدستور

- التعريف اللغوي: 
الدفتر  تعني  فارسية  كلمة  »الدستور« 
الذي تكتب فيه أسماء اجلند، والذي جتمع فيه 
وهي  الوزير،  على  أيضاً  وتطلق  اللك،  قوانني 
قاعدة،  مبعنى  »دست«؛  كلمة  من  مركبة 
وكلمة »ور«؛ أي صاحب، وانتقلت إلى العربية 
تطور  ثم  وإذن(،  )قانون،  مبعنى  التركية  من 
على  اآلن  تطلق  أصبحت  حتى  استعمالها 

القانون األساس في الدولة.

- التعريف االصطالحي: 
في  قانون  أعلى  بأنه  »الدستور«  يُعرف 
بناًء  يُحدد  الذي  األساس  القانون  وهو  الدولة، 
عليها  ستقوم  التي  األسس  جميع  عليه 
أم  بسيطة  الدولة  هذه  كانت  سواء  الدولة، 
النظر  وبغض  الدول،  من  عدد  احتاد  من  تتكون 
عن نظام احلكم سواء كان ملكياً أم جمهورياً، 
وبغض النظر أيضاً عن شكل احلكومة إن كانت 

 الدستور وقضايا الشعوب

محمد البسفي

األعظم«  »العهد  يعتبر 
التي  الحريات  أساس 
الناطق  العالم  بها  يتمتع 
في  اإلنكليزية  باللغة 
أنه  والحق  األيام،  هذه 
خليق بهذه الشهرة. نعم 
القيود  ببعض  مقيد  أنه 
حقوق  على  ينص  فهو 
أكثر  الدين  ورجال  النباء 
حقوق  على  ينص  مما 
تبين  ولم  كله،  الشعب 
الكفيلة  الوسائل  فيه 
بتنفيذ ما جاء فيه، ولقد 
انتصارًا  »العهد«  كان 

لإلقطاع ال للديمقراطية.
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له  مهمة  وأهم  برلانية،  أم  رئاسية  حكومة 
ويفرض  العامة،  الدولة  شؤون  ينظم  أنه  هي 
أنه  كما  فيها،  القوانني  جميع  على  سلطته 
كما  اخملتلفة،  السلطات  بني  العالقة  ينظم 
واألفراد،  للجماعات  احلقوق  جميع  يضمن 
ويفرض ضمانات عديدة على السلطة، ويحدد 
القال  هذا  وفي  للمواطنني،  واحلقوق  الواجبات 

سنذكر معلومات توضح ما هو الدستور..

األساليب اليت ينشأ من خالهلا الدستور
االستفتاء الدستوري: يقوم الشعب بانتخاب 
من ميثله ليتولى مهمة وضع القانون األساس.

هذه  تتولى  املنتخبة:  التأسيسية  اجلمعية 
العام  القانون  بنود  جميع  صياغة  اجلمعية 

للدولة.
أنواع الدستور:

ميكن تصنيف أنواع الدساتري بناًء على عدة 
معايري، وهي كما يلي:

ميكن  التدوين،  وعدم  التدوين  حيث  من 
الدون،  وغير  الدون  إىل قسمني وهما:  تقسيمه 
وقوانني  قواعد  يتضمن  الذي  هو:  والدون 
مكتوبة في وثائق، أما غير الدون فهو: مجموع 
فيها  العمل  يستمر  التي  العرفية  القواعد 
قانون عام  لسنوات عديدة، حتى تصبح مبثابة 
القانون  هذا؛  على  األمثلة  أشهر  ومن  وملزم، 
الذي وضع في العام 1958م، والذي أتاح للنساء 

بأن يكّن عضوات في »مجلس اللوردات«.
من حيث املتوى يُقسم إلى نوعني وهما الرن 
واجلامد، أما بالنسبة للمرن فهو: الذي يحتوي 
على قوانني ميكن تعديلها عن طريق السلطة 
التشريعية، ومن أهم أمثلته القانون اإلنكليزي، 
مشددة،  إجراءات  لتعديله  فيلزم   : اجلامد  أما 

ومن بينها »قانون أستراليا الفيدرالي«.
إلى  تقسيمة  فيمكن  الطول  حيث  من 
يتولى  فهو: الذي  الطول  أما  واخملتصر،  الطول 
والقضايا  السائل  من  العديد  نقاش  مهمة 
االحتاد  »قانون  األمثلة عليها  التفصيلية، ومن 
1977م،  عام  في  وضع  الذي  السوفييتي« 
و«قانون الهند« الذي وضع في عام 1950م، أما 

الهمة  الوضوعات  يناقش  الذي  فهو:  اخملتصر 
فقط، ومن األمثلة عليه »قانون الكويت« الذي 

وضع في عام 1961م.
من حيث الدة الزمنية فيقسم إلى الؤقت 
في  يوضع  الذي  فهو:  الؤقت  أما  والدائم، 
الظروف الطارئة، حيث يكون مؤقتاً وطارئاً كأن 
حديثاً،  استقاللها  على  حصلت  لدولة  يوضع 
مقيداً  يكون  أن  دون  يوضع  فهو:  الدائم  أما 
عند  فقط  تغييره  وميكن  معينة،  زمنية  مبدة 

احلاجة لتعديل أحد البنود أو إلغائها.

العهد األعظم )املاغناكارتا( وما تبعه من 
تطورات دستورية )1215 - 1322م(:

يعتبر »العهد األعظم« أساس احلريات التي 
يتمتع بها العالم الناطق باللغة اإلنكليزية في 
هذه األيام، واحلق أنه خليق بهذه الشهرة. نعم 
أنه مقيد ببعض القيود فهو ينص على حقوق 
حقوق  على  ينص  مما  أكثر  الدين  ورجال  النبالء 
الوسائل الكفيلة  الشعب كله، ولم تبني فيه 
بتنفيذ ما جاء فيه، ولقد كان »العهد« انتصاراً 
صحيح؛  هذا  كل  للدميقراطية.  ال  لإلقطاع 
ولكنه نص على احلقوق األساسية وحماها وقرر 
عدم إطالة حبس إنسان بال محاكمة كما أقر 
نظام امللفني وأعطى البرلان الناشيء سلطة 
سالحاً  بعد  فيما  األمة  اتخذتها  الال  على 
لقاومة االستبداد وبّدل اللكية الطلقة مبلكية 

دستورية مقيدة.
اهلل  بعناية  إنكلترا  ملك  »جون«  من 
تعالى.. إلى كبار أساقفة، ورؤساء أديرة، وحملة 
ألقاب: إرل، وبارون.. وجميع رعاياه األوفياء حتية.. 
نؤكد عنا وعن  احلاضر  العهد  أننا بهذا  أعلموا 

ورثتنا إلى أبد الدهر:
ال  حرة  إنكلترا  كنيسة  ستكون  أن    -

يتعدى على شيء من حقوقها وحرياتها.
مملكتنا  في  األحرار  جميع  مننح  أننا    -
احلريات  جميع  الدهر  أبد  إلى  ورثتنا  وعن  عنا 

الدونة فيما بعد.
إال  معونة..  أو  خدمة  بدل  يفرض  أال    -

اجمللس العام لملكتنا.
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اخملتص  العام  اجمللس  يجتمع  لكي    -
بتقدير العونات وبدل اخلدمة سنأمر باستدعاء 
األديرة  ورؤساء  واألساقفة،  األساقفة،  كبار 
البالد..  في  البارونات  وكبار  إرل،  ألقاب  وحملة 

وغيرهم ممن هم حتت رياستنا.
لن جنيز في الستقبل لكائن من كان    -
إذا  إال  األحرار؛  مستأجريه  من  معونة  يأخذ  أن 
كان ذلك الفتدائه أو تنصيب أبنه األكبر فارساً 
تكون  ولن  الكبرى  أبنته  لزواج  واحدة  مرة  أو 

العونة في هذه احلالة إال معونة معقولة.
على  العادية  الشكاوى  تعرض  لن    -

محكمتنا بل ينظر فيها في مكان محدد.
شيء  اآلن  بعد  يؤخذ  أو  يعطى  لن    -
بل  حاله..  ببحث  شخص  يطلبه  أمر  نظير 
)أي  مقابل،  بغير  األمر  هذا  يعطى  أن  يجب 
غير  من  إنسان  حبس  يطول  أال  يجب  أنه 

محاكمة(.
يسجن  أو  حر  رجل  على  يقبض  ال    -
أو  القانون  حماية  من  يخرج  أو  ملكه  ينزع  أو 
ينفى أو يؤذى بأي نوع من اإليذاء.. إال بناء على 
)أي الساوين له  محاكمة قانونية أمام أقرانه، 

في الدينة(، أو مبقتضى قانون البالد.
احلقوق  من  حقاً  أو  العدالة  نبيع  لن    -

إلنسان ما ولن نحرم منها إنسان ما.
يتمتع جميع التجار بحق الدخول إلى    -
بحراً  أو  براً  بها  والرور  فيها  واإلقامة  إنكلترا 
نفرض  أن  والبيع.. دون  للشراء  مؤمننّي  سالني 

عليهم ضرائب غير عادلة.
كل العادات واحلريات السالفة الذكر.. يجب 
منهم  سواء  كلهم؛  مملكتنا  أهل  يراعيها  أن 
رجال الدين وغير رجال الدين، فيما يخصه نحو 

أتباعه.
الرج  في  الشهود  بحضور  بيدنا  وقعناه 
اخلامس  اليوم  في  »اينميد«  باسم  العروف 
عشر من شهر يونيه من السنة السابعة عشر 

من حكمنا.
ظهور الدساتري

تنشأ الدساتير بأساليب مختلفة ومتعددة، 
علينا  يتوجب  نشأتها  التعرض ألساليب  وقبل 
والتطور  ظهورها  وأسباب  مكان  تاريخ،  بحث 

الذي عرفته بفعل تزايد مهام الدولة.
1. تاريخ ومكان ظهور أول دستور:

أن  جند  اإلسالمي  العالم  لتاريخ  رجعنا  إذا 
في  احلديث  الفني  بالفهوم  عرف  دستور  أول 
عهد الرسول، )صلى اهلل عليه وسلم(، ويعرف 
أعدها  التي  الوثيقة  تلك  بـ«الصحيفة«، 
رسول اإلسالم لتنظيم أحوال دولة الدينة بعد 

أن انتقل إليها من »مكة«.
البعض يرى أن احلركة الدستورية، أو أول بداية 
الثالث عشر،  القرن  إلى  تعود  الدستور  لظهور 
وبالتحديد سنة 1215، عندما منح اللك »جان 
ستير« اليثاق األعظم للنبالء اإلنكليز الثائرين 
تاريخ ظهور  بأن  يؤكدون  اآلخر  عليه. والبعض 
معالها  تظهر  بدأت  األولى  الدستورية  احلركة 
اجلناح  وضع  عندما  عشر؛  السابع  القرن  في 
العسكري  اجمللس  في  لـ«كرومويل«  الؤيد 
ذاته  و«كرومويل«  البرلان  كان  وإن  دستوراً، 
الشروع؛ فبقي كذلك، بحيث  ذلك  لم يساندا 
بعض  كانت  وإن  الشعب،  على  يعرض  لم 
نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة 
وعادت فيما بعد مصدراً لتنظيم السلطة في 

التحدة األميركية«. »الواليات 
في  ظهرت  الكتوبة  الدساتير  أول  أما 
الستعمرات البريطانية بـ«أميركا الشمالية« 
دستور  فأول  إنكلترا،  عن  لالنفصال  فعل  كرد 
عرفه العالم الغربي في والية »فرغينيا«؛ دستور 

األساليب  تعريف  ميكن 
لنشأة  الدميقراطية  غري 
األساليب  بأنها  الدساتري 
الشعب  يستأثر  ال  التي 
وإمنا  وضعها،  يف  وحده 
احلاكم  هو  يضعها  الذي 

وحده،
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للحقوق  اإلعالن  سبقه  وقد   ،1776 »جوان« 
الذي يعتبر القاعدة األساسية ألي حكومة في 
عام 1781 صدور  في  ذلك  تلى  ثم  »فرغينيا«، 
 1787 عام  وفي  التعاهدي«،  »االحتاد  دستور 
التحدة  لـ«الواليات  االحتادي  الدستور  صدر 
األميركية«. فالثل األميركي كان سبباً إلقتداء 
به كـ«فرنسا« مثالً، عرفت  الدول  العديد من 
سبقها  وقد   ،1791 عام  مكتوب  دستور  أول 
والواطن«  اإلنسان  حقوق  »إعالن  ذلك  قبل 
في  الوطنية«  »اجلمعية  عليه  صدقت  الذي 
الكتوبة  الدساتير  أصبحت  فقد   .1789 أوت 
لرواج  نتيجة  احلديثة،  الدول  خصائص  من 

واحلركات  الدميقراطية  األفكار 
مببدأ  نادت  التي  السياسية 

وبلورة  الشعبية،  السيادة 
االجتماعي،  العقد  فكرة 

بني  الفصل  ومبدأ 
السلطات.. أمام هذه 
الزايا العديدة انتقلت 
الدساتير  فكرة 
العديد  إلى  الكتوبة 
األوروبية،  الدول  من 

دستور  فصدر 
 ،1809 سنة  »السويد« 

و«بلجيكا«  و«النرويج« 
احلرب  إثر  وعلى   ،1831 سنة 

الدساتير  انتشار  زاد  األولى،  العالية 
الكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف 
دستور  فصدر  السلطة،  استعمال  في 
فدستور   ،1918 متوز/يوليو   10 يوم  »روسيا« 
»النمسا« 1 تشرين  ودستور  »تركيا« 1924، 

أول/أكتوبر 1920.
2. أسباب ودوافع وضع الدساتري:

إن انهيار احلكم اللكي الطلق بعد الثورات 
األوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة، إلى 
جانب ظهور فكرة القومية وانحسار االستعمار، 
كانت من األسباب والدوافع الرئيسة في دسترة 
أنظمة احلكم، وكان غرض شعوب تلك األنظمة 
وذلك  واستقالليتها،  الداخلية  سيادتها  إثبات 

بوضع  السياسية  احلياة  تنظيم  بواسطة 
الدولة  في  وعالقاتها  السلطات  يبني  دستور 
اجلديدة وعالقاتها باملكومني والدول األخرى. وأن 
هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها إلقامة 
للغير  تعلن  واحلرية فكأنها  السلطة  بني  حوار 
السياسي،  النضج  مرحلة  إلى  وصلت  بأنها 
الدولي.  للمجتمع  االنضمام  في  احلق  ولها 
العالية  احلرب  إثر  على  سابقاً  أشرنا  وكما 
كنتيجة  الكتوبة  الدساتير  انتشار  زاد  األولى، 
احلكام  اختصاصات  حددت  بحيث  منطقية، 
والواجبات  أيديهم  حتت  التي  السلطات  ومدى 
الفروضة عليهم حتى ال تتكرر نفس التجربة، 
)التعسف في استعمال السلطة(، 
كما أن حركة التحرر، ساهمت 
انتشار  في  فعال  بشكل 
باألخص  الظاهرة،  هذه 
أغلب  أن  علمنا  إذا 
تفتقر  الدول  هذه 
دستوري،  رصيد  إلى 
حياة  كانعدام 
سابقة..  دستورية 
أعراف  وجود  عدم  أو 
سابقة.. كل هذا كان 
لوضع  مباشراً  سبباً 
جانب  إلى  مكتوب  دستور 
وثيقة  وتدوين  إقتناء  ضرورة 
اجملتمع  في  لإلنضمام  دستورية 
الدولي مثل »غينيا«، قد أعلن عن استقاللها 
يوم 2 تشرين أول/أكتوبر 1958، وفي ذلك الوقت 
كانت »اجلمعية العامة لألمم التحدة« منعقدة، 
احلصول  »سيكوتوري«،  الرئيس،  ولكي يضمن 
تشرين   10 في  دستور  أصدر  الوافقة،  على 
التحدة«  »األمم  وأعلنت   ،1958 ثان/نوفمبر 
ثان/نوفمبر  12 تشرين  في  قبولها كعضو  عن 
إذ كانت  »الكويت« دستور 1962؛  1958. وفي 
قد قبلت في »جامعة الدول العربية«، في 30 
متوز/يوليو 1961، مبجرد إعالن استقاللها في 19 
»األمم  في  تقبل  لم  فإنها   ،1961 حزيران/يونيو 
التحدة« ولم تنضم إلى اجملتمع الدولي إال في 

بعض الدساتير 
يمكن أن ترجع في 

نشأتها إلى معاهدات 
دولية مثل »الدستور 

البولندي« لعام 1815، و  
»الدستور األلماني« لعام 
1871، حيث يكون الدستور 

 من معاهدة 
ً
مستمدا

دولية.
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14 آيار/مايو 1963، أي بعد صدور دستورها في 
11 تشرين ثان/نوفمبر 1962. وإذا كانت حركة 
الدساتير الكتوبة قد سادت الدول العربية، إال 
أن بعض دول اخلليج تفتقر إلى دستور مكتوب، 
نسق  على  مدون  دستور  فيها  يوجد  وال 

الدساتير العاصرة.

نشأة الدساتري وتطورها التارخيي
لقد عرفت بعض الدنيات القدمية الدساتير؛ 
»الدينة  دستور  ذلك  على  األمثلة  أبرز  ومن 
اليونانية«، وعلى وجه التحديد دستور »آثينا«. 
الوسطى لم يعد هنالك  العصور  وفي مرحلة 
مجال للكالم عن دستور، ولم يعد هناك كالم 
واحلريات  باحلقوق  تعترف  سياسية  نظم  عن 
احلياة  في  بالساهمة  لإلنسان  تعترف  أو 
السياسية. وساد اجلهل الذي شمل سائر مرافق 
وكان  اإلقطاع«،  بـ«عصر  عرف  ما  وهو  احلياة، 
األوروبية،  بالدول  خاص  واقع  وهو  الواقع،  هذا 
تسبب في نهضة فكرية شاملة تلتها نهضة 
واألفكار  الفلسفات  فظهرت  كبيرة،  صناعية 
واحلريات وفصل  باحلقوق  نادت  التي  السياسية 
السلطة عن األشخاص الذين ميارسونها، ومن 
أطلق  بوثائق  احلكام  تقييد  مرحلة  بدأت  هنا 
مرحلة  وهي  بـ«الدساتير«،  بعد  فيما  عليها 
التاسع  القرن  في  الكُتاب  من  الكثير  يحددها 
الزمنية،  تالية لهذه احلقبة  عشر؛ وفي مراحل 
ومصدر  السيادة  صاحبة  الشعوب  أصبحت 

السلطة وفق االجتاهات الفكرية السائدة .
-املبحث األول

األساليب غير الدميقراطية لنشأة الدساتير
الدميقراطية  غير  األساليب  تعريف  ميكن 
لنشأة الدساتير بأنها األساليب التي ال يستأثر 
يضعها  الذي  وإمنا  وضعها،  في  وحده  الشعب 
مع  باإلشتراك  أو  )منحة(،  وحده،  احلاكم  هو 
األمة أو الشعب، )عقد(. وهما أسلوبان تزامنا 
إلى  مطلقة  ملكية  من  اللكية  تطور  مع 

ملكية مقيدة.
1. أسلوب املنحة: 

صدور الدساتير بطريقة النحة :

النحة،  بطريقة  الدساتير  بعض  صدرت 
وحتت  السيادة،  أصحاب  هم  اللوك  باعتبار 
نتائج هذه الضغوط  ضغط الشعوب وخشية 
بهذه  الدساتير  بإصدار  اللوك  تسامح  مت 
االعتراف  تقيد  ال  الطريقة  وهذه  الطريقة. 
وقد  السيادة،  في  وحقهم  الشعوب  بسلطة 
صدر الدستور الصري عام 1923 بهذه الطريقة.

تنازل  إذا  منحة  شكل  في  الدستور  يصدر 
سلطاته  بعض  عن  النفردة  بإرادته  احلاكم 
للشعب، أو أن يحددها ببعض القيود، بواسطة 
صورة  في  شعبه  على  بها  مين  قانونية  قواعد 
احلاكم  أن  الدساتير  هذه  في  واألصل  دستور. 
واحلريات،  احلقوق  ومنبع  السلطات،  مصدر  هو 
ومن  واالختصاصات،  الوظائف  يديه  بني  يجمع 
انتشار  أن  غير  التأسيسي.  االختصاص  بينها 
الشعوب  وعي  ونضج  الدميقراطية،  األفكار 
السلطان  من  احلد  إلى  والدعوة  بحقوقها، 
الطلق، دفع احلكام إلى منح شعوبهم دساتير، 
تنازلوا مبوجبها عن جزء من سيادتهم، ليظهروا 
أن  قبل  شعوبهم،  على  التفضلني  مبظهر 
جتبرهم األوضاع على التنازل عن ٌجل سيادتهم، 

وبالتالي يفقدون هيبتهم وكرامتهم.
وهكذا؛ وعلى الرغم من أن الشكل اخلارجي 
على  يظهر  النحة،  بطريق  الصادر،  للدستور 
أنه عمل قانوني صادر باإلرادة النفردة للحاكم، 
فإن الدستور لم يكن ليصدر إال نتيجة لضغط 
بحقوقها،  ووعيها  حكامها،  على  الشعوب 
لنا  ومتردها. ويسجل  ثورتها  من  احلاكم  وخوف 
بطريق  صدرت  لدساتير  كثيرة  أمثلة  التاريخ 
لعام  الفرنسي«  »الدستور  ومنها  النحة.. 
1814؛ الذي أصدره »لويس الثامن عشر« لألمة 
دساتير  معظم  إن  بالذكر  وجدير  الفرنسية، 
الواليات األلانية في القرن التاسع عشر صدرت 
بهذه الطريقة. وكذلك: »الدستور اإليطالي« 
 ،1889 الياباني« لعام  و«الدستور   ،1848 لعام 
و«دستور روسيا« لسنة 1906، و«إمارة موناكو« 
لعام  الصري«  »الدستور  وكذلك   ،1911 لعام 
1923، و«دستور إثيوبيا« لعام 1931، و«القانون 
األساسي لشرقي األردن« لعام 1926، و«دستور 
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اإلمارات العربية التحدة« لسنة 1971، وكذلك 
»الدستور القطري« لسنة 1971. 

النحة،  بطريقة  الدستور،  لصدور  ونتيجة 
الذي منح  احلاكم  قدرة  يثور تساؤل هام، حول 
؟..  إلغائه  أو  احلق في سحبه  له  الدستور هل 
إلى  الفقه  انقسم  ولإلجابة على هذا السؤال 

اجتاهني:-
على  احلاكم  قدرة  إلى  أولهما  يذهب   --
قد  الدستور  هذا  كان  طالا  دستوره،  استرداد 
ألن  منحة،  شكل  على  النفردة،  بإرادته  صدر 
هذا  يساند  االسترداد.  ميلك  النح  ميلك  من 
»شارل  أصدر  حيث  فعالً،  حدثت  أمثلة  الرأي 
العاشر«، ملك فرنسا، قراراً ملكياً عام 1830، 
النحة  أن  بإلغاء دستور عام 1814، حتت حجة 
في  الهبة  تشبه  العامة  احلقوق  في  الهبة  أو 

احلقوق اخلاصة. 
قد  الدستور  هذا  دام  ما  ثانيهما  ويذكر   --
صدر، فال يحق للحاكم الساس به إال باالستناد 
نفسه،  بالدستور  القررة  القانونية  الطرق  إلى 
وليداً  كان  الدستور  صدور  بأن  التسليم  حتى 
أن  باإلشارة  وجدير  للحاكم،  النفرد  لإلرادة 
على  يدرس  النحة  بطريقة  الصادر  الدستور 
اعتبار أنه مرحلة تاريخية، متثلت باالنتقال من 
وقد  القيدة،  اللكيات  إلى  الطلقة  اللكيات 
انقضت وانتهت هذه الرحلة منذ زمن، نتيجة 
لزوال احلكم الفردي، واستعادة معظم الشعوب 

لكامل حقوقها في السيادة والسلطة. 
2. أسلوب العقد أو االتفاق: 

ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على 
اتفاق بني احلاكم من جهة والشعب من جهة 
الطريقة  لهذه  تبعاً  الدستور  يصدر  أخرى. أي 
بتوافق إرادتي كل من احلاكم والشعب. ويترتب 
على ذلك أال يكون مبقدور أي من طرفي العقد 
تعديله.  أو  سحبه  أو  الدستور  بإلغاء  االنفراد 
أسلوباً  العقد  طريقة  مٌتثل  النحو  هذا  وعلى 
الشعب  ألن  النحة،  طريقة  على  متقدماً 
يشترك مع احلاكم في وضع الدستور في طريقة 
الدستور  ينفرد احلاكم بوضع  بينما  »العقد«، 
يعد  ذلك؛  على  وبناء  »النحة«.  طريقة  في 

أسلوب »العقد« مرحلة انتقال باجتاه األساليب 
األسلوب  هذا  ظهور  وأن  خاصة  الدميقراطية. 
ثورات، في كل  نتيجة لنشوب  -ألول مرة- كان 
من »إنكلترا« و«فرنسا«. ففي »إنكلترا« ثار 
األشراف ضد »اللك جون«، فأجبروه على توقيع 
يعتبر  الذي   ،1215 عام  األعظم« في  »العهد 
وبنفس  واحلريات.  للحقوق  أساسياً  مصدراً 
1689؛  لعام  احلقوق  وثيقة  وضع  مت  الطريقة؛ 
الثاني«،  جيمس  »اللك  ضد  ثورة  اندالع  بعد 
حيث اجتمع ممثلون عن الشعب، ووضعوا هذه 
وكفلت  اللك،  سلطات  قيدت  التي  الوثيقة، 
ومتت  لألفراد.  األساسية  واحلريات  احلقوق 
العرش،  لتولي  األورنغي«  وليم  »األمير  دعوة 
بالوثيقة.  الواردة  بالقيود  االلتزام  أساس  على 
وتشكل هاتان الوثيقتان جزءاً هاماً من الدستور 
القواعد  من  معظمه  يتكون  الذي  اإلنكليزي 

العرفية.
أما في »فرنسا«؛ فقد صدر أول دستور فيها 
بطريقة العقد إثر ثورة سنة 1830، ضد »اللك 
شارل العاشر«، ووضع مشروع دستور جديد من 
قبل جمعية منتخبة من قبل الشعب، ومن ثم 
»األمير لويس فيليب« لتولي العرش، إذا  دعوة 
وبعد  اجلديد.  بالدستور  الواردة  بالشروط  قبل 
قبول األمير بهذه الشروط نودي به ملكاً على 

»فرنسا«.

سائرة  »أوروبا«  كانت  بينما 
أن  جند  االستبدادية؛  نظمها  يف 
»إنكلرتا« قد بدأت تتخلص من تلك 
اإلنكليزية  امللكية  وظهرت  النظم، 
كمركز للوحدة القومية، وقد ساعد 
طبقة  ظهور  النظم  تطور  على 
وسطى قوية أسهمت إىل حد كبري 
النزاع  عن   

ً
بعيدا النظم  تطور  يف 

االستبدادية.
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التي  إلى أن جميع الدساتير  ويشار كذلك؛ 
عمل  من  كانت  »العقد«  بطريقة  صدرت 
جمعيات منتخبة، واألمثلة على هذا النوع من 
الدساتير عديدة؛ نذكر منها »اليثاق األعظم« 
في إنكلترا سنة 1215، الذي هو جزء من دستور 
»قانون احلقوق« الصادر سنة  إنكلترا، وكذلك 
1688 في نفس البلد، ودساتير كل من »اليونان« 
 ،1864 لسنة  و«رومانيا«   ،1844 لسنة 
األساسي  و«القانون   ،1979 و«بلغاريا« لسنة 
العراقي« لعام 1925، والدستورين »الكويتي« 
لسنة 1962، و«البحريني« لسنة 1973. حيث 

هذه  في  التشريعية  اجملالس  وضعت 
ثم  الذكورة،  الدساتير  الدول 

لتولي  أجانب  أمراء  دعت 
أساس  على  العرش 

بأحكامها.  االلتزام 
أن  من  الرغم  وعلى 
أسلوب العقد يعد 
تقدمياً  أسلوباً 
أسلوب  من  أكثر 
النحة، فإنه ال يعد 
دميقراطياً  أسلوباً 

يضع  ألنه  خالصاً، 
على  احلاكم  إرادة 

إرادة  مع  الساواة  قدم 
تفترض  بينما  الشعب، 

الشعب  يكون  أن  الدميقراطية 
هو صاحب السيادة، ال يشاركه فيها 

ملك وال أمير.
-املبحث الثاني

األساليب الدميقراطية لنشأة الدساتري
في  الدميقراطية  األساليب  تعريف  ميكن 
تستأثر  التي  األساليب  بأنها  الدساتير،  وضع 
األمة وحدها في وضعها دون مشاركة احلاكم 
ملكاً كان أو أميراً أو رئيساً للجمهورية. وبغض 
التبعة  واإلجراءات  التفصيالت  عن  النظر 
الفهوم  هذا  إطار  داخل  الدساتير  وضع  في 
الدميقراطي في وضع الدساتير، ميكن جمع هذه 
األساليب في أسلوبني رئيسيني؛ هما »اجلمعية 

التأسيسية« وأسلوب »االستفتاء الشعبي«.

1. أسلوب اجلمعية التأسيسية:
األسلوب  لهذا  وفقاً  الدساتير  نشأة  تعد 
منطلقة من مبدأ السيادة الشعبية، كما ينظر 
الدميقراطية  األساليب  أنه من  على  أيضاً  إليه 
تقدماً  أكثر  مرحلة  ميثل  الدساتير، حيث  خللق 

في نضال الشعوب ضد احلاكم الطلق.
»اجلمعية  ألسلوب  وفقاً  الدستور،  ويصدر 
تنتخب  جمعية  أو  مجلس  من  التأسيسية«، 
يعهد  عنه،  ونيابة  الشعب  من  خاصة  بصفة 
جديد  دستور  وإصدار  وضع  مبهام  إليها 
يصبح واجب النفاذ. ولذا فإن هذه 
التأسيسية«  »اجلمعية 
عليها  يطلق  كما  أو 
اسم  البعض 
النيابية  »اجلمعية 
هي  التأسيسية«؛ 
جتمع  الواقع  في 
السلطات  كل 
فهي  الدولة،  في 
تأسيسية  سلطة 
وتنفيذية.  تشريعية 
في  األسلوب  وهذا 
هو  الدساتير  وضع 
وضع  في  إتباعه  مت  الذي 
ظهرت  التي  الدساتير  معظم 
واحلرب  األولى  العالية  احلرب  عقب 
العالية الثانية. وكأمثلة تاريخية على أسلوب 
»اجلمعية التأسيسية« نذكر دساتير »الواليات 
عن  استقاللها  عقب  األميركية«  التحدة 
»أميركا«  اتخذته  كما  1776م،  عام  إنكلترا، 
لعام  االحتادي  وإقرار دستورها  في وضع  أسلوباً 
فيما  الطريقة  هذه  انتشرت  وقد  1787م، 
هذا  الفرنسية«  »الثورة  رجال  فاعتمد  بعد 
لعام  فرنسا«  »دستور  ذلك  من  األسلوب، 
انتهج  1791م، وعام 1848م، وعام 1875م، وقد 
1947م،  عام  »اليابان«  من  كل  الطريقة  هذه 
و«الدستور اإليطالي« عام 1947م، و«الدستور 

يقول 
المؤرخ 

البريطاني فيشر: 
أنه بالرغم من أن عهد 

الجمهورية والدكتاتورية كان 
زاخرا بالمناقشات السياسية 
والتجارية الدستورية إال أنه 

كان فترة فراغ في تاريخ 
الشعب االنجليزي الداخلي 

أكثر منه مساهمة 
في تقدمه
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و«الدستور  1948م،  عام  التشيكوسلوفاكي« 
الهندي«  و«الدستور  1948م،  عام  الروماني« 
1949م، و«الدستور السوري« عام 1950، وتعد 
الطريقتني  من  دميقراطية  أكثر  الطريقة  هذه 
في  بوضعه  يقوم  الدستور  أن  إذ  السابقتني، 

هذه احلالة جمعية منتخبة من الشعب.
كما أن هذه الطريقة حتتوي على العديد من 

املخاطر ميكن تلخيصها كاآلتي:
1. احتمال انحراف »اجلمعية التأسيسية« 
السلطة  بتفوق  النشود،  غرضها  عن 
التشريعية على باقي السلطات األخرى، لكون 
الترشح  فكرة  تراودهم  فيها  األعضاء  أغلب 

للمرة الثانية.
»اجلمعية  فكرة  على  االعتماد   .2
هذه  إستحواذ  فيها  يحتمل  التأسيسية« 
األخيرة على جميع االختصاصات، مما قد يخلق 
عجزاً وانسداداً أثناء معاجلة الشاكل الشائكة 

وقت األزمات.
للجمعية  الشعب  رفض  احتمال   .3
فعالً  وهذا  للدستور،  إقرارها  بعد  التأسيسية 
الفرنسية  »اجلمعية  دستور  في  حدث  ما 
الطاقات  بدد  مما  1946م،  سنة  الرابعة« 

واجملهودات.

2. أسلوب االستفتاء الشعيب أو االستفتاء 
الدستوري:

من  األسلوب،  لهذا  وفقاً  الدستور،  ينشأ 
خالل اإلرادة الشعبية احلرة، إذ يفترض أن يقوم 
الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة 
الدستور  يصدر  احلالة  هذه  في  التأسيسية، 
إلى  األمر  يوكل  الذي  الشعب  من  مباشرة 
تكون مهمتها وضع مشروع  منتخبة  جمعية 
احلكومة  قبل  إلى جلنة معينة من  أو  الدستور 
أن يكون استفتاء  إن وجد، ومن أجل  البرلان  أو 
دستوري يجب أن تكّون أوالً »هيئة« أو »جلنة« 
على  وعرضه  الدستور  مشروع  بتحضير  تقوم 
الشعب الستفتائه فيه، ألخذ رأي الشعب في 
مشروع الدستور، ولكن هذا الشروع ال تصبح 
الشعب  على  عرضه  بعد  إال  قانونية  قيمة  له 

حتقق  ولكي  عليه  وموافقته  فيه  واستفتائه 
تلك اليزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعياً 
به. ومثال  يقوم  الذي  العظيم  للعمل  ومدركاً 
ذلك »الدستور الصري« الصادر سنة 1956، أو 

»دستور اجلمهورية اخلامسة« 1958.

3- طريقة املعاهدات الدولية:
 بعض الدساتير ميكن أن ترجع في نشأتها 
إلى معاهدات دولية مثل »الدستور البولندي« 
 ،1871 لعام  األلاني«  و«الدستور   ،1815 لعام 
معاهدة  من  مستمداً  الدستور  يكون  حيث 

دولية.

اخلامتة

نشأة  ألساليب  الوجز  العرض  هذا  من 
الدساتير ميكننا التعليق عليها بالتالي أن نشأة 
يوجد  التي  للظروف  وفقاً  تتباين  قد  الدساتير 
على  يعتمد  بالتالي  وهذا  دستور،  كل  فيها 
السائد  احلكم  ونوع  القائم  السياسي  النظام 
نشأة  عملية  مرت  فقد  ثم  ومن  البالد.  في 
الدساتري بعدة مراحل: املرحلة األوىل كان اللوك 
الناحية  من  التأسيسية  بالسلطة  ينفردون 
القانونية وهو ما أطلقنا عليه أسلوب النحة، 
فيها  تبرز  التي  الرحلة  وهى  الثانية  املرحلة 
جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه 
في  الشعب  بحق  االعتراف  على  اللوك  حلمل 
ما  وهو  التأسيسية،  السلطة  في  الشاركة 
وهى  الثالثة  املرحلة  التعاقد،  بأسلوب  يعرف 
التأسيسية  بالسلطة  الشعب  إنفراد  مرحلة 
قد  والذي  التأسيسية،  اجلمعية  أسلوب  وهو 
الدستوري،  االستفتاء  أسلوب  ظهور  إلى  أدى 
في احلاالت التي ال يباشر فيها الشعب بنفسه 
السلطة التأسيسية ويوكلها إلى هيئة أو جلنة 
مختصة، تضع مشروع الدستور الذي ال يتحول 
في  عليه  الشعب  موافقة  بعد  إال  دستور  إلى 

االستفتاء العام.
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تاريخ دساتري سوريا املرنة:
 1 في  سوريا  من  العثمانيني  انسحاب  بعد 
برئاسة  وطنية  حكومة  شكلت   1918 أكتوبر 
على  وبناًء   1919 مايو  وفي  الركابي،  رضا  علي 
طريق  عن  جرى  األول  فيصل  األمير  اقتراح 
مجلس  نواب  انتخبوا  الذين  الثانويني  الناخبني 
واليتي  عن  إسطنبول  في  العثماني  البعوثان 
انتخاب  العثماني  القانون  وفق  وحلب  دمشق 
سائر  في  أما  العام«  السوري  »الؤمتر  أعضاء 
احلكومة  بوالية  والشمولة  الشام  بالد  مناطق 
نظرياً فقد اكتفي بعرائض وقّع عليها األهالي 
الختيار المثلني، وفي 19 يونيو 1919 عقد الؤمتر 
محمد  وانتخب  له  جلسة  أول  العام  السوري 
فوزي باشا العظم رئيساً له وبعد اعتكاف هذا 
للمؤمتر،  رئيساً  األتاسي  هاشم  أصبح  األخير 
وفي 8 مارس 1920 أعلن الؤمتر دون التنسيق مع 
احللفاء »استقالل سوريا« وأعلن قيام الملكة 
ملكاً  األول  فيصل  وعنّي  العربية  السورية 
عليها، غير أن هذا الكيان لم يحظ بأي اعتراف 
الؤمتر جلنة خاصة  ذلك فقد شكل  رغم  دولي، 

تاريخ دساتير سوريا

حسن ظاظا

انتخب السوري األول 
السيد هاشم االتاسي 
يوم  للمؤتمر  رئيسًا 
تم  حيث   1920 آذار   8
سوريا،  مملكة  اعان 
وانتخب المؤتمر لجنة 
هاشم  برئاسة  خاصة 
مهمتها  االت���اس���ي 
صياغة الدستور الذي 
فصًا  عشر  اثنى  ضم 
واه��م   ، م��ادة  و147 
أن سوريا  فيه  جاء  ما 

ملكية مدنية نيابية.
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صياغة  مهمتها  األتاسي  هاشم  برئاسة 
عشر  باثني  الدستور  وجاء  الملكة  دستور 
فصالً و147 مادة، ومن أهم ما جاء فيه أن سوريا 
»ملكية مدنية نيابّية، عاصمتها دمشق ودين 
ملكها اإلسالم«، ولقد كفل الدستور الساواة 
اجلمعيات  إنشاء  وحرية  السوريني  جميع  بني 
السياسي  النشاط  في  والشاركة  واألحزاب 
التعذيب  وجترمي  األفراد  وسالمة  واالقتصادي 
احلريّة  على  نص  كما  التعسفي،  واالعتقال 
الدينّية ونشر الطبوعات ومنع النفي والعقاب 
عن  أما  والصادرة.  والسخر  محاكمة  دون 
الصالحيات فلقد ترك الدستور للملك تشكيل 
الوزارة من غير أشخاص األسرة الالكة وجعلها 
له استجوابها  مسؤولة أمام الؤمتر الذي يحقّ 
اللك  وحّد من صالحيات  الثقة منها،  وسحب 
بإلزام أي قرار يتخذه بتوقيع رئيس الوزراء والوزير 
اخملتص، وبنّي أن الؤمتر العام يتكون من غرفتني 
الشعب  النتخب من قبل  النواب  هما مجلس 
من  النتخب  الشيوخ  ومجلس  درجتني  على 
قبل مجلس النواب مبعدل ربع عدد أعضاء نواب 
ويعني  النواب  مجلس  في  الواحدة  القاطعة 
مقاطعة  كل  عن  النتخب  العدد  نصف  اللك 
فتتألف  العليا  الدستورية  املكمة  أما  أيضاً. 
قبل  من  منتخبني  نصفهم  عضواً   /16/ من 
رؤساء  من  اآلخر  والنصف  الشيوخ  مجلس 

محاكم التمييز.
البالد تدار  أن  كما نّص الدستور أيضاً على 
مقاطعة  لكل  وأن  الالمركزيّة  القاعدة  على 
مجلسها النيابي وحكومتها اخلاصة وحاكمها 
بإداراتها  أحد  يتدخل  وال  اللك  قبل  من  العنّي 
التي  العامة  األمور  في  إال  الداخلّية  وشؤونها 

هي من اختصاص احلكومة الركزية.
نشر هذا الدستور في 13 يوليو، أي أنه طّبق 
15 يوماً فقط، وفعلياً لم تطبق كثير من مواده 
التعلقة بغرفتي الؤمتر السوري العام واملكمة 
بسبب  اإلدارية  والالمركزية  العليا  الدستورية 
تالحق األحداث التي بلغت ذروتها مع إنذار غورو 
ثم  يوليو   25 في  دمشق  الفرنسييني  واحتالل 

نفي اللك فيصل في 28 يوليو 1920.

 تعديل احلكم املباشر بعد االنتداب الفرنسي
عّطل االنتداب الفرنسي على سوريا العمل 
البالد في 1 سبتمبر 1920  بالدستور وقسموا 
ومناطقّية،  مذهبّية  أسس  على  دويالت  إلى 
للوزارة  كانت  تشريعية  سلطة  غياب  وبسبب 
الفّوض  قراراتها  جميع  على  يصادق  التي 
القوانني  إصدار  سلطة  دمشق  في  الفرنسي 
بني الفترة المتدة بني عامي )1922،1920(، فلم 
تتوقف خالل هذه الفترة الظاهرات والطالبات 
وانتخاب  واستقاللها  السوريّة  البالد  بوحدة 
للبالد،  دستور  لوضع  تأسيسّية  جمعية 
فاستجاب الفّوض الفرنسي هنري غورو وأعلن 
في 28 يوليو 1922 »القانون األساسي لالحتاد 
لقاطعات  االحتادي  الدستور  مبثابة  السوري« 
دمشق وحلب والالذقية كما نّص القانون على 
السلطة  االحتادي« ليكون  »اجمللس  استحداث 
وفق  مكون  وهو  البالد،  في  العليا  التشريعية 
القانون من 15 عضواً، خمس عن كل مقاطعة 
انتخاب  صالحية  وله  الثالث  القاطعات  من 
لرئيس  يجوز  وال  واحد  عام  ولدة  االحتاد  رئيس 
االحتاد اتخاذ أي قرار دون مصادقة اجمللس، وإليه 
دمشق  في  الثالثة  احلكومات  اقتراحات  ترفع 
وحلب والالذقية لكي يدققها ويقرّها وله وحده 
كالعقوبات  الهامة  القوانني  بعض  وضع  حق 
العامة  الوازنة  واعتماد  الشخصّية  واألحوال 

للدولة.
لم يطل عهد االحتاد، ففي 1 يناير 1925 مت حل 
وحلب  دمشق  دولتي  بني  الوحدة  وإعالن  االحتاد 
فقط في حني استمرّ فصل السويداء والالذقية، 
ودعيت هذه الوحدة »الدولة السورية« وأصدر 
الفوض الفرنسي اجلديد ماكسيم فيغان قراراً 
آخر اعتبر مبثابة القانون األساسي للدولة، نّص 
االمتياز  وحللب  دمشق  الدولة  عاصمة  أن  على 
اإلداري والالي، وأن رئيس الدولة ينتخبه أعضاء 
وأن  وزراء،  خمسة  ويؤازره  التمثيلي  اجمللس 
القانون  مبوجب  ظلت  الدولة  رئيس  صالحيات 
اجلديد هي ذاتها صالحيات رئيس االحتاد السابق، 
التصديق  حق  الفرنسي  للمفوض  أفرد  كما 
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وأما اجمللس  والوزراء،  الدولة  رئيس  على مقررات 
التمثيلي فلتعذر إجراء االنتخابات اعتبر أعضاء 
مجلسي دمشق وحلب التمثيليني قبل الوحدة 
أعضاًء له ونّص القرار على اعتبار صبحي بركات 
رئيساً للدولة دون انتخاب، كما أن جميع رؤساء 
الدولة السورية من بعده عينوا ولم ينتخبوا ال 

من اجمللس التمثيلي وال من سواه.
وفي 21 يوليو 1925 اندلعت الثورة السورية 
الكبرى من السويداء وكان على رأس مطالبها 
جمعية  وانتخاب  السورية  البالد  وحدة 
أيضاً  الثورة  وأدت  الدستور،  لوضع  تأسيسّية 
نامي  أحمد  وتعيني  بركات  صبحي  الستقالة 
رئيساً للدولة السوريّة وفي عهده قمعت الثورة 
الداماد  باسم  عرف  التفاق  التوصل  ومت  بالقّوة، 
انتخاب جمعية  نّص على  الذي  - دي جوفنيل، 
وحتديد  السوريّة  الوحدة  لتحقيق  تأسيسّية 
االنتداب عن طريق اتفاق صداقة يقرّه مجلسي 
فرنسا وسوريا التشريعيني بثالثني عاماً، غير أن 
الفرنسيني وبعد قمع الثورة، ماطلوا في الدعوة 
لتنفيذ االتفاق، واستقال أحمد نامي احتجاجاً 

وكلف تاج الدين احلسني رئاسة الدولة.
تعديل الدستور عام 1930

لقب هاشم األتاسي بلقب »أبو الدستور« 
لترأسه جلنة صياغة دستور عام 1920، واجلمعية 
التأسيسية لوضع الدستور عام 1928، وفي 14 
احلسني  الدين  تاج  الشيخ  كلف   1928 فبراير 
اجليدة  بعالقته  واستطاع  الدولة  رئاسة 
الدعوة  دمشق  في  الفرنسيني  الضباط  مع 
أبريل  في  جرت  تأسيسّية  جمعية  النتخابات 
1928 وعقدت اجلمعية التأسيسّية أول اجتماع 
لها في 9 مايو 1928 في دار احلكومة وانتخبت 
وفوزي  باإلجماع  لها  رئيساً  األتاسي  هاشم 
الغزي وفتح اهلل آسيون نائبني للرئيس، ويتفق 
الؤرخون أن االنتخابات كانت نزيهة تنافس بها 
قائمتان أساسيتان هما قائمة الوطنيني األحرار 
وقائمة العتدلني الوالني لالنتداب، وتكونت من 
وحلب  دمشق  دولتي  ميثلون  منتخباً  68 عضواً 
وحدهما دون الدروز والعلويني، وانتخبت اجلمعية 
جلنة وضع الدستور في 9 يونيو برئاسة إبراهيم 

هنانو وعقدت اللجنة خمسة عشر جلسة أمتّ 
خاللها وضع الدستور في 11 أغسطس حني متّ 

التصويت عليه وإقراره في اجلمعّية.
بني  الفصل  في  متوازناً  الدستور  جاء 
نيابية  »جمهورية  سوريا  واعتبر  السلطات، 
اإلسالم«،  رئيسها  ودين  دمشق  عاصمتها 
الدولة  عن  النفصلة  السوريّة  »البالد  وأن 
تتجزأ،  ال  سياسّية  وحدة  هي  العثمانية 
مبوجبه  ينتخب  الدستور  حدده  كما  والنظام 
أنه  غير  النواب  مجلس  في  اجلمهورية  رئيس 
ليس مسؤوالً أمامه، وله صالحية تعيني رئيس 
احلكومة  رئيس  أعضائها  يختار  التي  احلكومة 
بالتعاون مع الكتل البرلانية ويعود للرئيس حق 
إصدار تشكيلتها وتكون مسؤولة أمام مجلس 
حق  للرئيس  الدستور  هذا  منح  وقد  النواب. 
تعليق  أو  النواب  مجلس  وحل  القوانني  نقض 
»لفترة محدودة«، كما كانت من مهام  عمله 
وتبادل  الدولية  االتفاقيات  إبرام  أيضاً  الرئيس 
خارجياً  الدولة  ومتثيل  الدبلوماسية  البعثات 
الشؤون  للوزارة  وتركت  العام،  العفو  ومنح 
الرؤساء  بعض  كان  وإن  بالكامل  التنفيذية 
في  تدخلوا  الدستور  هذا  وفق  حكموا  الذين 
القوتلي.  شكري  خصوصاً  التنفيذية  الناحية 
وال  سنوات  بخمس  الرئيس  والية  حددت  قد  و 
يجوز إعادة انتخابه إال بعد مرور خمس سنوات 

على انقضاء رئاسته األولى.
سنوات،  أربع  فواليته  النواب  مجلس  أما 
أيار  شهر  في  األولى  العام  في  دورتني  ويجتمع 
إمكانية  مع  األول  تشرين  شهر  في  والثانية 
على  بناًء  استثنائّية  جلسات  لعقد  الدعوة 
خالل  األعضاء  ويتمتع  اجلمهورية،  رئيس  طلب 
دورات االنعقاد باحلصانة النيابية باستثناء حالة 
اخليانة العظمى، ويحتكر مبوجب هذا الدستور 
النظام  أما  التشريع.  مهام  النواب  مجلس 
االنتخاب  حق  الدستور  قصر  فقد  االنتخابي، 
على الذكور السوريني الذين جتاوزوا العشرين من 
يتم على  االنتخاب  نّص على كون  العمر، كما 
درجتني؛ في الدرجة األولى ينتخب الشعب في 
الدرجة  وفي  الثانويني،  الناخبني  والقرى  الدن 
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الثانية ينتخب الناخبون الثانويون في املافظة 
نوابها في اجمللس؛ في عام 1947 عدل الدستور 
واستبدل نظام الدرجتني بنظام االقتراع الباشر 
حتت ضغط شعبي، إذ كانت القوى السياسية 
متيل نحو اإلبقاء على نظام الدرجتني، كما لم 
يحدد الدستور عدد أعضاء اجمللس النيابي غير 
أنهم عموماً كانوا 60 عضواً عام 1932 ثم زيّد 
ودولة  الدروز  دولة  انضمام  بعد   90 إلى  العدد 
جبل العلويني إلى سوريا عام 1936، ورفع العدد 
إلى  رفع  وأخيراً   ،1943 عام   124 إلى  مجدداً 
140 عضواً في انتخابات العام 1947 وهي آخر 

انتخابات جتري في ظل هذا الدستور.
القضاء  استقالل  الدستور  ضمن 

وحرية الواطنني ومساواتهم أمام 
وكفل  الدولة،  وفي  القانون 

من  وغيرها  التعبير  حرية 
كما  العامة،  احلريات 
نص على احترام حقوق 
السورية  الطوائف 
أحوالها  قوانني  وكفل 
الشخصية ومدارسها 
له  وجهت  ما  اخلاصة، 

إعادة  بكونه  انتقادات 
اللل  لنظام  استنساخ 

أيضاً  نّص  ولقد   العثماني، 
الدينية  األقليات  متثيل  على 

البرلان  في  عادل  بشكل  والعرقية 
وسائر مؤسسات الدولة.

أقرّت اجلمعّية التأسيسّية الدستور الكون 
الفوض  بونسو  هنري  أن  غير  مادة   /115/ من 
الفرنسي رفض إصداره بحجة مخالفته صك 
قراراً  وأصدر  النتدبة.  الدولة  وحقوق  االنتداب 
بتعطيل اجلمعية التأسيسّية، وشهدت البالد 
كان  أمنّية  واضطرابات  مظاهرات  ذلك  إثر  في 
حلب  في   1929 فبراير   11 مظاهرات  أكبرها 
والتي شارك بها طلبة الدارس حيث دامت هذه 
االضطرابات واحلراك الدبلوماسي حتى 14 مايو 
أضاف  أن  بعد  الدستور  بونسو  أقر  1930 حني 
الواد  »طي  على  تنّص  التي   /116/ الادة  إليه 

زواله«،  حتى  االنتداب  صك  مع  تتعارض  التي 
فلم يهدأ الشارع واعتبرت الادة مقيدة حلقوق 

الدولة السوريّة رغم أن زخمها قد تراجع.
الشيخ  حكم   1931 نوفمبر   16 في  أنهي 
برئاسة  مؤقتة  حكومة  وتشكلت  التاج 
مهمتها  دمشق  في  بونسو  نائب  سالومياك 
أعلنت  التي  النيابية  االنتخابات  على  اإلشراف 
نتائجها الرسمّية في 9 أبريل 1932 وانعقد أول 
النظام اجلمهوري في 7  نيابي في ظل  مجلس 
له  رئيساً  بركات  صبحي  وانتخب   1932 يونيو 
وفي  للجمهورية،   رئيساً  العابد  علي  ومحمد 
الثانية  النيابية  االنتخابات  نظمت   1936 عام 
هاشم  وأوصلت  الدستور  ظل  في 
وفي  الرئاسة،  لسّدة  األتاسي 
األتاسي  عام 1939 استقال 
بالدستور  العمل  وعّطل 
العالية  احلرب  نتيجة 
 1941 حتى  الثانية 
العمل  أعيد  حني 
بالدستور غير أنه لم 
وعنّي  انتخابات  جتر 
احلسني  الدين  تاج 
للجمهورية،  رئيساً 
االنتخابات  أجرت  وقد 
لفوز  وأفضت   1943 عام 
ووصول  الوطنية  الكتلة 
وفي  الرئاسة،  إلى  القوتلي  شكري 
النظام  بتحويل  الدستور  عّدل   1947 عام 
وعدل  واحدة،  درجة  إلى  درجتني  من  االنتخابي 
مرة ثانية عام 1948 للسماح بانتخاب القوتلي 
لوالية ثانية مباشرة بعد واليته األولى، وفي 30 
عسكرياً  الزعيم  حسني  انقلب   1949 مارس 
على احلكم الدني برئاسة القوتلي وعّلق العمل 
سامي  عليه  انقلب  ما  وسرعان  بالدستور، 
احلناوي في أغسطس 1949 ونظمت انتخابات 

جمعية تأسيسّية لوضع دستور جديد للبالد.
تعديل الدستور عام 1950م

احلناوي  سامي  النقالب  الثاني  اليوم  في 
برئاسة  األتاسي  هاشم  األسبق  الرئيس  كّلف 

عطل 
االنت�داب 

الفرنيس الدستور 
السوري الملكي وقسم 

سوريا إلى دويالت على اسس 
مذهبي�ة ومناطقية  وبسبب 
غياب سلطة تشريعية شكل 

المفوض سلطة إصدار 
القواني�ن بي�ن عايم 

)1922-1920(
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أولوياتها  رأس  على  وضعت  والتي  احلكومة 
لوضع  التأسيسّية  اجلمعية  بانتخابات  القيام 
جديداً  قانوناً  فأصدرت  للبالد،  اجلديد  الدستور 
لالنتخاب ودعت الهيئات الناخبة يوم 5 نوفمبر 
1950 شاركت فيها الرأة السوريّة ألول مرّة في 
الشعب  نتائجها بتصدر حزب  االقتراع، وجاءت 
النتائج. ولقد  عقدت اجلمعية أولى اجتماعاتها 
في 12 ديسمبر وانتخبت رشدي كيخيا عميد 
حزب الشعب رئيساً لها وهاشم األتاسي رئيساً 
العسكر  من  االنقالب  قادة  أّن  إذ  للجمهوريّة 
الدفاع،  وزارة  طريق  عن  اجليش  بتوجيه  اكتفوا 
في  الدستور  صياغة  جلنة  اجلمعية  وشكلت 

القوى  مختلف  بها  ومتثلت  ديسمبر   28
في  سياسية  والغير  السياسية 

سوريا.
التي  العقبات  أول 

اجلمعية  جابهت 
الرغبة في الوحدة مع 
العراق من قبل رئيس 
الدولة وحزب الشعب 
وعدد من السياسيني 
عن  فضالً  الستقلني 

قبل  لكن  اجليش،  قادة 
انقلب  الوحدة  إقرار 

مانعاً  الشيشكلي  أديب 
العراق،  مع  وحدوي  إجراء  أي 

االنقالبات  عكس  وعلى  أنه  غير 
ولم  العسكريّة  بالسلطة  اكتفى  السابقة 
أن  غير  السياسية  السلطة  بعمل  يتدخل 
احلكومة قد استقالت وتكلفت حكومة جديدة 
الظروف  هذه  ظل  وفي  العظم،  خالد  برئاسة 

ولد دستور 1950.
خمسة  على  الدستور  إعداد  جلنة  اطلعت 
إلى  للوصول  وآسيوياً  أوروبياً  دستوراً  عشر 
ناظم  صرح  كما  المكنة«  العايير  »أرقى 
 15 في  عملها  من  اللجنة  وانتهت  القدسي، 
في  السودة  مناقشة  اجلمعية  وبدأت  أبريل، 
السودة  22 يوليو. كانت  في  الصيفية  الدورة 
تتألف من 177 مادة، خالل الناقشات طويت 11 

مؤلفاً  النهائية  بصيغته  الدستور  وخرج  مادة 
من 166 مادة.

حيث كان أكثر الواضيع التي احتدم عليها 
أو  الدولة  دين  اإلسالم  إعالن  موضوع  النقاش 
دين رئيس الدولة وانتهى األمر بعد طول نقاش 
دين  للحفاظ على صيغة دستور 1930 بكونه 
احتدم  التي  الثانية  والقضية  الدولة  رئيس 
النقاش كانت وضع حد أعلى للملكية  عليها 
سطوة  من  للتخفيف  الدولة  في  الزراعية 
العائالت اإلقطاعية وحسم األمر لترك سقف 
التصويت،  عند  صوتني  بفارق  مفتوحاً  اللكية 
تنّص  مادة  إدراج  كان حول  الثالث  الوضوع  أما 
التدخل  دون  احلياد  على  اجليش  وقوف  على 
السوريّة  السياسية  احلياة  في 
إقراره،  يتم  لم  الذي  األمر 
باعتبار  الرابع  والوضوع 
التأسيسية  اجلمعية 
بعد  للنواب  مجلساً 
ما  وهو  الدستور  إقرار 
معارضة  رغم  فعالً  مت 

احلزب الوطني.
دستور  يؤد  لم 
يعرف  والذي   1950
»دستور  باسم  أيضاً 
تغييرات  إلى  االستقالل« 
عميقة في بنية النظام السوري 
البرلانية  طبيعته  على  حافظ  إذ 
وقّلص صالحيات رئيس اجلمهورية وسحب حق 
عشرة  وأمهله  منه  والراسيم  القوانني  نقض 
أنه حافظ على  غير  للتوقيع عليها  أيام فقط 
الدولية  العاهدات  على  بالتصديق  اختصاصه 
وتعيني البعثات الدبلوماسية في اخلارج وقبول 
ومتثيل  اخلاص  العفو  ومنح  األجنبية  البعثات 
برئاسته  الوزراء لالنعقاد  الدولة ودعوة مجلس 
وتوجيه اخلطابات للسوريني، وزاد من صالحيات 
البرلان مبنعه التنازل عن صالحياته التشريعية 
للحكومة ولو مؤقتاً كما أوجب على احلكومة 
بداية كل فصل تشريعي، وعزز  االستقالة في 
املكمة  باستحداث  القضاء  سلطة  من 

أعلن 
يوم 28 يوليو 

–حزيران القانون 
االسايس لالتحاد السوري 
بمثابة الدستور االتحادي 

لمقاطعات دمشق وحلب 
والالذقية كما نص القانون 

على استحداث المجلس 
االتحادي ليكون سلطة 

تشريعية عليا 
للبالد
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الدستورية العليا.
 1950 دستور  في  العامة  احلقوق  مواد  أما 
 28 بلغت  حتى  وصونها  توسيعها  مت  فقد 
العامة،  واحلريات  باحلقوق  وحدها  تختّص  مادة 
والصحافة  الرأي  وحرية  النازل  حصانة  ومنها 
ومنع  العادلة  واملاكمة  والتظاهر  واالجتماع 
محاكمة  دون  والتوقيف  التعسفي  االعتقال 
لفترة طويلة وحفظ حق اللكية والشاركة في 
احلياة االقتصادية وتأطير اللكية العامة للدولة 
وجه  على  والعمال  الفالحني  حقوق  وحماية 
اخلصوص، وكون العمل حق لكل مواطن يجب 
على الدولة أن تسعى لتأمينه فضالً عن رعاية 
وحماية  والعوقني  والعجزة  الرضى  الواطنني 
من  شرائعها  باتباع  الدينية  الطوائف  حقوق 
نّص  كما  ثانية،  جهة  من  التعليم  وفي  جهة 
التعليم حق لكل مواطن،  الدستور على كون 
إلغاء  الدولة  على  وأوجب  ومجاني،  إلزامي 
توطني  أوجب  كما  سنوات  عشر  خالل  األمية 

البدو خالل عشر سنوات أيضاً.
سبتمبر   5 في  رسمياً  الدستور  أقرّ  لقد 
1950، وقد وضع في ظروف حساسة مع احتدام 
احلرب الباردة ومنو فكر القومية العربية ولذلك 
الغربي  العسكر  من  أفكاراً  طياته  بني  حمل 
اخلاصة  كاللكية  سواء،  حد  على  والشرقي 
وبعد  األحوال،  بعض  في  الصادرة  تشريع  مع 
 1952 عام  الشيشكلي  ألديب  الثاني  االنقالب 
انقالبه  خالف  على  بالدستور  العمل  عّطل 
األول الذي حافظ به على السلطة السياسّية 
سالة، ثم أصدر دستوراً جديداً متّيز بوصفه أول 
دستور رئاسي للبالد شبيه بالنظام العمول به 
في الواليات التحدة، إذ نّص على إلغاء منصب 
رئيس الوزراء وكون الوزراء مسؤولني أمام رئيس 
اجلمهورية خالفاً لا كان سائداً في السابق من 
أما  النواب،  مجلس  أمام  مسؤولني  الوزراء  أّن 
فيما يتعلق باحلقوق واحلريات العاّمة والتعددية 
اإلسالمي  الفقه  ودور  واالقتصاديّة  السياسّية 
في التشريع وكون البالد جزء من األمة العربّية، 
نصوص  على  الشيشكلي  دستور  فقد حافظ 
الشيشكلي  دستور  ومبوجب   ،1950 دستور 

الذي طبق من 10 يوليو 1953 وحتى 26 فبراير 
الرئيس  ينتخب  غير،  ال  أشهر  ستة  أي   1954
من الشعب ويعتبر رئيساً للوزارة ويعني الوزراء 
انتخاب  صالحيتي  سحب  مع  البرلان  من  بدالً 
الرئيس ومنح الثقة للحكومة من البرلان وفي 
القابل حتصني البرلان من احلل وجعله محتكراً 
عام،  وبشكل  احلكومة.  على  ورقيباً  للتشريع 
والتنفيذية.  التشريعية  السلطتني  بني  وازن 
عدد  قبل  من  الشيشكلي  دستور  وصف  وقد 
أزمة عدم  والقادر على حل  باجليد  الؤرخني  من 
االستقرار احلكومي في البالد غير أن وضعه في 
على  الصعب  من  جعل  ديكتاتوري  نظام  ظل 
القوى السياسية اخملتلفة القبول به بعد خلع 
أعيد  حني   1954 فبراير   25 في  الشيشكلي 
الذي كان قائماً  العمل بدستور 1950 والبرلان 
انتخابات  تتم  ريثما  األتاسي  هاشم  والرئيس 

نيابية جديدة.
الرّة الثانية التي عّطل بها العمل بالدستور، 
كانت  التي  الفترة  1958 و1961 خالل  بني  هي 
فيها البالد جزءاً من اجلمهورية العربية التحدة، 
عبد  جمال  وضعه  مؤقت  بدستور  استبدل  إذ 
أعيد  اجلمهورية  عن  االنفصال  وبعد  الناصر، 
العمل بالدستور الذكور بعد تعديالت بسيطة 
للجمهورية،  الرسمي  كاالسم  عليه  أدخلت 
1963 حني  حتى  واعتماده  عليه  االستفتاء  ومت 
الدستوري  النظام  على  البعث  حزب  انقلب 
القائم فيما عرف باسم »ثورة الثامن من آذار« 
والذي به مت التعليق بالدستور ولم يعاد العمل 

به مجدداً.
دساتري البعث املؤقتة

الثورة«  قيادة  »مجلس  قرارات  أولى  كانت 
برئاسة لؤي األتاسي تعطيل العمل بالدستور 
واعتقال رئيس اجلمهورية ناظم القدسي ورئيس 
الوزراء خالد العظم وفرض حالة الطوارئ التي 

استمرت 48 عاماً حتى رفعت في أبريل 2011.
مؤقتاً  دستوراً   1964 عام  اجمللس  أصدر   
مايو   1 في  آخر  دستوراً  وأصدر  عاد  ثم  للبالد، 
1969، وأما آخر دستور مؤقت أصدره بعد وصول 
ديسمبر   9 في  السلطة  إلى  األسد  حافظ 
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1971 واستمرّ معموالً به حتى 1973.
تعديل الدستور عام 1973م

محمد  برئاسة  جلنة  األسد  حافظ  شكل 
أقرّه  للبالد«  دائم  »دستور  لصياغة  فاضل 
الشعب باستفتاء يوم 12 مارس وأصدره رئيس 
جمهوري،  مبرسوم  مارس   13 في  اجلمهورية 
الدولة  البعث على  وفرض من خالل فكر حزب 
فاعتبر أن أهداف اجملتمع السوري هي »الوحدة 
واحلرية واالشتراكية« وأن البالد جزء من »احتاد 
اجلمهوريات العربية« وأن »الشعب في القطر 
على  ونّص  العربية«  األمة  من  جزء  السوري 
سورياً« باستبعاد  »عربياً  الرئيس  كون  وجوب 
البعث  حزب  ونّصب  الشعب،  مكونات  لباقي 
كونه  خالل  من  السياسية  للحياة  محتكراً 
نّصت  كما  واجملتمع  للدولة  القائد  احلزب 
رئيس  أن  الدستور  أوضح  كما  الثامنة،  الادة 
حلزب  القطرية  القيادة  ترشحه  اجلمهورية 
لالستفتاء  الشعب  مجلس  طريق  عن  البعث 
السياسة  أن  واعتبر  آخر،  مرشح  أي  وجود  دون 
االقتصادية للدولة هي سياسة اشتراكية تقوم 
على القطاع العام بشكل أساسي. أغلب مواد 
تنفذ،  لم  العامة  باحلريات  التعلقة  الدستور 
التعذيب  بتحرمي  صريحة  نصوص  وجود  فرغم 
إال أنه وفي ظل سريانه أدينت الدولة السورية 
انتهاكات حقوق  وغيرها من  التعذيب  بارتكاب 
واإلبعاد  كالنفي  أيضاً  املرّمة دستورياً  اإلنسان 
هذا  أن  كما  والتنصت.  التعسفي  واالعتقال 
طبق   2011 أبريل  وحتى  أقرّ  أن  ومنذ  الدستور 
تزامناً مع قانون الطوارئ في سوريا، العلن منذ 
قوانني  خمس  فإن  خليل  آالن  وبحسب   ،1963
في  الواردة  العامة  احلريات  تطبيق  منعت  قد 

الدستور وجعلتها معطلة:
قانون الطوارئ لعام 1963: الذي  أ -	
يحظر التظاهر ويتيح االعتقال التعسفي 
والتنصت رغم أنها جميعاً حقوق دستورية.

بالرسوم  صدر  الثورة:  حماية  قانون  ب - 
التشريعي رقم 6 لعام 1965.

 109 رقم  العسكرية  املاكمات  قانون  ت - 
للمحاكمات  الدنيني  تقدمي  شرّع   :1968 لعام 

العسكرية.
الدولة  أمن  محاكم  إحداث  قانون  ث -	 
لعام   47 رقم  التشريعي  بالرسوم  صدر  الذي 

.1968
ج -  قانون إعدام كل منتسب أو ينتسب 
على   :1980 لعام   49 رقم  السلمني  لإلخوان 
»حرية  كون  رغم  الثمانينات  أحداث  خلفية 

االعتقاد« من احلقوق الصونة دستورياً.
أما صالحيات رئيس اجلمهورية فهي واسعة 
وشبه مطلقة وشكلت أساساً لصالحياته في 
الدستور احلالي، فهو رئيس السلطة التنفيذيّة 
حجب  أو  منفرداً  التشريع  إصدار  سلطة  وله 
مترير التشريع أقره البرلان، ورئيس اجمللس األعلى 
العليا  الدستورية  للمحكمة  والعنّي  للقضاء 
السلحة  والقوات  للجيش  األعلى  والقائد 
الوظفني  كتعيني  الصالحيات  من  وسواها 
في  الشعب  واستفتاء  والعسكريني  الدنيني 
مخالفة  كانت  لو  حتى  مقررة  تعتبر  قضايا 
للدستور، فضالً عن كونه منتخب لدة سبعة 

سنوات مفتوحة اإلعادة والتكرار.
حافظ الدستور كما في الدساتير السابقة 
على اعتبار دين رئيس اجلمهورية هو اإلسالم وأن 
الفقه اإلسالمي هو الصدر الرئيسي للتشريع، 
أوجب  االجتماعية  للمبادئ  خاصاً  فصالً  وأفرد 
العسكرية  اخلدمة  أداء  السوريني  على  بها 
والوحدة  الدولة  أسرار  وصون  الضرائب  ودفع 
الطفولة  احترام  الدولة  وألزم  والوطنية، 
على  تشجع  أنها  وقال  والشهداء  واألمومة 
االدخار والزواج وترعى الواهب العلمية والفنّية. 
عام  األولى  الرة  مرتني،  الدستور  هذا  عدل 
احتاد  علم  من  البالد  علم  شكل  1981 لتغيير 
اجلمهورية  لرئيس  تاركاً  العربية  اجلمهوريات 
يوليو  في  الثانية  والرة  العلم،  حتديد  بقانون 
من  للرئاسة  الرشح  عمر  لتخفيض   2000
لتمكني بشار األسد  إلى 34 عاماً  أربعني عاماً 
ورغم  لوالده.  خلفاً  للمنصب  الترشح  من 
إال  سوري،  دستور  أسوأ  بأنه  وصف  قد  كونه 
أنه أطول الدساتير عمراً إذ طبق 39 عاماً؛ لعّل 
آالن  كتبه  ما  للدستور  البارزة  االنتقادات  من 
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عقدت الجمعية التاسيسية اول 
اجتماع لها يوم 9 ايار عام 1928 
هاشم  وانتخب  الحكومة  دار  في 
باالجماع  لها  رئيسًا  االتاسي 
االنتخابات  ان  المؤرخون  ويتفق 
التاسيسية  للجمعية  نزيهة  كانت 
تنافس بها قائمتان أساسيتان هما 
قائمة الوطنيين االحرار وقائمة 

المتعدلين لالنتداب

»النظام  يكرّس  السوري  الدستور  بأن  خليل 
وصفه»بالرئاسي  ميكن  ال  وأنه  االستبدادي«، 
اجلمهورية  لرئيس  يتيح  إنه  إذ  بالبرلاني«  وال 
عمل  في  والتدخل  مطلقة  صالحيات 
مؤسسات الدولة األخرى مبا فيها تلك اخلارجة 
الادة  أو  الشعب،  عن سلطته نظرياً كمجلس 
التي تتيح لرئيس اجلمهورية وحده إحالة الوزراء 
إلى املاكمة مبا فيه من تدخل بعمل السلطة 
من  مبفردها  تتمكن  أن  يجب  التي  القضائية 
كما  للمحاكم؛  وإحالتهم  الواطنني  مالحقة 
على  بناًء  باستفتاء  الرئيس  انتخاب  أن طريقة 
منافسة  أي  يلغي  القطرية  القيادة  اقتراح 

ويهمش كل ما هو غير بعثي.
»ملركز  تقرير  في  كتبه جان حبيش  وما   
املدنية«  واحلقوق  النظرية  للدراسات  دمشق 

وجاء فيه:
بشكل  الواطنني  بتقسيم  الدستور  يقوم 
القدمي،  اليوناني  التقسيم  ما  حد  إلى  يشبه 
في  األحرار  يقسم  األثينيني  دستور  كان  فكما 
أربع طبقات حسب دخلهم السنوي،  أثينا إلى 
وكانت وظائف احلاكم والقائد واخلازن مقتصرة 
على أفراد الطبقة األولى، ومن الطبقة الثانية 
ومن  احلرب،  في  الفرسان  اختيار  يتم  كان 
الثقيلة،  األسلحة  ذوي  الشاة  الثالثة  الطبقة 
العاديني؛  والبحارة  اجلنود  الرابعة  الطبقة  ومن 
السوريني  املواطنني  يقسم  السوري  الدستور  فإن 

حسب انتماءهم السياسي إىل:
ومنهم  البعثيون،  هم  أوىل:  فئــة   	-
اختيار  ويتم  اجلمهورية،  رئيس  يرشح  حصراً 

قادة الدولة واجملتمع. 
ومنهم  اجلبهويون،  هم  ثانـية:  فئـة  	-
والسؤولني  والنواب  الوزراء  بعض  اختيار  يتم 
بشيء  نضيف  أن  وميكن  الثانية.  الدرجة  من 

من الكاريكاتيرية.
وهم  الستقلون،  هم  ثالثـة:  فئـة   	-

الرعّية الذين ال حول وال قوة لهم.
وهم  العارضون،  هم  رابعـة:  فئـة   	-
أو  السجن  إلى  السلطان  رحمة  من  الطرودون 
الضرائب  أن  وهو  هام،  فارق  القبر. ولكن هناك 

من  االنتقال  مع  تتناقص  كانت  األثينيني  لدى 
طبقة أعلى إلى طبقة أدنى.

الدستور احلالي /دستور2012/
ربيع  مرحلة  الدستور: خالل  وضع   تعديل 
بتعديل  الطالب  من  العديد  برزت  دمشق 
ناحية  منذ 1973 سّيما من  العمول  الدستور 
التي يحتكر مبوجبها حزب  الثامنة  الادة  إلغاء 
البعث قيادة الدولة واجملتمع، غير أّن الدعوات لم 
اندالع  وبعد  السلطة،  قبل  من  جتاوب  أيّة  تلق 
2011 وعد  15 مارس  في  الشعبية  االنتفاضة 
وتطرق  إصالحات  ُحزمة  بإجراء  األسد  بشار 
خالل  تعديله  أو  الدستور  كتابة  إعادة  لوضوع 
 27 وفي   ،2011 يونيو   21 في  الثالث  خطابه 
الرئيس  أن  شعبان  بثينة  كشفت  سبتمبر 
دستور  لوضع  جلنة  لتشكيل  مشاوراته  يجري 
 15 وفي  »معارضني«،  إلشراك  سيسعى  وأنه 
اجلمهوري  الرسوم  األسد  أصدر   2011 أكتوبر 
كتابة  إعادة  جلنة  بتأليف  القاضي   33 رقم 
الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 
1973 ذاته، ومكونة من 29 عضواً، ولم تشترك 
البالد  داخل  هي  التي  السوريّة  العارضة  فيها 
أحزاب  عن  ممثلني  بها  واشترك  خارجها،  وال 
وخبراء  ومستقلني  التقدمية  الوطنية  اجلبهة 

حقوقيني، وحدد عمل اللجنة بأربعة أشهر.
في 15 فبراير 2012 سّلمت اللجنة السودة 
إلى األسد الذي أصدر مرسوماً بدعوة الهيئات 
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الناخبة لالستفتاء عليها في 26 فبراير. ولقد 
وزارة  وقالت  فبراير،   26 في  االستفتاء  جرى 
الناخبني  من   %57 نحو  أن  السوريّة  الداخلية 
وفي  أيّدوه،   %89.4 وأّن  االستفتاء  في  شاركوا 
 94 الرسوم  صدر  فبراير   27 أي  التالي  اليوم 
القاضي باعتماد الدستور اجلديد، ونال الدستور 
على  حفاظه  بسبب  االنتقاد  من  وافراً  حظاً 
ودعاه  السابق  الدستور  ومواد  بنود  أغلب 
البعض بأنه »تنقيح للدستور« أكثر من كونه 

إعادة كتابة.
أما ردود الفعل الدولّية على الدستور، فقد 
اعتبرت  حني  في  سعادتها  عن  روسيا  عبرت 
إجراء  أن  الغربّية  الدول  من  وعدد  فرنسا 
العمليات  ظل  في  »مسخرة«  االستفتاء 

العسكرية التي تشهدها البالد.
تعديل بنية الدستور

أبواب  الدستور من 157 مادة وستة  يتألف 
والثاني  األول  الباب  ومقدمة،  فصول  وتسعة 
يتعلقان بهوية الدولة واحلقوق واحلريات العامة، 
الدولة  بسلطات  فيتعلق  الثالث  الباب  أما 
باب  لها  أفرد  التي  العليا  الدستورية  واملكمة 
لتعديل  اخلامس  الباب  أفرد  حني  في  خاص 
العامة  لألحكام  السادس  والباب  الدستور 

واالنتقالية.
تعديل هوية الدولة واحلريات العامة:

»دولة  سوريا  اعتبار  على  الدستور  نّص 
أي  التنازل عن  يجوز  ال  ذات سيادة  دميوقراطية، 
جزء من أراضيها«، وأن النظام جمهوري احلكم 
اجلمهورية  رئيس  دين  وحدد  للشعب؛  فيه 

رئيسي  كمصدر  اإلسالمي  والفقه  باإلسالم 
مبدينة  الدولة  عاصمة  حدد  كما  للتشريع، 
أّن  وقال  بالعربية.  الرسمية  واللغة  دمشق 
مكفولة  واالقتصاديّة  السياسّية  التعددية 
مكونات  خملتلف  الثقافية  احلقوق  وكذلك 
حماية  الدولة  واجب  من  أن  ونّص  الشعب؛ 
حاالت  في  األفراد  وحماية  الزواج  ودعم  األسرة 
العجز، وأكّد مساواة الرأة بالرجل واعتبر جميع 
الواطنني متساويني أمام القانون. كما أنه أجاز 
كما  الزراعّية،  اللكية  وحدد  بقانون،  الصادرة 
التعليمية  للمبادئ  خاص،  فصل  في  تطرق 

والثقافّية والتربية الرياضية.
فدستور  العامة،  احلقوق  يخّص  فيما  أما 
وحرّم  مقدس«،  حق  »احلرية  اعتبر   1973
والتفتيش  التعسفي  واالعتقال  التنّصت 
احلياة  حرمة  على  واالعتداء  والتعذيب  والنفي 
حرية  وكفل  الشخصية؛  واحلرية  اخلاصة 
االعتقاد والعمل لقاء أجر عادل، كما كفل حرية 
التظاهر واالجتماع وتكوين األحزاب واجلمعيات.

تعديل سلطات الدولة
هي  الدستور  إليها  تطرق  سلطة  أول 
الشعب  النوطة مبجلس  التشريعية  السلطة 
النتخب لدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور 
عدد أعضاءه، وحدد نصف األعضاء من العمال 
ميثل  أن  نائب  كل  على  وأوجب  والفالحني، 
الشعب بأكمله ومنحه احلصانة النيابّية وحق 
متثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على 
تنظيم  يخّص  وفيما  شرط.  أو  قيد  وكالته 
دورات  ثالث  الدستور  فحدد  اجمللس،  جلسات 
أشهر،   6 عن  مدتها  تقّل  أن  يجوز  ال  عاديّة 
شهرين  قبل  اجلديد  اجمللس  انتخاب  وأوجب 
وفي  القائم،  اجمللس  والية  انتهاء  موعد  من 
الدستور  نّص  اجلديد  اجمللس  انتخاب  عدم  حال 
انتخاب  حتى  صالحياته  اجمللس  متابعة  على 
بالتشريع  متثلت  صالحياته  أما  اجلديد.  اجمللس 
والتصديق على االتفاقيات الدولية ومنح العفو 
التنمية  وخطط  العامة  الوازنة  وإقرار  العام 
ثقة  أي  تأخذ  ال  الوزارة  أن  رغم  الوزارة،  وبيان 
الثقة عنها،  اجمللس، لكن للمجلس حجب  من 

الثاني –  - يوم 1 كانون 
يناير تم حل االتحاد السوري 
وإعالن الوحدة السورية بين 
ودعيت  وحلب  دمشق  دولتي 
هذه الوحدة الدولة السورية
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وإن  استقالتها،  الدستور  مبوجب  يستوجب  ما 
تكليف  إعادة  اجلمهورية  رئيس  حق  من  كان 
فهو  اجلمهورية  رئيس  أما  شخوصها.،  نفس 
سبع  لدة  ينتخب  التنفيذيّة  السلطة  رئيس 
واشترط  واحدة،  مرة  للتمديد  قابلة  سنوات 
سوريني  أبوين  ومن  بالوالدة  سورياً  يكون  أن 
وغير  أخرى  جنسية  بأي  متمتع  وغير  بالوالدة 
متزوج بغير سورية وأن ال يكون قد صدر حكم 
الرشح  يكون  أن  أوجب  »شائن« كما  قضائي 
حاصالً على توقيع 35 نائباً من مجلس الشعب 
عبر  فتتم  لالنتخابات  الدعوة  أما  للترشح؛ 
لالنتخابات  يدعو  الذي  الشعب  مجلس  رئيس 
الرئاسّية خالل فترة شهرين إلى ثالث أشهر من 
يحصل  من  فائزاً  ويعتبر  القائم،  الرئيس  والية 
األولى  الدورة  من  الطلقة سواًء  األغلبية  على 
الشعب  مجلس  وكحال  اإلعادة،  دورة  بعد  أو 
الرئيس  يستمرّ  اخللف  انتخاب  عدم  حال  ففي 
النتهية واليته على رأس السلطة حتى انتخاب 
خلفه، كما اعتبر الدستور رئيس اجلمهورية غير 
مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صالحياته 
»اخليانة  التي نّص عليها الدستور إال في إطار 

العظمى«
 أما صالحياته فهي:

وتفويض  وإعفائهم  نوابه  تسمية   -1
بعض صالحياته لهم.

تسمية رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم،   -2
وقبول استقالتهم وإقالتهم.

للدولة  العامة  السياسة  رسم  	-3
بالتعاون مع مجلس الوزراء العني من قبله.

مجلس  إلى  وردها  القوانني  إصدار   -4
بأغلبية  إقرارها  اجمللس  أعاد  فإذا  الشعب، 
اجلدير  ومن  توقيعه،  دون  نافذة  اعتبرت  الثلثني 
بالذكر أن الادة لم حتدد مدة بقاء القانون لدى 

الرئيس دون ردّ أو إصدار قبل اعتبارها نافذة.
إعالن احلرب والسلم والتعبئة العامة.  -5

لدة  وإلغائها  الطوارئ  حالة  إعالن   -6
مفتوحة، مبرسوم يقرّه مجلس الوزراء.

وتعيني  األجانب  السفراء  اعتماد   -7
السفراء السوريني لدى اخلارج.

مبا  السلحة  والقوات  اجليش  قيادة   -8
الالزمة  واألوامر  »القرارات  جميع  إصدار  فيها 

لمارسة هذه السلطة«.
تعيني الوظفني الدنيني والعسكريني. 	-9

10-  رئاسة اجمللس األعلى للقضاء.
الدولية.  العاهدات واالتفاقيات  إبرام   -11

األوسمة  ومنح  اخلاص  العفو  إصدار   -12
ومخاطبة الشعب.

حل مجلس الشعب.  -13
القوانني. اقتراح   -14

دورات  خارج  القوانني  وإصدار  إعداد   -15
»في  انعقادها  أثناء  أو  انعقاد مجلس الشعب 
للمجلس حني  يكون  أن  الضرورة« على  حاالت 
»الراسيم  باسم  يعرف  فيما  إلغائها،  انعقاده 

التشريعية«.
يراها  التي  السريعة  اإلجراءات  جميع   -16

مناسبة في حال تعرض البلد للخطر.
اللجان واجلمعيات اخلاصة. تشكيل   -17

استفتاء الشعب وال يجوز للمحكمة   -18
كان  لو  حتى  االعتراض  العليا  الدستوريّة 

موضوع االستفتاء مخالفاً للدستور.
الدستورية  املكمة  أعضاء  تعيني  	-19

العليا، التي من واجباتها محاكمته.
إحالة الوزراء إلى املاكمة. 	-20

على  بناًء  الدستور،  تعديل  اقتراح  	-21
طلبه أو طلب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

رئيس  أمام  مسؤولة  فإنها  الوزارة،  أما 
خالف  وعلى  الشعب  ومجلس  اجلمهورية 
دستور 1973 فقد نّص الدستور احلالي على أنه 
من واجب الوزارة القسم أمام رئيس اجلمهورية؛ 
الوزير  في  الواجبة  الشروط  الدستور  وقد حدد 
الوزارة وعضوية مجلس  كعدم جواز اجلمع بني 
أمام  اجملال  أنه فسح  بيد  الشركات  إدارة إحدى 

اجلمع بني عضوية الوزارة والنيابة. 
مستقيلة  تعتبر  الوزارة  أن  على  نّص  كما 
ومجلس  اجلمهورية  رئيس  والية  بداية  لدى 
أغلبية  أو  رئيسها  استقالة  وعند  الشعب 
أعضائها، وبنّي أن الوزير هو السؤول عن وزارته.
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 أما صالحيات مجلس الوزراء مجتمعاً فهي 
الوازنة  اقتراح  حصر  فيها  مبا  القوانني  اقتراح 
االقتصادية  اخلطط  وإقرار  للدولة  العامة 
وتوجيه  تنفيذها  في  اإلدارية  القرارات  وإصدار 
وعقد  الدولية  العاهدات  وإقرار  الوزارات  عمل 

القروض ومتابعة تنفيذ القوانني. 
في ختام فصول مناقشة سلطات الدولة، 
مبدأ  تتبع  التي  اإلدارية  للوحدات  ذكر  هناك 
باسم  والعروفة في سوريا  اإلدارية  الالمركزية 

املافظات.
أما السلطة القضائية، فقد نص الدستور 

األحكام  أن  وقال  استقاللها  على 
العربي  الشعب  »باسم  تصدر 

املكمة  أما  سوريا«؛  في 
العليا  الدستورية 

على  االعتراض  فلها 
ومشاريع  القوانني 
والراسيم  القوانني 
التي  التشريعية 
الدستور  تخالف 
بطعون  والبت 

رئيس  انتخاب 
وأعضاء  اجلمهورية 

مجلس الشعب ومحاكمة 
رئيس اجلمهورية في حال ثبوت 

»خيانته العظمى«.
من  اقتراحه  فبعد  الدستور،  تعديل  أما   
مجلس  أعضاء  ثلث  أو  اجلمهورية  رئيس  قبل 
الشعب يجب إقراره بأغلبية ثالثة أرباع اجمللس 
ليعتبر مقراً، ونّصت الادة 155 ضمن األحكام 
العامة واالنتقالية أنه ال حتسب دورتي الرئيس 
لدورتني  مجدداً  الترشح  له  ويحقّ  احلالي 
هذا  ألحكام  اخملالفة  القوانني  تعديل  وأوجبت 
انتخابات  وإجراء  سنوات،  ثالث  خالل  الدستور 

جمللس الشعب خالل ثالثة أشهر.
اجلدل واالنتقاد

تعرّض الدستور لكم من النقد ليس فقط 
االستفتاء  وتوقيت  إعداده  طريقة  ناحية  من 
أيضاً،  ذاتها  بحد  الدستور  مواد  بل  عليه، 

احلالي بشار األسد  للرئيس  فالادة 155 أتاحت 
الترشح لدورتني إضافيتني أي لم يتم احتساب 
دورتيه التي قضاهما فعالً وهو مبثابة »تفصيل 
فإن  أيضاً  الرئيس«،  مقاس  على  الدستور 
 35 مبوافقة  بحصرها  الرئيس  ترشيح  طريقة 
إلى  تؤدي  سواه  دون  الشعب  مجلس  من  نائباً 
ابتزاز مبختلف األساليب من قبل األعضاء لنح 
عدم  أّن  كما  الفساد،  يعزز  ما  وهو  تواقيعهم 
البلديات  مجالس  أعضاء  بتواقيع  بدائل  وجود 
كما  للمرشح  األهالي  توقيع  حتوي  عرائض  أو 
النظام  ذات  الدول  من  عدد  في  احلال  هو 
الرئاسي يؤدي إلى عدم وجود مرشحني 
األحزاب  أن  فضالً  مستقلني، 
من  أقل  على  حتصل  التي 
ميكنها  ال  مقعد   35
منفرد  مرشح  تقدمي 
في  بينما  احلزب  عن 
كمصر  مجاورة  دول 
يكفي ألن يكون لكل 
واحد  مقعد  حزب 
الشعب  مجلس  في 
مناسباً  يراه  من  ليقدم 
أن  كما  الرئاسة،  لنصب 
اجلمهورية  رئيس  دين  حتديد 
الكونات  بحق  إقصاء  باإلسالم 
بند  وتخالف  السلمة،  غير  السورية 
احلقوق  في  الواطنني  جميع  بني  الساواة 

والواجبات كما نّص عليه الدستور نفسه.
 كما أن الدستور وضع من شروط الترشح 
عشر  سوريا  في  مقيماً  الرشح  يكون  أن 
سنوات متواصلة وغير مدان من قبل، ما وجد 
أنه إقصاء ألغلب رموز العارضة السوريّة التي 
نالت إما السجن في الداخل أو اضطرت للسفر 
للخارج. فضالً عن صالحيات الرئيس الواسعة 
نالت  »الطارئة«  احلاالت  بعض  في  والفتوحة 
وافراً من النقد سّيما أنها تضرب برأي  قسطاً 
الذي  السلطات  فصل  مبدأ  احلقوقيني  بعض 
الدستور  فبموجب  نفسه؛  الدستور  في  ورد 
احلالي يعنّي الرئيس املكمة الدستورية العليا 

الدستور 
السوري الجديد« 

 
َ

أكثر األمور أهمية
في الوقت الراهن فهو 

 »اإلشكالية« األبرز 
ً
حاليا

في التفاوض بي�ن األطراف 
الداخلية، والخارجية، 

والدولية المعني�ة بالصراع 
الدائر في سوريا
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وحل  احلكومة  وحل  تعيني  له  كما  حّلها،  وله 
من  التشريع  مهام  وتولي  الشعب  مجلس 
خالل الراسيم التشريعية خارج انعقاده. كما 
اجلمهورية  رئاسة  لدى  القوانني  إيداع  فترة  أن 
ما  عنها  الدستور  صمت  إصدارها  أو  ردها  دون 
يعني إمكانية عدم إصدار الرئيس ألي قانون ال 
حال  في  الشعب  مجلس  إلى  رده  وعدم  يريده 
الالزم  كان ثلثي اجمللس موافقاً عليه، وهو احلد 
إللغاء نقض الرئيس، كما أن قضية إمكانية أن 
دون  مناسباً  يراه  مبا  الشعب  الرئيس  يستفتي 
على  االعتراض  الدستورية  للمحكمة  يحق  أن 
مخالفة القضية الطروحة للدستور تعتبر من 
القضايا البارزة فمن المكن أن يستفتي الرئيس 
بنزع اجلنسية عن قومية أو طائفة معينة أو أن 
يتنازل عن أرض سوريّة دون أن تتمكن املكمة أو 
أي سلطة دستورية االعتراض على االستفتاء، 
جلميع  العني  هو  الرئيس  كون  انتقد  كما 
الدولة،  في  والعسكريني  الدنيني  الوظفني 
الشعب  تقوية صالحيات مجلس  عدم  وانتقد 
في  معمول  هو  كما  احلل  من  احلصانة  مبنحه 
مسؤولة  احلكومة  وجعل  الرئاسية،  األنظمة 
أو  لها  الثقة  منح  طريق  عن  مباشرة  أمامه 
التي  األمور  ومن  الوزراء،  تعيني  على  الصادقة 
انتقدت أيضاً تخصيص نصف مقاعد مجلس 
االعتراف  وعدم  والفالحني،  للعمال  الشعب 
مناطق  في  رسمّية  أو  ثانية  لغة  بالكردية 
أكثريتها إلى جانب اللغات األخرى لألقليات في 
البعث  أن  إال  البعض  وذهب  أكثريتها،  مناطق 
»يستنسخ نفسه«. كما أنه لم يحدد واجبات 
احلصول على اجلنسية السورية ولم يحدد من 

هم السوريني تاركاً للمشترع حتديدها.
املصادر واملراجع:

أحداث سوريا 2012-2011.  -1
حقوق اإلنسان في سوريا.  -2

سوريا صنع دولة ووالدة أمة، وديع بشور،   -3
دار اليازجي، دمشق 1994

4-  سوريا صنع دولة
يوسف  الفرنسي،  واالنتداب  سورية   -5

احلكيم، دار النهار، بيروت 1983، ص.86
   1946 العاصر  سوريا  تاريخ  من  أوراق   -6
مركز  حداد،  وغسان  محمد  رشاد   ،1966 رر7-  ر 

الستقبل للدراسات، عمان 2001. ص.59
ذكراها  في  التصحيحية  احلركة  	-8
العشرين، وقائع وأرقام«، مجموعة مؤلفني، مطابع 

القيادة القطرية، دمشق 1991، ص.35
دراسة حول الدستور السوري، احلوار، 14  	-9
 2015 نوفمبر   25 محفوظة  نسخة   .2012 مايو 

على موقع واي باك مشني.
قراءة في الدستور السوري، مركز دمشق   -10
للدراسات النظرية واحلقوق الدنية، 3 مارس 2012.

الوكالة  بخير،  سوريا  الرئيس:  كلمات   -11
 .2012 مارس   1 سانا،   - لألنباء  السورية  العربية 
واي  موقع  2014 على  26 أبريل  محفوظة  نسخة 

باك مشني.
كتابة  إلعادة  جلنة  بوضع  جمهوري  12-  قرار 
مارس   1 سوريا،  أخبار  أشهر،  أربع  خالل  الدستور 
على   2015 أكتوبر   04 محفوظة  2012.نسخة 

موقع واي باك مشني.
على  االستفتاء  ستقاطع  العارضة   -13
نسخة   .2012 مارس   1 نيوز،  دي  اجلديد،  الدستور 
باك  واي  موقع  على   2016 أبريل   05 محفوظة 

مشني.
االستفتاء،  نتائج  تعلن  الداخلية  وزارة   -14

مجلس الشعب، 1 مارس 2012.
نحو  نوعية  نقلة  اجلديد  الدستور    -15

الدميوقراطية، صحيفة البلد، 1 مارس 2012
البوابة  16-  انتقادات دولية للدستور اجلديد، 

العمانية، 1 مارس 2012.
الغرب يعتبر أن االستفتاء على الدستور   -17

اجلديد خدعة وتزييف، النار، 1 مارس 2012
عكس  للسلطة،  البعث  احتكار  إلغاء   -18

السير، 3 مارس 2012. 
ديني،  عثمنلي  أم  مدني  سوري  دستور   -19

السفير، 3 مارس 2012. 
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السوري  »الدستور  موضوع  يكون  يكادُ 
الراهن  الوقت  في  أهميَة  األمور  أكثر  اجلديد« 
التفاوض  في  األبرز  »اإلشكالية«  حالياً  فهو 
والدولية  واخلارجية،  الداخلية،  األطراف  بني 
هذه  وتعد  سوريا،  في  الدائر  بالصراع  العنية 
تشكِّل  نسبياً  الُعّقدة  التفاوضية  الهمة 
آن  في  ودقة  حساسية  األكثر  القضايا  إحدى 
معاً، فهي يجب أن تعني افتراضاً ال واقعاً نهاية 
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  سوريا  في  للصراع 
يجب أن تقضي وحتمل األفضل لسوريا ولشعب 
دميومِة  في  احلنظل  قبَل  الدَم  ذاَق  الذي  سوريا 
هذا الصراع؛ الذي ادّعى أنه يريد أن يجلَب احلرية 
والرخاء، فلم يأِت إال بالقيود والتبعّية، والدمار.

إلى موضوع  إشارة  أول  أن  ذكره  اجلدير  ومن 
الصادر  اخِلتامي  البيان  مبوجب  متّت  الدستور، 
سوريا  أجل  من  العمل  مجموعة  اجتماع  عن 
اخلاص  البعوث  عقده  الذي  »جينيف1« 
العربية  الدول  وجامعة  التحدة  لألمم  الُشَترك 

لسوريا آنذاك كوفي أنان في 30 حزيران 2012.
بوثيقة  الحقاً  عليه  اصطلح  ما  وهو   
البيان أنه: »ميكن  جينيف إذ جاء في نّص هذا 
أن يُعاد النظر في النظام الدستوري والنظومة 
القانونية، وأن تُعرَض نتائج الصياغة الدستورية 

على االستفتاء العام«.
هذا االجتماع، لم تُدَع إليه احلكومة السورية 
الدولية ترى  الوقت، فقد كانت القوى  في ذلك 
تدريجاً،  سيطرتها  تفقد  السورية  الدولة  »أن 
تكون  أن  يجب  القائمة  احلكومة  فإن  وبالتالي 
اخلاِسر  الطرف  فهي  قادمة  تسوية  أية  خارج 
يريدها  التي  سوريا  في  لها  مكان  وال  الطرود، 

الغرب«. 
نفهمها  أن  يجب  واضحة،  إشارة  وهنا   
داخلية،  لشكلة  حل  أّي  معنى  أن  في  عميقاً 
يتعّلق  ما  في  خاصًة  دولية،  برعاية  يتم 

مبنطقتنا العربية.

السألة  هذه  وترّسخت  تثّبتت  ذلك،  بعد 
بشكٍل دولي موثّق، في قرارِ مجلس األمن الدولي 
رقم 2254 الصادر في العام 2015. والذي يُشكّل 
حالياً، الرجع األساس في أّي أساس تفاوضي، إذ 
جاء في هذا القرار حول الدستور: »إن مجلس 
الَصَدد  هذا  في  دعمه  عن  يُعِرب  الدولي  األمن 
األمم  تُّيسرها  سوريّة  بقيادة  سياسيٍة  لعمليٍة 
لصوِغ  وعملية  زمنياً  جدوالً  ....وحُتّدد  التحدة 

دستورٍ جديٍد«.

مسودة الدستور السوري املقرتح من روسيا:

القترح  مشروعها  نشرت  قد  روسيا  كانت 
حول الدستور السوري الذي أعددته انطالقا من 
نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول 
البرلان  فيه لصالحيات  أضافت  النطقة حيث 
حاكم  وتعيني  الرئيس  وتنحية  احلرب  إعالن 

الصرف الركزي وتعيني املكمة الدستورية.

بعض الصالحيات 

البرلان  صالحيات  توسيع  السودة  اقترحت 
صالحيات  حساب  على  كبير  بقدر  السوري 
من   44 الادة  في  ذلك  وجاء  السوري،  الرئيس 
جمعية  »تتولى  فيها  ورد  إذ  الشروع،  مسودة 
مسائل  إقرار  اآلتية:  االختصاصات  الشعب 
من  اجلمهورية  رئيس  تنحية  والسالم،  احلرب 
الدستورية  املكمة  أعضاء  تعيني  النصب، 
السوري  الوطني  البنك  رئيس  تعيني  العليا، 

وإقالته من النصب«.
مينح  ال  احلالي  السوري  الدستور  أن  يذكر 

البرلان هذه الصالحيات.
رئيس  حقّ  إلى  الروسية  السودة  تشر  ولم 
اجلمهورية بحّل اجمللس النيابي، كما لم تشر إلى 
إمكانيته تعيني نائب رئيس له، وهما من حقوق 

ما يريده السوريني يف دستورهم...
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الرئيس السجلة في الدستور احلالي، حيث مينح 
الدستور احلالي احلق لرئيس اجلمهورية بـ »حل 
مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه«، وأن 
»يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض 

صالحياته«.
رئيس  منح  الروسية  السودة  اقترحت  و 
حول  االستفتاء  إعالن  صالحية  اجلمهورية 
الادة  في  جاء  حيث  للبالد  العليا  الصالح 
إعالن  اجلمهورية  لرئيس  »يحق  للوثيقة:   59
والتي  الهمة  الواضيع  حول  العام  االستفتاء 
نتائج  وتعد  للبلد،  العليا  الصالح  تخص 
اعتبارا  التنفيذ  وتدخل حيز  إلزامية  االستفتاء 

من تاريخ إعالنها من قبل رئيس اجلمهورية«.
اإلبقاء  الروسية  السودة  في   أيضاً  وجاء   
على مدة والية رئيس اجلمهورية واملددة بسبع 
واحدة  لوالية  الترشح  إمكانية  مع  سنوات 
الادة  من  والثاني  األول  البند  ذكر  حيث  تالية، 
سبعة  لدة  اجلمهورية  رئيس  »ينتخب   :49
في  سوريا  مواطني  قبل  من  ميالدية  أعوام 
انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، وال 
يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب 

رئيس اجلمهورية إال لوالية واحدة تالية«.

حصص لألقليات وإزالة اإلشارة إىل العروبة

تشير  تعابير  إزالة  الدستور  مسودة  تقترح 
اسم  وإحالل  السورية  اجلمهورية  عربية  إلى 
ضمان  على  للتشديد  السورية«  »اجلمهورية 

التنوع في اجملتمع السوري.
األولى: »تكون  الادة  من  األول  البند  ويؤكد 
اجلمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة و 
دميقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة 
االجتماعي  والتضامن  القانون  أمام  اجلميع 
احلقوق  ومساواة  واحلريات  احلقوق  واحترام 
واحلريات لكافة الواطنني، دون أي فرق وامتياز«.

الثالث من هذه الادة نفسها:  البند  ويقول 
الوحدة  يعزز  الذي  الوطني  التراث  »بصفة 
الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع 

السوري«.

لشروع  الروسية  السودة  اقترحت  كما 
حدود  تغيير  جعل  اجلديد  السوري  الدستور 
واعتبار  العام،  االستفتاء  عبر  ممكناً  الدولة 
اللغتني العربية والكردية متساويتني في أجهزة 

احلكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، 
حيث جاء في البند الثاني من الادة التاسعة 
قابلة  غير  سوريا  »أراضي  الشروع:  لسودة 
إال عن  الدولة  تغيير حدود  يجوز  وال  للمساس، 
بني  تنظيمه  يتم  الذي  العام  االستفتاء  طريق 
كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب 

السوري«.
الادة  من  الثاني  البند  في  أيضاً  جاء  كما 
الذاتي  احلكم  أجهزة  »تستخدم  الرابعة 
العربية  اللغتني  ومنظماته  الكردي  الثقافي 

والكردية كلغتني متساويتني«.
وتشير السودة الروسية إلى ضرورة مراعاة 
الطائفية  األطياف  جلميع  النسبي  التمثيل 
التعيينات  في  سوريا  لسكان  والقومية 
احلكومية، مع تخصيص بعض الناصب لتمثيل 

األقليات.
وجاء في البند الثالث من الادة 54 للمسودة: 
مجلس  رئيس  نواب  لناصب  التعيني  »يكون 
النسبي  بالتمثيل  متسكاً  والوزراء  الوزراء 
لسكان  والقومية  الطائفية  األطياف  جلميع 
سوريا، وحتجز بعض الناصب لألقليات القومية 
ورئيس  اجلمهورية  لرئيس  ويحق  والطائفية، 
مع  اخلصوص  هذا  في  التشاور  الوزراء  مجلس 

ممثلي جمعية الشعب والناطق«.

موقع القوات املسلحة:

استخدام  جواز  عدم  على  السودة  تشدد 
القوات السلحة في اجملال السياسي واضطهاد 

السكان أو عملية انتقال السلطة.
العاشرة  الادة  من  الرابع  البند  في  وجاء 
بالسودة: »تكون القوات السلحة وغيرها من 
الوحدات السلحة حتت الرقابة من قبل اجملتمع 
تستخدم  وال  أراضيها،  ووحدة  سوريا  وحتمي 
وال  السوريني  للسكان  اضطهاد  كوسيلة 
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تقترح 
المسودة الروسية 

إزالة تعابير تشير 
إلى عربي�ة الجمهورية 
السورية وإحالل اسم 

»الجمهورية السورية« 
للتشديد على ضمان 
التنوع في المجتمع 

السوري.

تتدخل في مجال الصالح السياسية وال تلعب 
دوراً في عملية انتقال السلطة«.

أولوية القانون الدولي:

الدولي  القانون  سمو  على  السودة  تؤكد 
جزءاً  واعتبارها  سوريا  تقرها  التي  والعاهدات 
أساسياً من النظام القانوني للدولة، كما جاء 
بالسودة:  السابعة  الادة  من  الثالث  البند  في 
العترف  الدولي  القانون  »تكون مبادئ وأحكام 
بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا ال يتجزأ من 

نظامها القانوني«.
للجمهورية  احلالي  الدستور  أن  يذكر 

أي  من  يخلو  السورية  العربية 
الدولية  العاهدات  إلى  إشارة 

والتزام الدولة بها.
بالذكر  اجلدير  ومن 

اخلارجية  وزير  أن 
سيرغي  الروسي، 
أن  أوضح  الفروف 
الروسي   اجلانب 
الشروع  هذا  وضع 
بعني  األخذ  مع 

سمعه  ما  االعتبار 
الاضية  السنوات  طوال 

والعارضة  احلكومة  من 
ودول النطقة.

أين الدستور من سوريا والسوريني .. ؟

بها موسكو في طريق  ألقت  إنها أحجية، 
احلل السياسي في سورية، لطّي فكرة احلكم 
االنتقالي التي ثبتتها مؤمترات جنيف، قبل جناح 
موسكو بتحويل السار إلى أستانا وسوتشي. 
لها  كان  وما  “أوال”،  الدستور  أحجية  أقصد 
حتقيق النجاح في حتويل السار هذا، وجعل دي 
بعد  إاَل  به  يقبل  التحدة،  األمم  ممثل  ميستورا 
تغيير موازين القوى على األرض، باستخدامها، 
في  طاقتهما  أقصى  اإليراني،  حليفها  مع 

الراوغات  أن  فرض نفوسهما على األرض. كما 
الدولية التي تركت الشعب السوري دون سند، 
فرض  على  القدرة  لوسكو  كان  ما  ذلك  ودون 
الصراع  إنهاء  عن  البحث  طريقة  في  خيارها، 
تأهيل  إعادة  في سورية، وهي تقوم على هدف 

سلطة النظام من جديد.
التي تسعى  الراوغة  الكثير عن  لقد كُتب 
بالدستور  البحث  أولوية  وراء  لها موسكو، من 

السوري، تعدياًل، أو إضافة، أو تغييرًا. 
العروف أن الدستور يشكل العنصر الثالث 
العاملني  بعد  الدول،   ... الدولة  بناء  لتجسيد 

األساسني والرئيسني: )األرض والشعب(، 
علينا أن نتذكر جيًدا النسق الثالثي لألفكار 
التي تبناها النظام، وصرح بها على 
مختلفة،  وبأوقات  مراحل، 
إلى  الثالثية  تلك  وحتيل 
لتعريف:  جديد  حتديد 
من هو السوري؟ فكان 
لعقل  إفصاح  أول 
االستبداد وهو يعرّف 
بأنه هو من  السوري 
يدافع عن “الوطن”، 
تبنّي  حني  ذلك  وجاء 
غالبية  أن  للعالم 
مع  يقفون  السوريني 
استمرار  وضد  احلرية 
جانب  وإلى  االستبداد. 
كانت  قبلها،  ورمبا  الفكرة،  تلك 
الطغيان  سلطة  واجب  عن  الضللة  القولة 
كما  األثافي،  وثالثة  الهددة!  األقليات  بحماية 
إن  بالقول:  بعنصرية،  صياغتها  متت  يقولون، 
استمرارها،  الطلوب  هي  التجانسة  سورية 
في  والنجاح  األمان  مصدر  هو  التجانس  وذلك 
اليليشيات  جتنيس  يفسر  وهذا  “الوطن”. 
واللبنانية  واألفغانية  اإليرانية  الطائفية 
النظام،  يقاتلون حلماية  فهؤالء  والباكستانية، 
وحيازة  بالتجنيس،  التجانس  يكون  ومعهم 

البطاقة” الهوية” السورية.
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تعريف الدستور 

دخلت  باألصل  فارسية  الدستور لغة: كلمة 
العربية  اللغة  في  شاعت  ثم  التركية  اللغة 

وأصبحت لها عدة معاٍن تطورت مع الزمن.
ومن العاني التي وردت في العجم الوسيط 
لفردة “دستور” أنه: قانون أساسي ألمة من األمم 
يتضمن طائفة القوانني القضائية والسياسية 
وهو  والراعي،  الرعية  بني  العالقات  توجه  التي 
وقوانني  اجلند  أسماء  فيه  جتمع  الذي  الدفتر 

اللك.
على  الدساتير  فـ”تعرف   : اصطالحًا  أما 
الشعوب  متنحه  الذي  االجتماعي  العقد  أنها 
العامة  شؤونها  تنظيم  على  عمالً  لنفسها، 
وهو  فيها،  وتركيباته  احلكم  نظم  وتصميم 
ما يجعل من العملية الدستورية فرصة هامة 

للتعبير الصريح عن سيادة الشعب”.
تشكل  التي  الوثيقة  هو  الدستور  فـ 
القانون األعلى للبالد، والرجعية لكافة القوانني 
تنظم  الوثيقة  هذه  ومبادئ  عليها،  والسامية 

األزمات الناتجة عن الدساتير غير العادلة

د. مختار غباشي

الوثيقة  هو  الدستور 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ال��ق��ان��ون 
األعلى للباد، والمرجعية 
لكافة القوانين والسامية 
ع��ل��ي��ه��ا، وم���ب���ادئ ه��ذه 
أه��داف  تنظم  الوثيقة 
ال��ش��ع��ب وح��ي��ات��ه وك��ل 
باطلة  تعتبر  لها  مخالفة 
ول���ه���ذا ت��ن��ص ال��دس��ات��ي��ر 
تشكيل  على  صلبها  في 
عليا  دستورية  محكمة 
المواد  تطبيق  لمراقبة 
التي أتت بها تلك الدساتير
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لها  مخالفة  وكل  وحياته  الشعب  أهداف 
تعتبر باطلة ولهذا تنص الدساتير في صلبها 
لراقبة  عليا  دستورية  محكمة  تشكيل  على 

تطبيق الواد التي أتت بها تلك الدساتير.
الوضعية  معادلة  حتليل  يقتضي  و   
تسمى  التي  العربية  األقطار  في  الدستورية 
فهم  الراهنة  حلظتها  خالل  جمهوريات 
واقتراح  كانت  ما  تكون  جعلها  الذي  الاضي 
لستقبل  التخطيط  من  متكن  نظرية  حلول 
ولن  الكبير.  وطننا  في  الدستورية  اإلصالحات 
يكون الدار القول في هذه املاولة حول مناقشة 
النصوص الدستورية. فهي كما سنرى ال متثل 
فهم  إلى  احلاجة  عدا  النقاش  يستحق  شيئا 

اإلعالن  في  وانحصارها  السمى  من  خلوها 
االسمي.

النظام  من  انتقلت  التي  األنظمة  فكل   
الوطن  في  اجلمهوري  النظام  إلى  اللكي 
بالنظام  الفعلي  الوجود  في  نكصت  العربي 
ينتقل  بدأ  أن  بعد  البدائي  شكله  إلى  اللكي 
من سلطان يتحرر من عصبية الشوكة )التي 
يصبو  سلطان  إلى  اللكي(  النظام  أسست 
والتاريخية(  )الدينية  الشرعية  عصبية  إلى 
حتى وإن بدت نقلة منه إلى النظام اجلمهوري 
في الوجود النصي عادت به إلى شكل النظام 
النظام  اسم  حتت  تصريح  دون  البدائي  اللكي 

اجلمهوري الذي استبدلته به.
فهي قد جمعت كل السلطات التي تتقوم 
بها الدولة احلديثة من أدوات الفعل في يد رجل 
واحد سواء جاء عن طريق االنقالب العسكري أو 
عن طريق الشرعية التحريرية من دون ما تتقوم 
فعلها  إخضاع  كوابح  من  احلديثة  الدولة  به 
الدساتير  سلم  في  هذا  ويسمى  للقانون. 
األرسطية استبدال البدأ األسمى بالبدأ األدنى 

نزوالً من اللكية إلى االستبداد.
ذلك أنه لا كان سلطان الرجل الواحد ليس 
إال ظاهراً من األمر المتناعه بالذات فإن السلطة 
احلقيقية هي دائماً بيد بطانة تنتهي في الغاية 
تسيطر  وفاسدة  عنيفة  مافية  تصبح  أن  إلى 
باسمه على مقاليد الدولة ومصائر الواطنني. 
أن  العبقرية  من  بلغ  مهما  فرد  بوسع  فليس 
دولة مهما صغرت خاصة بعد  ميسك مبفاصل 
يجعلها  الذي  احلديث  الشكل  في  تعقدها 
العام  واردة وشاردة من الشأن  تتحكم في كل 
الواحد  الرجل  بوسع  وليس  اخلاص.  وحتى  بل 
دون  يحول  أن  والبراءة  الصالح  من  بلغ  مهما 
اآلليات  استبداد  إلى  حتماً  الناجت  الفساد  مآل 
شروط  فقدت  فاألزمة  لذلك  باسمه.  العمياء 
)حتديداً  الكلمة  مبعنيي  السوي  التشخيص 
يدور  الكالم  ألن  األشخاص(  إلى  ونسبة  للداء 
عن شكل نظام اجلمهورية الظاهر والعلن في 
بشكل  تتعلق  احلقيقة  أن  حني  في  الدساتير 
في  اجلاري  والباطن  البدائية  اللكية  نظام 
الواقع السياسي: وميكن أن تكون أي جمهورية 
فيه كل  تتعني  العربية منوذجا  اجلمهوريات  من 
مكونات األزمة الدستورية التي تعاني من هذا 
فتبرز  والسمى  االسم  بني  والتناقض  االزدواج 
حقيقتها الفعلية أعني كونها ملكيات بدائية 

متنكرة حتت اسم اجلمهورية.
النظام  إلى  اللكي  النظام  من  فاالنتقال 
هي:  عربية  دول  خمس  في  حصل  اجلمهوري: 
)واليمن  وليبيا  والعراق  وسورية  وتونس  مصر 
ميكن أن يقاس عليها رغم أنه لم يكن نظامه 

ملكية بل إمامة(. 
العراق الدستورية يف  طبيعة األزمة  	•

جمهورية  أي  تكون  أن  ويمكن 
من الجمهوريات العربية نموذجا 
األزمة  مكونات  كل  فيه  تتعين 
من  تعاني  التي  الدستورية 
االسم  بين  والتناقض  االزدواج 
والمسمى فتبرز حقيقتها الفعلية 
متنكرة  بدائية  ملكيات  كونها 

تحت اسم الجمهورية.
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نشأته :
الذي  الفيدرالي  القانون  هو  العراق   دستور 
الوافقة  متت  وقد  حالياً،  به  العراق  حكم  يتم 
تشرين   15 يوم  استفتاء  في  الدستور  على 
في  التنفيذ  حيز  ودخل   ،2005 األول/أكتوبر 
التحالف.  قوات  احتالل  حتت  وذلك   2006 عام 
ويعد الدستور الدائم اجلديد للعراق أول وثيقة 
منتخبة  تأسيسية  جمعية  تقرها  قانونية 
هذه  ومتثل   .1924 العام  منذ  وطني  واستفتاء 
احلكم  من  العراق  في  حتول  نقطة  العملية 
احلرب  بعد  ما  بخراب  مروراً  السلطوي،  الركزي 
التي قادتها الواليات التحدة األمريكية ، وصوالً 
وعودة  التمثيلية  الدستورية  احلكومة  إلى 
 %78 مبوافقة  الدستور  العراقية. وأقرّ  السيادة 
من الصوتني. لكن الرفض الكاسح في الناطق 
توافق  إلى  الوصول  في  الفشل  أظهر  السنية 
في  لالنخراط  رغبة  ووجود  جانب،  من  وطني 
أقر  وقد  آخر.  جانب  من  السياسية  العملية 
وان  القوميات  متعدد  بلد  العراق  بأن  الدستور 
القومية الكردية هي القومية الرئيسية الثانية 
حقوقاً  ومنحهم  العربية  القومية  جانب  الى 
معنوية وثقافية ودستورية وتنفيذية سياسية 

واقتصادية كبيرة.
هو  الكرد  عليه  حصل  ما  أهم  أن  ونعتقد 
سلطات  ومنحه  االقليم  بشرعية  االعترف 
واسعة تشمل حتى اجلوانب االمنية والسيادية 

كما يف املواد التالية:
عند  الدستور  هذا  يقر  أوالً:   :)117( املادة 
القائمة  وسلطاته  كردستان،  اقليم  نفاذه 

اقليماً احتادياً.
دستور  بوضع  االقليم  يقوم   :)120( املادة   
له، يحدد هيكل سلطات االقليم، وصالحياته، 
ال  أن  على  الصالحيات،  تلك  ممارسة  وآليات 

يتعارض مع هذا الدستور.
احلق  االقاليم  لسلطات  أواًل:   :)121( املادة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  ممارسة  في 
الدستور،  هذا  ألحكام  وفقاً  والقضائية 
حصرية  اختصاصات  من  فيه  ورد  ما  باستثناء 

للسلطات االحتادية. 
تعديل  االقليم  لسلطة  يحق  ثانيًا: 
حالة  في  االقليم،  في  االحتادي  القانون  تطبيق 
االحتادي  القانون  بني  تعارض  أو  تناقض  وجود 
في  تدخل  ال  االقليم بخصوص مسألٍة  وقانون 

االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية.
حصة  واملافظات  لألقاليم  ثالثًا: تخصص 
تكفي  احتادياً،  املصلة  االيرادات  من  عادلة 
بعني  االخذ  مع  ومسؤولياتها،  باعبائها  للقيام 
السكان  ونسبة  وحاجاتها،  مواردها  االعتبار 

فيها.
واملافظات  لألقاليم  مكاتب  تؤسس  رابعًا: 
لتابعة  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات  في 

الشؤون الثقافية واالجتماعية واالمنائية.
ما  بكل  االقليم  حكومة  تختص  خامسًا: 
انشاء  خاص  وبوجه  االقليم،  إدارة  تتطلبه 
وتنظيم قوى االمن الداخلي لالقليم كالشرطة 
واألمن وحرس االقليم. وقد حصن السياسيون 
جتاوزه  يستحيل  بجدار  مكتسباتهم  الكرد 
االقليم  صالحيات  من  انتقاص  أي  مبنع  يتمثل 
اال مبوافقة برلان كردستان وسكانه وهو أمر ال 

يعقل ان يحصل ويتضح هذا يف :
: ال يجوز إجراء أي تعديل  املادة )126(: رابعاً 
من  ينتقص  أن  شأنه  من  الدستور  مواد  على 
ضمن  داخلة  تكون  ال  التي  االقاليم  صالحيات 
االحتادية  للسلطات  احلصرية  االختصاصات 
االقليم  في  التشريعية  السلطة  مبوافقة  إال 

الفدرالي  العراق  دستور  أقر 
القوميات  متعدد  بلد  العراق  بأن 
وان القومية الكردية هي القومية 
الرئيسية الثانية الى جانب القومية 
معنوية  حقوقًا  ومنحهم  العربية 
وتنفيذية  ودستورية  وثقافية 

سياسية واقتصادية كبيرة.
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العني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.
دستورية  مكتسبات  على  الكرد  وحصل 
وبصالحيات  والتعليمية  الثقافية  اجلوانب  في 
 / األول  )الباب  في  وردت  فقد  كبيرة  وامتيازات 
حقوقهم  تثبت  مواد  عدة  األساسية(  البادئ 

وكمايلي:
واللغة  العربية  اللغة   : أواًل   :)4( املادة 

الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، 
رسمية،  لغة  الصطلح  نطاق  ثانيًا: يحدد 
وكيفية تطبيق أحكام هذه املادة بقانون يشمل:             

أ ـ إصدار اجلريدة الرسمية باللغتني.
 ب ـ التكلم واخملاطبة والتعبير في اجملاالت 

ومجلس  النواب،  كمجلس  الرسمية 
الؤمترات  واملاكم،  الوزراء، 

الرسمية، بأي من اللغتني.
االعتراف بالوثائق   ج ـ 

والراسالت  الرسمية 
وإصدار  باللغتني 
الرسمية  الوثائق 

بهما.
مدارس  فتح  ـ  د   
وفقاً  باللغتني 

للضوابط التربوية.
مجاالت  اية  ـ  هـ   

مبدأ  يحتمها  أخرى 
النقدية،  األوراق  مثل  الساواة، 

وجوازات السفر، والطوابع.
االحتادية  الؤسسات  تستعمل  ثالثًا: 
كردستان  إقليم  في  الرسمية  والؤسسات 
اجلوانب  الى  مكتسباتهم  وامتدت  اللغتني. 
فقد  للبلد  رمزاً  تعتبر  والتي  الهمة  السيادية 
بقانون  )ينظم  على  أوالً(   :12( الادة  نصت 
يرمز  مبا  الوطني  ونشيده  وشعاره  العراق  علم 
إلى مكونات الشعب العراقي(. وقد صار عرفا 
اجلمهورية  رئيس  يكون  ان  العراق  سياسيا في 
من الكون الكردي وعلى الرغم من ان سلطته 
التنفيذية ضعيفة دستورياً إال أن دوره العنوي 
واجبات مهمة  يؤدي  فهو  والسيادي كبير جداً 

وعديدة.

اجلمهورية  املادة )67(: )رئيس  نص   مبوجب 
هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ميثل سيادة 
بالدستور،  االلتزام  ضمان  على  ويسهر  البالد، 
وسيادته،  العراق،  استقالل  على  واملافظة 
ووحدته، وسالمة اراضيه، وفقاً ألحكام الدستور. 
واقر الدستور بأن الكرد مساوون للعرب ولسائر 
الكونات في وجودهم البرلاني بال متييز بسبب 
العرق أو اللغة او القومية وان حقهم البرلاني 
الادة  نصت  فقد  العرب  حق  عن  ينقص  ال 
/السلطات  الثالث  )الباب  وردت في  )49( التي 
التشريعية(  االحتادية/ الفصل االول: السلطة 
عدد  من  النواب  مجلس  يتكون   : )أوالً  على 
من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 
نفوس  من  نسمة  الف  مائة 
الشعب  ميثلون  العراق 
يتم  بأكمله،  العراقي 
بطريق  انتخابهم 
السري  العام  االقتراع 
ويراعى  الباشر، 
مكونات  سائر  متثيل 
وفي  فيه.(  الشعب 
االقتصادية  اجلوانب 
نصت الادة )111( على 
ملك  هو  والغاز  )النفط 
في  العراقي  الشعب  كل 
وهو  واملافظات(  االقاليم  كل 
مكسب مهم لألخوة الكرد جعلهم 
يشاركون املافظات النتجة للنفط في وارداته 
وصحيا. وثبتت  بيئيا  السلبية  آثاره  عن  بعيداً 
النفط  من  الكردي  للفرد  حقا   )112( املادة 
العربي  للفرد  مساويا  مثال  البصرة  في  النتج 
في البصرة عل الرغم من ان البصرة محافظة 
ليست  الكردستانية  واربيل  للنفط  منتجة 
)أواًل:  على  الادة  هذه  نصت  فقد  له  منتجة 
والغاز  النفط  بإدارة  االحتادية  احلكومة  تقوم 
حكومات  مع  احلالية  احلقول  من  الستخرج 
توزع  أن  على  النتجة  واملافظات  األقاليم 
التوزيع  مع  يتناسب  منصف  بشكل  وارداتها 

صار عرفا 
سياسيا في 

العراق ان يكون رئيس 
الجمهورية من المكون 

الكردي وعلى الرغم من ان 
سلطته التنفيذية ضعيفة 

 إال أن دوره المعنوي 
ً
دستوريا

 فهو 
ً
والسيادي كبير جدا

يؤدي واجبات مهمة 
وعديدة.
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السكاني في جميع أنحاء البالد( وحصل الكرد 
وإدارية  حكومية  صالحيات  على  الدستور  في 
اقليم  حكومة  مبشاركة  بعضها  متثل  واسعة 
كردستان مع احلكومة االحتادية واألخرى حصرية 

حلكومة االقليم
 وكمايلي:

اآلتية  االختصاصات  تكون  املادة)114(: 
وسلطات  االحتادية  السلطات  بني  مشتركة 
مع  بالتنسيق  الكمارك  إدارة  أوال:  االقاليم: 
النتظمة  غير  واملافظات  االقاليم  حكومات 
تنظيم  بقانون. ثانيا:  ذلك  وينظم  اقليم،  في 
مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. 
حماية  لضمان  البيئية  السياسة  ثالثًا: رسم 
نظافتها  على  واملافظة  التلوث  من  البيئة 
بالتعاون مع االقاليم واملافظات غير النتظمة 
التنمية  سياسات  رسم   : رابعا  اقليم.  في 

رسم  خامسا:  العام.  والتخطيط 
العامة  الصحية  السياسة 

االقاليم  مع  بالتعاون 
واملافظات غير النتظمة 

سادسا:  اقليم.  في 
السياسة  رسم 
والتربوية  التعليمية 
مع  بالتشاور  العامة 
واملافظات  االقاليم 
في  النتظمة  غير 

رسم   : سابعًا  اقليم. 
الائية  الوارد  سياسة 

مبا  وتنظيمها  الداخلية 
لها،  عادال  توزيعا  يضمن 

وينظم ذلك بقانون.
في  عليه  ينص  لم  ما  كل   :)115( املادة 
االحتادية  للسلطات  احلصرية  االختصاصات 
غير  واملافظات  االقاليم  صالحية  من  يكون 
االخرى  والصالحيات  اقليم  في  النتظمة 
الشتركة بني احلكومة االحتادية واالقاليم تكون 
غير  واملافظات  االقاليم  لقانون  فيها  األولوية 
بينهما.  اخلالف  حالة  في  اقليم  في  النتظمة 
القانونية  اجلوانب  الى   )141( الادة  وتطرقت 

فقد  االقليم  قوانني  بشرعية  واعترفت 
مت  التي  بالقوانني  العمل  )يستمر  على  نصت 
 1992 عام  منذ  كردستان  اقليم  في  تشريعها 
اقليم  حكومة  من  التخذة  القرارات  وتعد 
ـ  والعقود  ـ مبا فيها قرارات املاكم  كوردستان 
الغاؤها  أو  تعديلها  يتم  لم  ما  الفعول  نافذة 
حسب قوانني اقليم كوردستان من قبل اجلهة 
لهذا  مخالفة  تكن  لم  وما  فيها،  اخملتصة 
يالحظ  ماقدمناه  على  يطلع  ومن  الدستور(. 
وبسهولة سعة وتنوع الكتسبات والصالحيات 
كردستان  اقليم  بها  يتمتع  التي  الدستورية 
العراق مع العرض أن الكرد قد نالوا نصيبا كبيرا 
من القمع الدكتاتوري والعاناة من جهة وانهم 
قاموا بدور رئيسي في اسقاط النظام الدموي 

الصدامي من جهة اخرى.
الدستوريه يف تركيا العمليه  	•

نشأته : 
التركية  اجلمهورية  دستور 
دستور  باسم  أيضا  العروف 
القانون  هو   ،1982 عام 
تركيا.  في  األساسي 
وينص على أن حكومة 
أن  يجب  الدولة 
وينص  الدولة.  حتترم 
على  أيضا  الدستور 
ومسؤوليات  حقوق 
وضع  مع  األخير  هذا 
للوفد  التوجيهية  البادئ 
التي  السيادة  وممارسة 
مت  التركي.  الشعب  تخص 
التصديق على الدستور في 7 نوفمبر 
1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. 
مت تعديل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم 
من خالل االستفتاء: 2007، 2010، واحد منهم 
جزئيا من خالل االستفتاء: 1987. عموما، 113 
من 177 عدلت مواد دستور عام 1982. مت إجراء 
من  جديد  دستور  مشروع  على  آخر  استفتاء 
الرئيس وإلغاء رئيس  أن يزيد من سلطة  شأنه 

الوزراء في 16 أبريل 2017.

الثورة 
الدستورية 

الفارسية هي الحدث 
األول من نوعه في آسيا. 

حيث فتحت الثورة الطريق 
للتغيير المزلزل في فارس، 
 بالعصر الحديث. ثم 

ً
مبشرا

 جديدة 
ً
خلقت الثورة فرصا

 ال حدود 
ً
وفتحت أفاقا

لها لمستقبل 
فارس



العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018 العدد 42 - أيلول/ سبتمبر  2018

الشرق األوسط الديمقراطي

80

وضع الكرد يف ظل الدستور الرتكي: 

األكراد  من  اآلالف  عشرات  احتفل  وقد   
الذي  الدميقراطي،  الشعوب  حلزب  والوالني 
يتزعمه صالح الدين دميرتاش، بتخطيهم العتبة 
االنتخابية، التي أهلتهم لدخول البرلان. ورفع 
أمام  الدميقراطي  الشعوب  حزب  أعالم  اآلالف 
شرقي  جنوب  بكر  ديار  مدينة  في  احلزب  مركز 
تركيا ليلة األحد، بعد إعالن احلزب جناحه بالفوز 
على  األكراد  وحصل  البرلانية.  االنتخابات  في 
الصوتني  عدد  إجمالي  من  بالئة   11.6 نسبة 
حصولهم  يعني  مما  البرلانية،  االنتخابات  في 
أصل  من  اجلديد  البرلان  في  مقعداً   67 على 
الشعوب  حزب  مسؤولو  وانتقد  مقعداً.   600
والضغوط،  األمن  رجال  تدخالت  الدميقراطي 
تركيا  شرقي  مناطق  سكان  لها  تعرض  التي 
أنصار  لنع  محاولة  في  البالد،  شرقي  وجنوب 
احلزب من التصويت. وحتدث مسؤولون في احلزب 
إدالء  أثناء  واخلروق  اخملالفات  عن حدوث عشرات 
من  عدة  وبلدات  مدن  في  بأصواتهم  الناخبني 
الرئاسية،  االنتخابات  وفي  وجودهم.  مناطق 
التي فاز فيها رجب طيب أردوغان بوالية ثانية، 
حصل الزعيم الكردي صالح الدين دميرتاش على 
االنتخابات  خاض  وقد  األصوات،  من  بالئة   8.1
شرقي  شمال  أدرنة  في  سجنه  من  الرئاسية 
تركية  واليات   10 في  دميرتاش  وتفوق  البالد. 

األرقام  فيها، حسب  األصوات، وحصد  في عدد 
التي أعلنتها وسائل اإلعالم احلكومية التركية، 
أكثر من 4 ماليني صوت. وفي والية ديار بكر فاز 
نيابية من أصل 12 مقعدا،  بـ9 مقاعد  األكراد 
مقابل 3 مقاعد نيابية حلزب العدالة والتنمية 
احلاكم. وبعد دخول األكراد البرلان مرة جديدة، 
أكبر  ثاني  الدميقراطي  الشعوب  حزب  سيكون 
الشعب  حزب  بعد  البرلان  في  معارض  حزب 
اجلمهوري. ويبقى مصير دميرتاش، السجون منذ 
أكثر من 20 شهراً، غير واضح، في ظل استمرار 
تتعلق  بتهم  آخرين  أكراد  نواب   9 مع  توقيفه 
الكردستاني  العمال  حزب  ودعم  بـ«اإلرهاب«، 

املظور في تركيا.

وضع األرمن يف ظل الدستور الرتكي :

األصليني  والسكان  اجملتمعات  من  هم 
إلى   50,000 بني  عددهم  قدر  وقد  تركيا،  في 
إلى نحو  70,000 نسمة. بعدما وصل عددهم 
مذابح  1915 عشية  عام  في  نسمة  2 مليون 
من  العظمى  الغالبية  تتركز  اليوم،  األرمن. 
تركيا  األرمن في مدينة إسطنبول. لألرمن في 
وجمعياتهم  والدارس  الكنائس  عشرات  حالياً 
اخلاصة  الصحف  الثقافية،  ومراكزهم  اخليرية 
إلى  تنتمي  تركيا  أرمن  من  واألغلبية  والدارس، 
الكنيسة  مذهب  ومذهب  السيحية  الديانة 
عشر  التاسع  القرن  خالل  األرمنّية.  الرسولّية 
األرثوذكسّية  األرمنّية  الّلة  أوضاع  حتسنت 
لُتصبح أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيماً 
في  األرمن  من  النخبة  وعاشت  وتعليماً،  وثراًء 
بالغناء  متيزوا  حيث  العثمانية  الدولة  عاصمة 
الفاحش وعلى وجه اخلصوص العائالت الكبيرة 
ودادايان  وباليان  دوزيان  كعائلة  آنذاك  العروفة 
حيث كان لهم نفوذ اقتصادي كبير في الدولة. 
حتى اإلبادة اجلماعية لألرمن في عام 1915، فإن 
)خالل عصر  تركيا  األرمن في  السكان  معظم 
الشرقية  األجزاء  في  عاش  العثمانية(  الدولة 

من البالد.

بأنه  السوري:  الدستور  تميز 
الرفيع  الطراز  من  عروبي  دستور 
القوميات  كافة  اختزل  وهو 
بوتقة  في  السياسية  والتيارات 
القومية العربية وال يعترف بوجود 
غيره من القوميات وهو خلق وسن 
أفكار  ويمثل  وحده  البعث  لحزب 

الحزب ومنطلقاته وتطلعاته
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الثورة الدستورية الفارسية االيرانيه
نشأتها :

الثورة  أو  الفارسية  الدستورية  الثورة   
مشروطيت،  )الفارسية:  اإليرانية  الدستورية 
إنقالب  أو  مشروطيت  احلرفية:  الترجمة 
إيران  ثورة  بأنها  أيضاً  )تُعرف  مشروطه 
و1907.   1905 عامي  بني  حدثت  الدستورية( 
وأدت الثورة إلى إقامة البرلان في فارس )إيران(. 
احلدث  هي  الفارسية  الدستورية  الثورة  كانت 
الثورة  فتحت  حيث  آسيا.  في  نوعه  من  األول 
مبشراً  فارس،  في  الزلزل  للتغيير  الطريق 
اجلدل  من  فترة  احلديث. ولقد شهدت  بالعصر 
غير السبوق في الصحافة الزدهرة. ثم خلقت 
حدود  ال  أفاقاً  وفتحت  جديدة  فرصاً  الثورة 
حاربت  فارس. وقد  يبدو لستقبل  ما  على  لها 
مسار  لتشكيل  مختلفة  عديدة  جماعات 
الثورة، وقد تغيرت كل فصائل اجملتمع في نهاية 

الطاف بطريقة ما بسببها.
الدين  ناصر  كافح  الذي  القدمي،  النظام   
مات  ثم  ليبقى،  طويالً   )Qajar( قاجار  شاه 
بالؤسسات  استبداله  ليتم  النهاية،  في 
اجلديدة واألشكال اجلديدة من التعبيرات ونظام 
نظام  إنشاء  ومت  جديد.  وسياسي  اجتماعي 
شاه  الدين  مظفر  من  مبرسوم  دستوري  ملكي 
والذي نشأ في بالد فارس نتيجة للثورة وانتهى 
في نهاية الطاف في 1925 مع حل أسرة قاجار 
ولم  العرش.  على  بهلوي  شاه  رضا  وصعود 
جيالن  حركة  تبعتها  وإمنا  بالثورة  احلركة  تنتهِ 

الدستوري.  
السنة  بني  مييز  الدستور  هل  هنا  والسؤال 
والشيعة!! نعم هناك متييز، لكنه ليس متعلقا 
الفارسي  فالعنصر  بالعرقية،  وإمنا  بالذهبية 
ميثل حوالي 51 % داخل إيران من تعداد السكان.

أهل السنة يف إيران فهم :
إما عرب وهؤالء في منطقة خوزستان   -1
بلوستان  منطقة  في  بلوش  وإما   -2 )األحواز(. 
سوداء،  كارثة  تعتبر  وهي  للباكستان،  اجملاورة 
الرقيق  وجتارة  للمخدرات  مركز  تعتبر  حيث 

العالم  مخدرات  من   %  70 فحوالي  األبيض، 
منطقة  في  تركمان  وإما  طريقها. 3-  عن  متر 

شمال خرسان ) تركمانستان(.
وهي  امتدادات،  لهم  الثالث  العرقيات  هذه 
نفس  في  ومذهبية  ولغوية  عرقية  أقليات 
اجلديد  اإليراني  الرئيس  تولي  وعندما  الوقت. 
أحمدي جناد وقعت متردات في منطقة خوزستان 
قوات  دخلت  وعندما  الفور.  على  إخمادها  ومت 
تولت  العراق  والبريطانية  األمريكية  االحتالل 
القوات البريطانية منطقة البصرة المتدة إلى 

خوزستان.

لكن السؤال األهم اآلن هو: هل يفرق 
الدستور اإليراني بني السنة والشيعة؟

فهناك نصوص صريحة  يفرق،  نعم  اجلواب 
في ذلك منها الادة التي تنص على أن )الذهب 
اإلثنى  الشيعي  الذهب  هو  للدولة  الرسمي 
منصب  تولي  شرط   ( أيضا:  وهناك  عشري(، 
رئيس اجلمهورية أن يكون شيعي الذهب(، وهو 
إيران  في  السني  تولي  امتناع  منه  يفهم  نص 
يقولون  الذين  على  الدولة. ورداً  رئيس  منصب 
أن الرشد العام للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
العنصر  آذاريا،  بل  فارسياً  ليس  خامنئي  على 
إليه  ينظر  ال  الذي  الوحيد  العنصر  هو  اآلذاري 

في إيران على انه غريب عن الفارسي. 
ويخلص القول بأن: السنة هم األكثر فقراً 

كانت المادة الثامنة من الدستور 
البعث  ))حزب  ينص:  السوري 
العربي االشتراكي هو الحزب القائد 
جبهة  ويقود  والمجتمع  للدولة 
طاقات  توحيد  على  تعمل  تقدمية 
خدمة  في  ووضعها  الشعب  جماهير 
من  وجعل  العربية((  األمة  أهداف 

نفسه وصيًا على كل الشعب.
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العاصمة  عن  سكناً  واألبعد  تعليماً  واألقل 
طهران!!، وهو أمر يرجع إلى عام 1500 ميالدية 
الشاه  عهد  في  وحتديداً  الصفوية،  الدولة  إبان 
بطرد  فرماناً  أصدر  الذي  الصفوي  إسماعيل 
يعيشوا  أن  على  العاصمة  من  السنة  أهل 
في األطراف. أعتقد أن هناك متييزاً ولكن ليس 
»هناك  أن  إلى  هناك اضطهاد منظم. مشيرا 
للسني  اإليراني  الشيعي  من  احتقاريه  نظرة 

اإليراني على وجه اخلصوص«.

الدساتري املتعاقبة يف سورية..ووضع األقوام 
دستوريًا 

نشأته :
فبراير   27 في  صدر  احلالي  سوريا  دستور 
أن  منذ  للبالد  دائم  دستور  خامس  وهو   2012
عام  احلديث  مبفهومها  السورية  الدولة  ولدت 
1920. أعّدت الدستور احلالي جلنة كلفها بشار 
 26 في  جرى  باستفتاء  عليه  وصودق  األسد 
فبراير 2012 كانت العارضة السورية قد دعت 
لقاطعته خالل االنتفاضة الشعبية منذ مارس 
نتيجة  جاء  قد  الدستور  استبدال  وكان   ،2011
»حزمة إصالحات« وعد بها بشار األسد ملاولة 
كان  احلالي  الدستور  قبل  االنتفاضة.  احتواء 
الدستور العمول به قد صدر إبّان حكم حافظ 
إذ  مشابهة،  وبطريقة   1973 مارس  في  األسد 
ونشر  عليه  االستفتاء  جرى  ثم  جلنة  شكلت 
على إثره، أما دستوري 1950 و1928 وضعتهما 

جمعية تأسيسّية منتخبة دميوقراطياً. 
ينّص الدستور احلالي:

على الساواة بني الواطنني ويعترف بالتنّوع 
الثقافي في البالد ويلزم الدولة بحفظه، ويعتبر 
احلرية »حقاً مقدساً« ويعتبر الشعب السوري 
التعددية  ويتيح  العربية«  األمة  من  »جزءاً 
الفصل  على  وينّص  واالقتصادية  السياسية 
رئيس  بشخص  تداخلها  رغم  السلطات  بني 
النقاد  من  عدد  إليه  ذهب  كما  اجلمهورية 
واحلقوقيني، ومن االنتقادات األخرى الصالحيات 
مجال  وفي  والتشريعية  التنفيذية  الواسعة 
البرلان  منح  وعدم  للرئيس  المنوحة  القضاء 

أو  للحكومة  الثقة  كمنح  واسعة  صالحيات 
الوظفني  وكبار  الوزراء  تعيني  على  الصادقة 
توازن  حتقيق  بهدف  بيده  التشريع  وحصر 
السلطات ومجابهة السلطة التنفيذيّة، أيضاً 
عليه  نّص  كما  العامة  احلريات  تطبيق  فإن 
أن  إذ  للتشكيك،  بدوره  معرض  فهو  الدستور 
أغلبها كان منصوص عنه في دستور 1973 دون 

أن تعرف شيئاً من التطبيق.

 يتألف الدستور:

فصول  وتسعة  أبواب  وستة  157 مادة  من 
بهوية  يتعلقان  والثاني  األول  الباب  ومقدمة. 
الباب  أما  العامة،  واحلريات  واحلقوق  الدولة 
واملكمة  الدولة  بسلطات  فيتعلق  الثالث 
التي أفرد لها باب خاص في  الدستورية العليا 
حني أفرد الباب اخلامس لتعديل الدستور والباب 

السادس لألحكام العامة واالنتقالية.
والتي  العادلة  غير  الدساتير  تسببت  لقد 
جتاهلت حقوق الشعوب والكونات االجتماعية 
االخرى التي تعيش في نفس البلد والتي كتبت 
بني  الشرخ  من  بالزيد  قومي  تعصبٍي  بنفٍس 
التي تعيش في نفس  مكونات اجملتمع واالقوام 
وما  احلقوق  بنفس  يتمتعون  ال  لكنهم  البلد 
منطقتنا  في  انتشرت  التي  األحداث  موجة 
الثال  وعلى سبيل  احلقيقة  هذه  عن  تعبير  إال 
عروبي  دستوري  فقد متيز الدستور السوري: بأنه 
القوميات  كافة  اختزل  وهو  الرفيع  الطراز  من 
القومية  بوتقة  في  السياسية  والتيارات 
القوميات  من  غيره  بوجود  يعترف  وال  العربية 
البعث وحده وميثل أفكار  وهو خلق وسن حلزب 
كانت  أن  وتطلعاته.  فبعد  ومنطلقاته  احلزب 
تسمى بالدولة السورية أو اجلمهورية السورية 
أصبحت اجلمهورية العربية السورية ونص على 
القطر   /2/ فقره   /1/ الادة  في  الدستور  ذلك 
العربي السوري هو جزء من األمة العربية. فقره 
هو  السوري  العربي  القطر  في  الشعب   /3/
جزء من األمة العربية. والادة /4/ التي تنص أن 
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يشير  ولم  الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
أنها  رغم  سورية  في  موجودة  أخرى  لغات  إلى 
إن  تنص   /21/ والادة  لغات.  العشر  تتجاوز 
نظام التعليم والثقافة يهدف إلى إنشاء جيل 
عربي قومي. الادة /134/ تصدر األحكام باسم 
/83/ نصت  سورية. الادة  في  العربي  الشعب 
انه يشترط في من يرشح لرئاسة اجلمهورية أن 

يكون عربياً سورياً. 
حقوق  اضطهاد  فيها  الواد  هذه  كل 
كالقومية  لوجودها  وإنكار  األخرى  القوميات 
في  قومية  اكبر  ثاني  تشكل  التي  الكردية 
والشركسية  والسريانية  واآلشورية  البالد 
وغيرهم.. وبالتالي احلل هو ايجاد دستور عصري 
أو  أقليات عرقية  و  أفراداً  اجلميع  يضمن حقوق 
الكونات  جتاهل  احلالي  الدستور  كون  مذهبية 
بلد  باعتباره  السوري  للمجتمع  األساسية 
متعدد القوميات واألديان. كما انه يتميز اجملتمع 
والسياسي  الديني  و  العرقي  بالتنوع  السوري 
التي  الدستور  من   /1/ الفقرة  من   /3/ والادة 
تعتبر  اإلسالم  هو  الدولة  رئيس  دين  أن  تنص 
األديان  من  الواطنني  حلقوق  خطيراً  انتهاكاً 
وحتقيق  الفرص  تكافؤ  لبدأ  خرقاً  وتعد  األخرى 
الساواة بني الواطنني. وكذلك الادة /35/ تنص 
 /49/ القانون  لكن  مصونة  االعتقاد  حرية  أن 
اإلخوان  إلى جماعة  ينتمي  أي شخص  يعاقب 
في  حدد  الدستور  أن  كما  باإلعدام.  السلمني 
الادة الثامنة العروفة أن ))حزب البعث العربي 
اجملتمع  في  القائد  احلزب  هو  االشتراكي 
على  تعمل  تقدمية  جبهة  ويقود  والدولة 
توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في 

خدمة أهداف األمة العربية(( 0 
على  البعث  حزب  سيطر  الادة  بهذه  و 
الوظيفة السياسية في الدولة ولألبد وامسك 
وصياً  نفسه  من  ونصب  السلطة  مبقاليد 

شرعياً على كل الشعب السوري 0 
لهذا  الالزمة  الشرعية  أعطت  الادة  وهذه 
آرائهم  الواطنني بسبب  بني  التمييز  في  احلزب 
أن  طالا  حتمية  نتيجة  وهذه  السياسية 

الدستور نفسه وضع من قبلهم. 
احلق  احلزب  لهذا  الادة  هذه  أعطت  وبذلك 
وأدى  الدولة  في  الواقع  كل  ومصادرة  باحتالل 
إلى حدوث هوة كبيرة بني الواطنني والطبقات 
وأضعف الوحدة الوطنية الفتقاد غير البعثيني 

لعاني العدل والساواة وتكافؤ الفرص. 
عبر  الدولة سياسياً  إلى حتطيم  ذلك  وأدى 
التي  الطلقة  والدكتاتورية  األبد  ترسيخ فكرة 
كلياً  االبتعاد  وبالتالي  لهم  الادة  هذه  متنحها 
التي تستند عليها فكرة  العايير واألسس  عن 
تداول  ألسلوب  نهائي  حد  ووضع  الدميقراطية 
خانة  في  نفسها  وضع  طريق  عن  السلطة 
القيادة للدولة واجملتمع و استالب كل شيء في 

الوطن. 
وجاء في املادة / 84 / فقره / 1 / أن ترشيح 
القيادة  اقتراح  على  بناء  يتم  اجلمهورية  رئيس 
القطرية حلزب البعث وترشيح مجلس الشعب 
حصر  فقد  وبالتالي  شعبي  استفتاء  ثم 
فقط  بالبعثيني  اجلمهورية  رئاسة  الدستور 
وحرم باقي الفئات من الشاركة السياسية في 

البالد. 
نصف  حصر  كذلك نصت املادة /53/ الذي 
والفالحني  العمال  الشعب من  أعضاء مجلس 
باألساس  هي  نقابات  إلى  ينتمون  هؤالء  وكون 
فإنها  لذلك  لها  تابعة  أو  البعث  حلزب  فروع 
في  جناحها  و  جاهزة  بقوائم  االنتخابات  تدخل 
مجلس الشعب مؤكدة وهذا يؤدي إلى سيطرة 

حزب البعث على مجلس الشعب كذلك. 
االنتماء  مجرد  أن  يستتبع  األمر  وهذا 
سياسياً  وضعاً  الفرد  مينح  البعث  حزب  إلى 
استراتيجياً وهذا أدى إلى تركيز كل السلطات 
كل  متلك  وصغيرة  معينة  فئوية  جماعة  في 
السياسية  التعددية  إلغاء  مت  وبالتالي  شيء 
وكرس حلكم احلزب الواحد وهذا بطبيعة احلال 
كارثية  واجتماعية  سياسية  نتائج  إلى  يؤدي 

وانتهاكاً خطيراً حلقوق اإلنسان في سوريا.
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سوريا  في  اصيل  شعب  هم   السريان 
سوريا  كانت  التي  للحضارة  امتداداً  وميثلون 
وتراثهم  ثقافتهم  ومتثل  لها  مهداً  تاريخياً 
–البابلية  االكادية  للحضارات  طبيعياً  امتداداً 
– االشورية – الكلدانية – اآلرامية في بالد ما 
بني  النهرين)ميزوبوتاميا( واليوم عندما نتحدث 
عن السريان هم ميثلون جميع مسيحيي سوريا 
باستثناء االرمن ويتوزعون على طوائف وكنائس 
 – االرثوذكس  السريان   – )الوارنة  متعددة 
 – – االشوريني  – الكلدان  الكاثوليك  السريان 
– الروم الكاثوليك( باإلضافة  الروم االرثوذكس 
اصولهم  فإن  سوريا  مسلمي  من  قسم  الى 

وهويتهم هي السريانية .
 كانت نسبة السريان السيحيني في سوريا 
وكانت   %30 عن  تزيد  العشرين  القرن  بدايات 
أيديهم  معظم مفاصل االقتصاد السوري في 
في  به  البأس  دور  لعب  من  مكنهم  ما  وهذا 
اسهاماته  كل  ورغم  سوريا  في  القرار  صناعة 
الكونات  الفعالة مع كل  والشاركة  االيجابية 

مطالب السريان من الدستور

سنحاريب حبيب برصوم
رئيس حزب االتحاد السرياني 

س��وري��ا  ت��ح��ول��ت  أن  ب��ع��د 
طائفية  لصراعات  ساحة  الى 
واق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة وح��رب 
ضعيفة  دول��ة  ال��ى  حولتها 
ومدمرة وشعب ُبنيت الجدران 
نيران  وزرعت  فئاته  بين  فيما 
بينهم  وال��ك��راه��ي��ة  الفتنة 
ه���ي ال���ي���وم ت��ح��ت��اج ال��ى 
العدالة  ال��ى  فكرية  نهضة 
والتي تأتي من خال دستور 
يشارك  حضاري  ديمقراطي 
ويؤكد  السوريين  ك��ل  فيه 
بأنها  السورية  الهوية  على 
القوميات  م��ت��ع��ددة  دول���ة 

واألديان والثقافات
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السورية  والسلطات التي تعاقبت على البالد 
التمييز  سياسات  من  الكثير  عانى  انه  إال 
السلبي ضده وخصوصاً بعد الوحدة السورية 
الصرية بني عامي 1958 و 1961 ومرحلة وصول 
1963 وبسبب  عام  السلطة  الى  البعث  حزب 
ومنها  مورست  التي  الشوفينية  السياسات 
االخرى  القوميات  وتهميش  وإلغاء  التعريب 
غير العربية وسياسة التأميم وانتزاع ملكيات 
احلرية  مناخ  وانعدام  اصحابها  من  االراضي 
ذلك  كل  ادى  السياسية  والتعددية  الفكرية 
وهي  السرياني  للشعب  متتالية  هجرات  الى 

من احد اخملاطر الكبيرة التي واجهها وجود هذا 
الشعب ألنها تقتلعه من وطنه وأهله وجذوره 

التاريخية .
والتي  وبعد كل ما حصل في سوريا   اليوم 
حتولت الى ساحة لصراعات طائفية واقليمية 
ضعيفة  دولة  الى  حولتها  وحرب  ودولية 
فئاته  بني  فيما  اجلدران  بُنيت  وشعب  ومدمرة 
هي  بينهم  والكراهية  الفتنة  نيران  وزرعت 
كل  تزيل  قوية  فكرية  نهضة  الى  حتتاج  اليوم 
تلك الشوائب التي خلفتها الصراعات الدامية 
من  تأتي  والتي  العدالة  الى  حتتاج  اليوم  وهي 

خالل دستور دميقراطي حضاري يشارك فيه كل 
بأنها  السورية  الهوية  على  ويؤكد  السوريني 
دولة متعددة القوميات واالديان والثقافات وهذا 
بحقوق  نعترف  ان  جميعا  منا  يتطلب  التنوع 
مكون  أي  تهميش  يتم  فال  الكونات  جميع 
إقصائي  شمولي  فكر  تطبيق  يتم  وال  قومي 
وضرورة اعتماد نهج الدميقراطية احلقيقية بدالً 
الكاذبة  الدميقراطية  ستار  وراء  التخفي  من 
يضمن  نظام  عن  والبحث  الزائفة  والعدالة 
مطلب  باتت  التي  واجلماعات  األفراد  حقوق 
وبدور  بالتعددية  واالعتراف  الكونات  عموم 
الكونات وذلك عبر االقرار بحقوقهم اجلماعية 
وليس فقط الشخصية الفردية ودون ان تشكل 
هذه احلقوق تضارباً مع احلقوق األساسية وعدم 
األديان كمصدر تشريع بل يكون  االعتماد على 
االعتماد على قوانني ومواثيق األمم التحدة فيما 
واالجتماعية  الدنية  االنسان  حقوق  يخص 
انتاج  على  والعمل  واالقتصادية  والسياسية 
ثقافة سياسية عادلة وتعزيز مفاهيم العدالة 

االجتماعية .
  التعددية في النسيج االجتماعي السوري  
اجلديد  الشكل  انها  على  اليها  النظر  يجب 
إليها  ننظر  أن  يجوز  وال  الدميقراطي  للمجتمع 
ناحية  بل من  فردية وجماعية  أنانية  انها  على 
اجملتمع  في  للتضامن  الضروري  الوجه  كونها 
أساس  هو  وهذا  التبادل  اجلماعي  ولالحترام 
التي  احلديثة  الدميقراطية  في  التعددي  اجملتمع 
تعيش  التي  والكونات  الهويات  جميع  حتترم 
من  يأتي فقط  ال  االحترام  وهذا  واحد   بلد  في 
السلطة الواحدة ألنه متبادل بني الكونات دون 
اي متييز بني كثرة وقلة وإلغاء مفهوم األكثرية 

واألقلية.
الدستور  إلى  كسريان  نظرنا  وجهة   ومن 
ان  يجب  مبادئ  عدة  يوجد  اجلديد  السوري 
فوق  مبادئ  مبثابة  وتكون  الدستور  يتضمنها 
أو  سياسية  جهة  ألي  ميكن  ال  دستورية 
حكومية أو قومية أن تلغيها وأن ال يشملها أي 
استفتاء شعبي يحصل بهدف إجراء اصالحات 

دستورية في الستقبل وهي : 

الشوفينية  السياسات  بسبب 
العبث  حزب  مارسها  التي 
ومنها التعريب وإلغاء وتهميش 
العربية  غير  األخرى  القوميات 
الفكرية  الحرية  مناخ  وانعدام 
الى  أدت  السياسية  والتعددية 
للشعب  متتالية  هجرات  موجة 
السرياني وهي من أحد المخاطر 
الكبيرة التي واجهها وجود هذا 
وطنه  من  تقتلعه  ألنها  الشعب 

وأهله وجذوره التاريخية
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علماني  دميقراطي  نظام  ذات  سوريا   - 
حيادية  ومبدأ  الدميقراطية  يعتمد  مركزي  ال 
متثيالً  ويحقق  له  منهجاً  االديان  جتاه  الدولة 
الكونات  لكل  متييز  بدون  وعادالً  حقيقياً 

السورية 

القوميات  متعددة  دولة  سوريا   - 
التساوية  حقوقهم  لهم  والثقافات  والديانات 
وثقافات  لغات  وثقافاتهم هي  لغاتهم  واعتبار 
وطنية سورية تدعمها الدولة بكل امكانياتها.

الكون  بهوية  الدستوري  االعتراف   - 
السرياني كمكون أصيل في سوريا مع ضمان 
جميع حقوقه القومية والسياسية والثقافية 

واالقتصادية  
كلغة  السريانية  باللغة  االعتراف    - 
السريان  حق  ومن  سوريا  في  رسمية  وطنية 

التعلم بلغتهم في جميع الراحل الدراسية .
وضمان  األديان  جميع  بني  الساواة   - 

احلرية في ممارسة الشعائر الدينية .
كل  وإلغاء  والرجل  الرأة  بني  الساواة   - 

أشكال التمييز ضدها 

الشوفينية  الذهنيات  محاربة   - 
بالنسيج  والتي تضر  التطرف  االرهابي  والفكر 
الدولة  وتشجيع  الثقافية  والقيم  االجتماعي 
بكل امكانياتها وخصوصاً في التعليم واالعالم 
واحلرية  الدميقراطية  وقيم  مفاهيم  نشر  على 

والتعددية والتسامح والعدالة االجتماعية .
بحق  اجملحفة  القوانني  كافة  إلغاء   - 
السوري  اجملتمع  في  معينة  فئات  أو  مكونات 
والمتلكات  االراضي  وإعادة  السريان  ومنها 
التضررين  وتعويض  عليها  االستيالء  مت  التي 

بشكل عادل .
الساواة  على  القوانني  في  التركيز   - 
لضمان  السورية  الكونات  كل  بني  التامة 
الدولة  مؤسسات  في  لها  الفعلية  الشاركة 
الوطنية  القرارات  في  مكون  أي  دور  وتفعيل 
وعدم االعتماد دائماً على مبدأ قرار األكثرية بل 
أو  التوافقية  الدميقراطية  على  أكثر  االعتماد 
الصغيرة  للمكونات  االيجابي  التمييز  اعتماد 
والتطور  والنهوض  لها  األنسب  التمثيل  في 

بخصوصيتها في كافة اجملاالت .
وبكل  السورية  الدولة  تسعى  أن   - 
امكانياتها بتهيئة الناخ الناسب لعودة جميع 

الهاجرين السوريني الى وطنهم .
 ان مستقبل السريان في سوريا هو مرهون 
ال  الشيء  وهذا  بوطنه  متمسكاً  بقائه  مبدى 
الشروعة  حقوقه  جميع  نال  إذا  إال  يتحقق 
جميع  مع  الفعالة  ومشاركته  دستورياً 
الشيء  وهذا  البالد  إدارة  في  بالوطن  شركائه 
والتركمان  والكرد  العرب  مسؤولية  هو  أيضاً 
كمسيحيني  ووجودنا  السوريني  من  وغيرهم 
أيضاً  مسؤولية  هو  فيها  وبقائنا  سوريا  في 
املبة  مفاهيم  نشر  في  السلمني  عموم  على 
السماح  وعدم  الشترك  والعيش  والتسامح 
والتي  والتطرفة  الهدامة  الفاهيم  النتشار 
اليوم  والبد  السوري كثيراً  الشعب  عانى منها 
من تكاتف جميع السوريني ألخذ دورهم في بناء 

سوريا اجلديدة .

النسيج  في  التعددية 
يجب  السوري   االجتماعي 
الشكل  انها  على  اليها  النظر 
الجديد للمجتمع الديمقراطي وال 
انها  على  إليها  ننظر  أن  يجوز 
من  بل  وجماعية  فردية  أنانية 
الضروري  الوجه  كونها  ناحية 
للتضامن في المجتمع ولالحترام 
هو  وهذا  المتبادل  الجماعي 
في  التعددي  المجتمع  أساس 
الديمقراطية الحديثة التي تحترم 
جميع الهويات والمكونات التي 

تعيش في بلد واحد
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جزء  إليه  يتطلع  الدستوري  الهاجس  هذا 
البأس به من أبناء شعب سوريا، وبدوري أسمح 
لنفسي بتكرار هذه املددات الدستورية من أجل 
سوريا ألني كتبتها وناقشتها في أكثر من لقاء 
ومؤمتر وأعتقد أنها مما يحتاجه الواقع اجلديد في 
أي دستور لسوريا. فالسوريون بشكل  صياغة 
ببعض  ويختلفون  كليات  على  يجمعون  عام 

التفاصيل وأهم نقاط اإلجماع:

)وبسبب  التساوية  الواطنة  مفهوم  ــ 
ــ  وتنوعها  إثنية،  طائفية،  ــ  الكونات  تعدد 
الواطنة  مفهوم  فإن  اقتصادية،  مناطقية، 

يجعل اجلميع متساوين أمام القانون(
ونشاطاتها  مبؤسساتها  الدولة  حيادية  ــ 
)الدولة ذات حياد إيجابي جتاه األفراد والكونات 
مايلزم حماية حرية االعتقاد، وفصل مؤسسات 
القوميات  جتاه  واحلياد  الدين،  عن  الدولة 
إبراز  على  التركيز  منها  ويطلب  والثقافات، 

الهوية السورية اجلامعة(
العمل  حق  احلياة،  )حق  واحلريات  احلقوق  ــ 

في المسألة الدستورية 

رياض درار

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية

الطريق  خارطة  في 
لمجلس سوريا الديمقراطية 
مايلي:  الدستور  حول  ورد 
بالدستور  العمل  »إيقاف 
مبادىء  وإعان  الحالي 
لجنة  وتشكيل  دستورية، 
دستور  مشروع  لصياغة 
توافقي  ديمقراطي 
جديد يتضمن االسم الجديد 
وعلمها  السورية  للدولة 
عن  المعّبر  ونشيدها 
فسيفساء النسيج الوطني 
النظام  عن  ويعبر  السوري 
الديمقراطي  الفيدرالي 

لسوريا.
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والسكن والصحة والتعلم، واحلرية في التفكير 
واالعتقاد، وفي التعبير والنقد، وفي اختيار منط 
احلياة دون ضرر، والتعبير عن ذلك بشكل فردي 
أوعبر جمعيات وأحزاب ومفاصل اجملتمع الدني(.

 ما جيب ان تتضمنه أي دستور جديد لسوريا 
املستقبل

اقتراحها  نكرر  تفصيلية  وهناك ضرورات 
ألي دستور جديد:

ـــ االعتراف بالقوميات التعددة، واالعتراف 
بالتعلم  وحقها  ولغاتها  الثقافية  بحقوقها 
بها،  خاصة  اعالم  وسائل  عبر  بها  والبث  بها 
بها. فيجب  العترف  األعياد  من  وتعتبرأعيادها 
واالعتراف  السوري  اجملتمعي  بالتنوع  اإلقرار 
الكردي  للشعب  القومية  باحلقوق  الدستوري 
اآلرامي  الكلداني  اآلشوري  السرياني  والشعب 
والشركسي  واألرمني  التركماني،  والشعب 
وحل قضيتهم حالً دميقراطياً عادالً وفق العهود 

والواثيق الدولية في أي دستور توافقي قادم.
بينها  والتساوي  األديان  التمييز بني  ــ عدم 
مصادر  من  جميعاً  وهي  الدستور،  نص  في 
الدولة  مدنية  يحفظ  مبا  متييز  دون  التشريع 
العبادة  وحرية  والتعايش  التفاهم  وميزات 
ومرجعية الضمير وعدم التدخل في السياسة، 
فهو  الدولة  رئيس  دين  ذكر  عدم  يستوجب  ما 
مواطن منتخب باعتباره من أبناء الشعب الذي 
بنص  للمنصب  الؤهلني  مع  التنافس  له  يحق 
التأسيس  نضمن  أن  ميكن  هذا  وفي  الدستور. 
الدولة  حياد  يضمن  دستور  وفق  وطنية  لدولة 
جتاه مكوناتها العرقية والدينية، ويتساوى فيها 
اجلميع مبا في ذلك تسلم أية سلطة في السلم 
مواطن  ألي  الدولة  رئاسة  ومنها  الوظيفي 
قومية  أو  بدين  له  تصنيف  دون  مواطنة  أو 
أوطائفة أو مذهب -هو أو هي مواطن وكفى..- 
دين  ذكر  عدم  تتطلب  الساواة  أن  نلحظ  وهنا 
بني  متييز  ذلك  في  ألن  الرئيس  وقومية  وجنس 
النشودة  الساواة  لبدأ  ناقض  وهو  الواطنني 
للوظائف  التقدمني  بني  وتفريق  الدستور،  في 

حيث من الفترض أن رئاسة الدولة وظيفة من 
الوظائف .

السياسية،  بالشاركة  الرأة  حق  ـــ 
والوصول إلى كافة الناصب في الدولة والساواة 
وأن  الدنية،  الشؤون  في  الرجل  مع  الكاملة 
الرجل بوصفها، رئيسة ووزيرة  تذكر إلى جانب 
أبناءها،  جتنس  أن  وميكنها  ومواطنة،  ومديرة 
إلى  مدني  أسرة  قانون  بإنشاء  التفكير  وميكن 
جانب األحوال الشخصية يرجع إليه الواطنون 

الستقلون عن قوانني الطوائف.وننظر في هذه 
أستاذ  ــ  شيرازي  علي  نصيحة  إلى  السألة 
الفلسفة السياسية اإليراني »ال تتراجعوا عن 
الدفاع عن احلريات الشخصية، وحقوق الرأة، وال 
تهادنوا في الدستور. فقد كان هذا اخلطأ األكثر 
وبه  الثورة،  بعد  إيران  ارتكبناه في  الذي  فداحة 

مهدنا لدكتاتورية اجلمهورية اإلسالمية«.
ــ اعتماد الفصل بني الدولة واجملتمع الدني 
واعتبار األديان جزءاً من فعاليات اجملتمع الدني، 
وبالتالي  خدمية  والدولة  دميقراطي  فاجملتمع 
اليسمح  كما  السياسة  في  الدين  يتدخل  ال 

بتدخل السياسة في الدين.
ــ الشعب السوري بهيئته العامة هو وحده 

بمؤسساتها  الدولة  حيادية 
ذات  الدولة   ( ونشاطاتها 
األفراد  تجاه  إيجابي  حياد 
حماية  مايلزم  والمكونات 
وفصل  االعتقاد،  حرية 
الدين،  عن  الدولة  مؤسسات 
القوميات  تجاه  والحياد 
منها  ويطلب  والثقافات، 
الهوية  إبراز  على  التركيز 

السورية الجامعة
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صاحب السيادة العليا, وهو مصدر كل شرعية 
وكل سلطة. ويقيم على األراضي السورية دولة 
وقانونية  مركزية حتكمها سلطة سياسية  ال 
السيادة. ومنقسمة  وحدها حق  متتلك  واحدة 
إلى إدارات ذاتية في مناطق يتفق عليها وتقوم 

فيها وحدات إدارية محلية خدمية.
في  السوري  الشعب  متثيل  يكون  أن   –
بهدف  مجلسني  عبر  برلاني  سياسي  نظام 
)اجملتمع  من  لكل  وأكمل  أوسع  متثيل  حتقيق 
الدني  و)اجملتمع  الشيوخ(،  األهلي عبر مجلس 
فئات  متثيل  ميكن  كما  النواب(.  مجلس  عبر 
مختلفة  بطرق  اجملتمع  طبقات  أو  قطاعات  أو 
متنوعة أخرى. أهمها مجالس اإلدارات الذاتية، 
ثم األحزاب واجلمعيات والنقابات واألندية. وهي 
وتداول  الدميقراطية  مبادئ  تعتمد  حرة  كلها 

السلطة.
الدستور  مقدمة  تتضمن  أن  ضرورة  ــ 
تتوضح  وأن  دميقراطية،  جمهورية  سوريا  أن 
عنها  انحياز  ال  كثوابت  الدميقراطية  البادئ 
تعديل  أي  وقف  الدستورية  املكمة  حق  ومن 
باسم  الدستور  يصدر  وأن  يستهدفها. 
يلتزم  واحد  شعب  هو  الذي  السوري،  الشعب 
األديان  واحترام  عليا،  كقيمة  االنسان  احترام 
والعتقدات للجميع، واحترام القوانني والواثيق 
إلى  ويتطلع  اإلنسان،  حقوق  وشرعة  الدولية 
ورخاء. ويعمل  إنسانية وسالم  أكثر  مستقبل 
على مناهضة أشكال التمييز بني األفراد خاصة 
الرأة والطفل، ويلتزم بالسلم واألمن الدوليني.

جهود  إلى  الدستور  صياغة  حتتاج 
هذا  جناح  إلى  النهاية  في  تؤدي  استثنائية 
آليات مدروسة وتوافق بني  األمر، ويتطلب ذلك 
اخلالفات  بحجم  اإلقرار  ومع  التعددة،  األطراف 
وضع  صعوبة  تتوضح  والنظام،  العارضة  بني 
ووجود عقبات  احلالي،  الوقت  في  دستور جديد 
كبيرة ستواجه وضع مسودة أي دستور جديد، 
نتيجة الختالف الواقف والتجاذبات السياسية 
والطائفية  والعرقية  السياسية  واملاصصات 
التي ستبرز في وضع هذه السودة، إضافة إلى 
ستتصارع  التي  والدولية  اإلقليمية  األجندات 

على وضع دستور يتناسب مع مصالح حلفائها 
في سورية.

ومن الهم التركيزعلى التعددية السياسية 
مبا تعنيه من ترتيبات دستورية لتوزيع السلطات 
والنمو  والعدل،  احلرية  وحتقيق  السياسية، 
االجتماعي والثقافي واالعتراف في إطار اجملتمع 
ذات  متعددة،  سياسية  تيارات  بوجود  الواحد 
برامج وأفكار ومنطلقات فكرية مختلفة، تعبر 

بتكافؤ  وتتحاور  بحرية،  نفسها  عن  منها  كل 
حول الصالح العام، وحتتكم إلى اجلمهور وإلى 
الرأي العام، دون أن يسعى أحدها إلى قهر أو قمع 
اآلخرين، وتنتظم جميعاً في مؤسسات اجملتمع 
اخملتلفة. تعددية تؤكد وجود طوائف وجماعات 
ثقافية ـ وليست عرقية ـ  وهو ما عرف حديثاً 
كأداة  التعددية  تعمل  حيث  التعددي  باجملتمع 
مشتركة،  أسس  على  العامة  احلياة  لتنظيم 
مع احترام مختلف االجتاهات الفكرية كشرط 
أساسي لمارسة الدميقراطية التي توفر لفئات 
الواحد.  الصير  في  الشاركة  إمكانات  اجملتمع 
الهويات  عن  السياسية  الهويات  تفترق  وهنا 
العرقية والدينية التي تأخذ الصبغة الثقافية 
التعددية  تقوم  حيث  بينها،  النافسة  والتقوم 
برامج  وفق  األحزاب  تنافس  على  السياسية 
على  وحتاسب  أساسها  على  احلكومة  تشكل 

ضوء تنفيذها لهذه البرامج 

ال  شيرازي  علي  يقول 
عن  الدفاع  عن  تتراجعوا 
وحقوق  الشخصية،  الحريات 
في  تهادنوا  وال  المرأة، 
هذا  كان  فقد  الدستور. 
الذي  فداحة  األكثر  الخطأ 
بعد  إيران  في  ارتكبناه 
الثورة، وبه مهدنا لدكتاتورية 

الجمهورية اإلسالمية
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ال  أمر  السورية  الكونات  جميع  تفاعل  إن 
النشودة،  والواطنة  احلقوق  دولة  غنى عنه في 
أي  خصوصية  اجلمعي  التكوين  يلغي  ال  حيث 
مكون ولكنه يستوعبها ويحميها، وحيث تبنى  
التوافقات على عقد اجتماعي  يعتمد الشرعية 
الدولية حلقوق االنسان واالتفاقات الدولية ذات 
الصلة، بعيداً عن الطائفية والعرقية ويعبر عن 
النسيج االجتماعي كله وعن عالقات الواطنة 
مع  بحقوقهم  واجلماعات  لألفراد  تعترف  التي 

حرية االختيار والتعبير وتقرير الصير.
لدولة  التأسيس  نضمن  أن  ميكن  هذا  وفي 
جتاه  الدولة  حياد  يضمن  دستور  وفق  وطنية 
فيها  ويتساوى  والدينية،  العرقية  مكوناتها 
اجلميع وهذا يستدعي للتفكير أن تكون الدولة 
السورية نصب أعيننا سورية الصفة واالنتماء 

تتفاعل  االنتماءات  من  غيرها  وترك  والرجعية، 
في  عائقاً  جنعلها  ال  ولكن  النلغيها  الزمن  مع 
هي  الرجعية  أن  يعني  والتعايش،  التفاعل 
الهويات  تنافس بني  السورية من غير  الوطنية 
القاتلة، وإمنا التنافس للبرامج التي حتيي الوات، 
حصاد  وتخرج  البنيان،  وتقيم  اإلنسان،  وتبني 
من  لتتقدم  الصنع  وتبني  به،  لتنفع  األرض 
وحضور  مميز  بإنتاج  العالم  في  وتنافس  خالله، 

نافع.

أنها  بالمعارضة  االعتراف 
هو  العام  النظام  من  جزء 
من أهم ضرورات التعددية 
مجتمع  في  السياسية 
بأنه  عنه  يعبر  ما  وهو  ما 

»الرأي اآلخر«

ما جيب التأكيد عليه يف الدستور

على  التأكيد  ضرورة  الدستور  هذا  وفي 
املؤكد في كل حوار ومناقشة حول الدستور:

 
1ـ  الؤسسات في اجملتمع، أي الهيئات التي 
تكويناتها  في  أو  عمومها  في  اجلماعة  تنظم 
أو  العرفية  أو  اإلقليمية  أو  الهنية  أو  الثقافية 
في  تندرج  أوالذهبية،  أوالدينية  االقتصادية 
تعمل  التي  السياسية  للجماعة  العام  الوعاء 
لهاذه  االستمرار  وتأمني  اخلدمات  تقدمي  على 

الهيئات في إطار اجملتمع الدني .
التنفيذية،  الثالث:  السلطات  استقالل  2ـ 
والتشريعية، والقضائية وهي التي يتوزع عليها 
وأن  العام.  بالعمل  والقيام  العام  القرار  اتخاذ 
يأخذ القضاء دوره كمؤسسة ضابطة لفعالية 
القانون وأن تكون يد القضاء قادرة على التحكم 
بقرارها وتصل إلى جميع الطلوبني للمساءلة 

واملاسبة.
القوى  بني  السلطة  تداول  ضمان    -3
السياسية اخملتلفة، واحتمال التشكيل التنوع 
لؤسستي التنفيذ والتشريع مبا يحفظ التوازن 

بينهما ويجعل كالً منهما قيداً على األخرى.
ـ االعتراف بالعارضة أنها جزء من النظام  4ـ 
السياسية  التعددية  ضرورات  أهم  وهو  العام 
»الرأي  بأنه  عنه  يعبر  ما  وهو  ما  مجتمع  في 

اآلخر« أو »احلياة احلزبية«.
اجلديد الذي نرمي إليه يتمثل في هوية حتيي 
الواقع  على  منفتحة  عصرية  هوية  سوريتنا، 
التغيير  في  تساهم  الشعارات،  وراء  التختفي 
وال تكتفي بالتنظير، تشترك الكونات السورية 
القومي  حضورها  يحقق  جامع  بعمل  فيها 
على  والعمل  الثقافية،  وتعبيراتها  والسياسي 
أن  قبل  فينا  اإلنسان  حقوق  شرعة  حتقيق 
نطالب بتحقيقها عبر قوانني ناجزة، أو ضمانات 
العنصرية من  من دول. إن ذلك يتحصل بنفي 
تقرير  حق  وأولها  باحلقوق  وباالعتراف  نفوسنا 

الصير. 
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الركزية،  الفيدرالية كمصطلح هو نقيض 
أصلها كلمة مشتقة من الالتينية » فيودوس 
أو  والتعاقد بني االشخاص  التحالف  وتعني   ،«
نظام  إلى  يشير  أنه  إال  اجملتمعات،  أو  اجلماعات 
جانب  إلى  السياسي،  العمل  ومنط  الدولة 
نُظم  وخاصة  السياسية،  البرامج  أصناف 
حيث  من  احلُـكم  لنمط  تصّور  وهو  احلكم، 
احلكومة  بني  الصالحيات  تقاسم  فإن  البدأ، 
مسألة  العكس  على  والكانتونات  الفيدرالية 

واقعية ومثار أخذ وردّ ُمـستمر. 
كان  وإن  التداولة،  األنواع  من  الكثير  ولها 
تناسباً  أكثر  الكلي  الفيدرالي بشكله  النظام 
السلطات  فيه  تكون  احلُكم؛  طبيعية  مع 
»الواليات«  األقاليم  بني  دستورياً  مقسمة 
الستويني  كال  يكون  حيث  الركزية،  واحلكومة 
» وحدات  محلية  حكومات  إدارة  في  يعتمدان 
اإلدارة  أو   « اإلقليم  ضمن  مصغرى  حكومية 
الستويني  اعتماد كال  للبالد بطريقة  الشاملة 

على بعضهما في تشكيل احلالة التكاملة. 
أشكال  أهم  من  واحدة  هي  والفيدرالّية 

وجه أوروبا الفيدرالي .. 

نموذج الحل إلشكاليات التنوع الثقافي والسياسي

إبراهيم كابان

" الّنظام الدستوري 
الحكم  أنظمة  ف��ي 
الفيدرالّية يرتكز على 
الديمقراطّية،  مبدأ 
فالّنظام  ه��ن��ا  وم���ن 
يكون  قد  الفيدرالي 
بحيث  مناسبًا،  نظامًا 
الجّيد  ال��م��ن��اخ  ي��وف��ر 
لتوفير حقوق اإلنسان 
جميعها وكفالة حرّية 
للمواطنين  التعبير 
وصونها من أّي عبث 

وبأّي اسم كان".
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تّتبع  الّتي  الدولة  في  السلطات  إّن  إذ  احلُكم، 
الدستور  مبوجب  مقّسمة  تكون  النظام  هذا 
إلى  بالركزيّة،  تتسم  فيدرالّية  حكومة  إلى 
األقاليم  من  إقليم  لكّل  صغيرة  حكومات 
هذين  كال  إّن  كما  حدى.  على  »الواليات« 
البعض،  بعضهما  على  يعتمدان  القسمني 
مفاصل  بكاّفة  ليحيطا  اجلهود  ويتضافران 
الدولة، وتتقاسمان السيادة في الدولة. وتعتبر 
وحدات دستورية لكل منها نظامها األساسي 
احلكم  وضع  ويكون  سلطاتها،  يحدد  الذي 
الذاتي لألقاليم، أو اجلهات أو الواليات منصوصاً 
عليه في دستور الدولة، بحيث ال ميكن تغييره 

بقرار أحادي من احلكومة الركزية.

عالياً،  االنتشار  واسع  حكم  نظام  وهو 
مساحة  العالم  دول  أكبر  بني  من  وثمانية 
التي  الدول  ومجموع  فيدرالي،  بشكل  حتكم 
حول  دولة   24 احلكم  في  النظام  هذا  تطبق 
العالم، وأبرزها: » الواليات التحدة األمريكية، 
الهند،  كندا،  البرازيل،  األرجنتني،  أستراليا، 
الكسيك،  إثيوبيا،  القمر،  جزر  ماليزيا،  العراق، 
نيجيريا، باكستان، روسيا، واليات ميكرونيسيا 
ونيفيس،  كيتس  سانت  السودان،  التحدة، 
وعلى  فنزويال«.  األمريكية،  التحدة  اإلمارات 
مستوى أوروبا تطبق 5 دول هذا النظام التطور: 
البوسنا  النمسا،  بلجيكا،  سويسرا،  » ألانيا، 

الفيدرالية  أسبانيا  حتكم  بينما   ،« والهرسك 
غير القررة في الدستور.

تكون  أن  يتوّجب  الّتي  الشروط  أبرز  ولعلَّ 
توفير  الفيدرالية  الدولة  لتشكيل  متوافرةً 
من  العديد  وجود  أولهما  أساسيني،  شرطني 
العديد  في  بعضها  مع  ترتبط  التي  الدول 
أو  التاريخّية  سواًء  الشتركة  القواسم  من 
اللغوية،  أو  الدينّية  رمبا  أو  العرقّية  القواسم 
تقّبل  زيادة  على  األطراف  هذه  تعمل  بحيث 
وبشكل  يسهم  ممّا  البعض؛  لبعضهم  الناس 
كبير في تشكيل نظام حكم فيدرالي بني هذه 
»الرغبة  هو  الثاني  والشرط  الصغيرة.  الدول 
معاً  العيش  في  الواحد  الوطن  مكونات  لدى 
داخل احتاد اختياري مع املافظة على استقالل 
كل إقليم في االحتاد«، وهذا يتم برغبة جامحة 
للّشعوب بأن تتوّحد مع بعضها البعض ضمن 
كّل  يحتفظ  وبالّتالي  الفيدرالي،  احلكم  نظام 
الدستور  وفق  وكيانه  باستقالله  منهم  إقليم 

الذي يشارك في وضعه األطراف التحدة. 
كما أن دستور الدولة الفيدرالّية هو النظام 
األساسي فيها، وهو ما ميثّل سلطتها العليا من 
طرف، ونظامها األساسي الذي يحدد سلطتها 
والدستور  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
في هذا النوع من أنواع احلكم هو دستور صارم، 
والقوانني التي فيه ثابتة إلى أبعد مدى، بحيث 
ال ميكن تعديلها أو التغيير عليها بأّي شكل من 
األشكال إاّل عن طريق هيئة تشريعّية أو سلطة 

عليا تتولّى هذا األمر. 
احلكم  أنظمة  في  الدستوري  النّظام   «
ومن  الدميقراطّية،  مبدأ  على  يرتكز  الفيدرالّية 
هنا فالنّظام الفيدرالي قد يكون نظاماً مناسباً، 
اإلنسان  لتوفير حقوق  اجلّيد  الناخ  يوّفر  بحيث 
للمواطنني  التعبير  حريّة  وكفالة  جميعها، 

وصونها من أّي عبث وبأّي اسم كان«. 

شكل الفيدراليات يف الدول األوروبية:
موطناً  األوروبية  الدول  من  العديد  تشكل 
متنوعة،  قومية  أو  ثقافية،   - إثنية  جملموعات 
في بعض احلاالت تتركز ضمن مناطق جغرافية 

ال���ف���درال���ي���ة ه����ي ن��ق��ي��ض 
المركزية، أصلها كلمة مشتقة 
من الالتينية »فيودوس«، تعني 
االشخاص  بين  والتعاقد  التحالف 
المجتمعات،  أو  الجماعات  أو 
الدولة  نظام  إل��ى  يشير  أن��ه  إال 
إلى  السياسي،  العمل  ونمط 
السياسية،  البرامج  أصناف  جانب 

وخاصة ُنظم الحكم
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مستقلة، كما هو احلال في إسبانيا، أو يشكلون 
أقلية  وجود  داخل مناطق محددة مع  الغالبية 
بينما  منوذجاً.  هنا  البلجيكية  واحلالة  أخرى، 
داخل  أقلية  توزيع  الثالثة  احلالة  لنا  تظهر 
كما  الناطق،  جميع  في  األكثرية  مجتمع 
األقلية السويدية في فنلندا، واألقلية اجملرية في 
سلوفاكيا، واألقلية السلوفاكية في اجملر. وتأتي 
الرومانية  الشعوب  الثالثة  احلالة  مقدمة  في 

الوزعة عبر أوروبا، مبجموعاٍت مركزٍة إقليمياً. 
كما يشهد التوازن السكاني تفاوتاً عظيماً، 
اخملتلفة  اجملموعات  تكون  ما  نادراً  أنه  رغم 
متساويًة متاماً ضمن الّسكان، ويتضح ذلك في 
بلجيكا، حيث يبلغ عدد الناطقني بالفلمنكية 
احلاالت  هذه  بالفرنسية. في  الناطقني  ضعف 
بني  التوازن  من  درجة  تتوفر  وغيرها،  الماثلة 
اجملموعات األساسية التي تشكل بنية اجملتمع، 
مما يؤدّي إلى إنشاء الؤسسات السياسية التي 
تعكس هذا التوازن. لكن بعض احلاالت األخرى 
على  فضالً  واحدة،  سكانية  أكثرية  تشمل 
بكثير. في  عدداً  أصغر  قومية  أو  أثنية  أقليات 
الصغيرة  الشعوب  تواجه  الظروف،  هذه  ظل 
لغتها،  على  التأكيد  في  صعوبة  أحياناً 
كانت  وقد  والسياسية.  الثقافية  وحقوقها 
هذه احلالة السكانية » األصليني » حتى فترة 

متأخرة، كالشعب السامي في اسكندنافيا.
احلالة التعاونية: 	-1

بني  التعاون  إطار  في  النوع  هذا  يتمحور 
الركزية،  واحلكومة  الفيدرالية  القاطعات 
القدرات  حسب  الشاكل  جميع  بحل  وذلك 
الستوى  على  والوجودة  التوفرة  واإلمكانيات 
سّن  في  وتتشارك  واإلقليمي،  احلكومي 
الفيدرالية،  مبصالح  العالقة  ذات  القوانني 
بسلطات  الفيدرالية  الدولة  حتتفظ  حيث 
الشؤون  مجال  في  الثال  سبيل  على  هامة، 
والالية  والعدالة  الوطني  والدفاع  اخلارجية 
والضمان االجتماعي وأجزاء مهمة من الصحة 
الوطنية والشؤون الداخلية ... ومع ذلك، تتمتع 
اجملتمعات امللية والناطق أيضاً بسلطة إقامة 
هذا  ومنوذج  اخلارجية.  العالقات  على  واحلفاظ 

تنقسم  التي  بلجيكيا،  الفيدراليات  من  النوع 
إلى 10 مقاطعات و 589 مجالس بلدية.

احلالة السياسية واجلغرافية: 	-2
تتمثل بتوزيع السلطة بني األقاليم والناطق 
في  الكامل  احلق  ومتلك  الواحد،  القطر  داخل 
أعضاءه  جميع  يكون  محلي  مجلس  اختيار 
منتخبني من مواطني األقليم، ولهذا النوع من 
الفيدرالية الصالحية الكاملة فى وضع ميزانية 
التعلقة  اإلدارية  القرارات  واتخاذ  مستقلة، 
بأدارة الشروعات والرافق العامة ضمن حدودها. 
بني  األولى  بالدرجة  الفيدرالية  هذه  تتكون 
كل  تتميز  متجاورة؛  سياسية  وكيانات  دول 
عريقة  قومية  أو  شعب  بوجود  منها  واحدة 

وهذه  أراضيها؛  وعلى  وطنها  فى  أصالً  تسكن 
ولكل  محددة،  جغرافية  معالم  ذات  الكيانات 
وتراث  وثقافة  وتاريخ  لغة  شعوبها  من  شعٍب 

مشترك كنموذج » الصربية والبوسنة«.
تقول:  البلجيكي  الدستور  من  األوىل  املادة 
اجملتمعات  من  تتألف  إحتادية،  دولة  بلجيكا 
القرارات  اتخاذ  سلطة  تعد  ولم  واألقاليم. 
والبرلان  الفيدرالية  للحكومة  حصرية 
الفيدرالي، وإمنا أصبحت قيادة البالد اآلن في أيدي 
سلطتهم  ميارسون  الذين  الشركاء،  مختلف 
بشكل مستقل داخل مجاالتهم. بينما حتتفظ 
مجال  في  هامة،  بسلطات  الفيدرالية  الدولة 
والعدالة  الوطني  والدفاع  اخلارجية  الشؤون 

أهم  من  واحدة  هي  الفيدرالّية 
في  السلطات  إّن  إذ  الُحكم،  أشكال 
النظام  هذا  تّتبع  اّلتي  الدولة 
إلى  الدستور  بموجب  مقّسمة  تكون 
بالمركزّية،  تتسم  فيدرالّية  حكومة 
من  إقليم  لكّل  صغيرة  حكومات  إلى 

األقاليم »الواليات« على حدى.
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مهمة  وأجزاء  االجتماعي،  والضمان  والالية 
من الصحة الوطنية والشؤون الداخلية، بينما 
تتمتع اجملتمعات امللية والناطق أيًضا بسلطة 

إقامة، واحلفاظ على العالقات اخلارجية.
إن التوفيق بني الهويات اإلقليمية والثقافية 
مع  فعله.  من  أسهل  أمر  احتادية  بنية  داخل 
ذلك، فإن لها ميزة هي عملية اتخاذ القرار أقرب 
سياسية  بنية  هي  والنتيجة  السكان.  إلى 
على  أكبر  تركيز  مع  أكثر حدة  محددة بشكل 
نوعية احلياة. وفي هذا اإلطار أفسح هرم الدولة 
الوحدوية الطريق أمام هيكل أكثر تعقيًدا من 

ثالثة مستويات.
على الستوى األعلى ، جند اآلن الدولة 

واألقاليم  واجملتمعات  الفيدرالية 
متساوية  منها  ثالثة  كل   ،

النظر  وجهة  من 
على  هم   « القانونية، 
ولكن  الساواة  قدم 
صالحيات  لديهم 
خملتلف  ومسؤوليات 

اجملاالت ».
الستوى  بينما 

قبل  من  األوسط 
إصالح  قبل  املافظات، 

1993م؛  عام  في  الدولة 
إشراف  حتت  املافظات  كانت 

اآلن  وهي  فقط.  الركزية  الدولة 
حتت إشراف جميع السلطات احلكومية العليا، 
أو  اجملتمعية  أو  االحتادية  السلطات  سياق  في 

اإلقليمية.
فيما أسفل الهرم، جند الكومينات التي هي 
مستوى اإلدارة األقرب إلى الناس مثل املافظات، 
فهي حتت إشراف السلطات العليا اعتماداً على 
الصالحيات التي متارسها، تشرف عليها الدولة 
متويلها  يتم  عام  وبشكل  النطق،  أو  االحتادية 

ومراجعتها من قبل الناطق.
طول  على  الطاقة  توزيع  إعادة  حدثت  وقد 
خطني، يتعلق اخلط األول باللغة وكل ما يتعلق 
مجتمعات.  عدة  النتيجة  كانت  بالثقافة، 

الذين  األشخاص  »اجملتمع« إلى  يشير مفهوم 
يشكلون مجتمًعا والرابطة التي توحدهم، أي 

لغتهم وثقافتهم.
الذي يفصل  تقع بلجيكا عبر خط الصدع 
بني الثقافتني األلانية والالتينية، وهذا ما يفسر 
سبب وجود اللغات الثالثة الرسمية في البالد 
ونتيجة   ،« واأللانية  والفرنسية  الهولندية   «
لذلك توجد في بلجيكا اليوم ثالث مجتمعات 
 ،« – األلاني  – الفرنسي  » الفلمندي  محلية 
 %60 يتحدث  حيث  لغات،  ثالث  تتواجد  وبذلك 
 %1 بينما  فرنسية،   %40 و  الهولندية،  منهم 

ألانيا.
 10 إلى  أيضا  البلد  وينقسم 
مقاطعات و 589 مجالس بلدية 
النفوذ  مناطق  بني  تتوزع 

الكونات الثالثة.
واجلبل  والهرسك 
»؛  وكرواتيا  األسود 
حيث كان لكل منها 
احتادية  جمهورية 
جمهورية  ضمن 
قبل  يوغسالفيا 
تفككها. إذ أن طبيعة 
هذا النوع من الفيدرالية 
بني  اختيارياً  احتاداً  يكون 
والناطق  الشعوب  مجموعة 

ذات طابع عرقي أو ديني.
3- احلالة اإلدارية اجلغرافية:

فيها  تتوزع  التي  الفيدرالية  أشكال  إحدى 
الستويات  على  فقط  والصالحيات  السلطات 
داخل  التخصصة  األقسام  وبني  الهرمية، 
النظمة أو الوزارة الواحدة، كما إنها ال تؤثر على 
وحدة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية 
ألنها تبقى موحدة لعدم وجود عرقيات متعددة.

الفيدرالية  من  النوع  هذا  شمل  وميكن 
واحدة  دولة  في  تكون  باعتبارها  بالوظيفية؛ 
قومية  وخصوصيات  معالم  ذات  مركزية 
حيث  متجانسة،  وتاريخية  وثقافية  ووطنية 
إلى واليات وأقاليم فدرالية  البالد  يتم تقسيم 

تتحمل 
كل من الدولة 

المركزية والواليات 
الفيدرالية مسؤولية 
المجاالت السياسية 
المختلفة والقرارات. 

تصدر الدولة المركزية كل 
القواني�ن، بينما توافق 

الواليات الفيدرالية 
عليها وتنفذها.
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تتمع بصالحيات إدارية ومالية في الوقت الذي 
الركزية،  التشكيالت  في  جميعها  تشارك 
بصالحيات  الفيدرالية  من  النوع  هذا  ويتمتع 
مناسبة في إدارة نفسه، وبنفس الوقت جتعله 
والفدراليات  األقاليم  مع  حقيقة  شراكة  في 
األخرى، ومنها جميعاً يتشكل الركز الذي يدير 
جميع هذه األقاليم والواليات ضمن نظام إداري 

ووظيفي متطور.
التي  االحتادية  ألانيا  النوع  هذا  ومثال 
نظام  ويحكمها  مقاطعة،   16 من  تتشكل 
حيث  دستورية،  وملكية  متثيلي  دميقراطي 
متتلك القاطعات حكماً شبه ذاتياً يشار إليها 
فيما  اخلاص  دستورها  والية  ولكل  كالدول، 

يتعلق بتنظيمها الداخلي. 
رينيه  د.  األملاني  والكاتب  املؤرخ  يقول 
فيلدانغل: ألانيا بلد فيدرالي ولهذا أكثر أهمية 
القرارات  من  العديد  اتخاذ  يتم  تعتقدون.  مما 
عشر  الستة  األلانية  الواليات  مستوى  على 
عليه  منصوص  وهذا  االحتادية(،  )اجلمهورية 
في الادة 20 من القانون األلاني األساسي، وهو 
السياسي  النظام  في  أهمية  األكثر  اجلانب 

األلاني.
أن  إلى  األلاني  األساسي  القانون  يشير 
غير  وهو  للدولة،  احلقيقي  الطابع  هو  هذا 
الركزية  الدولة  من  للتغيير. تتحمل كل  قابل 
اجملاالت  مسؤولية  الفيدرالية  والواليات 
الدولة  تصدر  والقرارات.  اخملتلفة  السياسية 
الواليات  توافق  بينما  القوانني،  كل  الركزية 

الفيدرالية عليها وتنفذها.
وحقوقها  اخلاصة  شرعيتها  للواليات 
اخلاص  دستورها  والية  لكل  وكفاءاتها. 
كاحلكومة  اخلاصة  السياسية  ومؤسساتها 
يتعلق  عندما  القضائي.  والنظام  والبرلان 
أو  التعليم  أو  بالثقافة  الثال  األمر على سبيل 
الشرطة تكون السلطة الكاملة على مستوى 

الدول االحتادية.
وسن  القرار  وصنع  السياسي  النظام  في 
القانون يتدخل كال الستويني؛ حيث يجب أن تتم 
الصادقة على كل القوانني في غرفة التشريع 

وغرفة  )البوندستاغ(  والبرلان  الرئيسية 
التشريع الثانية، واجمللس االحتادي )البوندسرات( 
حكومات  جميع  عن  ممثلني  من  يتألف  الذي 
للمجلس  ميكن  اخملتلفة.  األلانية  الواليات 
)أكثر  مطلقة  بأغلبية  القوانني  رفض  االحتادي 
على  سيكون  احلالة  هذه  وفي   ،)%50 من 
البوندستاغ حتقيق أغلبية مطلقة كذلك. وإذا 
رفض البوندسرات قانونًا بثلثي األصوات، يجب 
ما،  قانون  الثل لتشريع  البوندستاغ فعل  على 
بني  توافق  إليجاد  إجراء محاوالت  يتم  ما  وعادة 

جميع الشرعني.
4- احلالة التوافقية: 

التباينة  بالفيدرالية  تسميتها  أيضاً  ميكن 
وقومية  سياسية  مؤهالت  على  حتتوي  التي 
وجغرافية متعددة، ويتم االتفاق بني الفيدرالية 
الركزية والقاطعات واألقاليم على شكل إداري 
يغلب  معني  واتفاق  الوضوعية،  الظروف  وفق 
إلدارة  منطقة  كل  ومتطلبات  إمكانيات  عليه 

قضاياها.
التي  االحتادية  منسا  جمهورية  وكذلك 
إلى 9 واليات وتتوزع فيها الصالحيات  تنقسم 
بني الركز والفيدراليات كما هو احلال في ألانيا.

عليه  يغلب  الفيدرالية  من  النوع  وهذا 
في  احلال  هو  كما  محددة  واتفاقيات  توافقات، 
إسبانيا التي تتألف من17  منطقة حكم ذاتي 
من  متفاوتة  وبدرجات  احلكم  ذاتيتي  ومدينتني 
احلكم الذاتي، بفضل دستورها الذي رغم ذلك 
يؤكد صراحة على وحدة تراب البالد ووحدة األمة 

اإلسبانية. وأيضاً بشكل قريب في سويسرا.
5- فيدرالية حبكم الواقع:

والدولة  الفيدرالية  الدولة  بني  التمييز 
األحادية ليس باألمر البسيط، فالدولة األحادية 
قد تشبه الفيدرالية في البنية اإلدارية، ورغم أن 
احلكومة الركزية قد متلك احلق نظرياً في سحب 
احلكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن األمر قد 
بعض  إن  بل  سياسياً،  الصعوبة  شديد  يكون 
اجلهات التمتعة باحلكم الذاتي في دول أحادية 
كثيراً ما حتصل على صالحيات أوسع ممّا توفره 
يجادل  األسباب،  ولهذه  الفيدراليات.  بعض 
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البعض بأن بعض الدول األحادية العاصرة هي 
فيدراليات بحكم الواقع.

فيما  مزاية كثيرة  لها  األلانية  والفيدرالية 
أكثر  نظام  كونه  السياسي،  بالنظام  يتعلق 
تعددية وميثل الواطنني على الستوى اإلقليمي 
السياسية  القوة  توزيع  يتم  حيث  أيًضا؛ 
وتقسيمها بهذه الطريقة بشكل أكبر. أيًضا، 
ميكن حل العديد من الشاكل السياسية على 
على  القرار،  صنع  من مستويات  أدنى  مستوى 
تنافس  وهناك  إقليمي.  أو  شعبي  مستوى 
سياسي بني الواليات األلانية اخملتلفة، وميكن أن 
يكون آداؤها سياسًيا أو اقتصاديًا مختلًفا متاًما.

بحكم  فيدرالية  كدولة  إسبانيا  -تقترح 
تنص  ال  التأسيسية  قوانينها  أن  رغم  الواقع 
ذاتية  أقاليمها  متنح  كونها  باعتبار  ذلك،  على 
عليها  تتوفر  التي  ذاتها  الصالحيات  احلكم 
أن  واحتمال  للفيدراليات.  الكونة  األجزاء 
عن  الذاتي  احلكم  اإلسباني  البرلان  يسحب 
أقاليم مثل غاليثيا، كاتالونيا أو إقليم الباسك 
أنه ال شيء  مع  أمر شبه مستحيل سياسياً، 
جهات  فإن  ذلك  إلى  إضافة  قانونياً.  منه  مينع 
تتمتع بصالحيات  -الباسك  وإقليم  نافارا  مثل 
جزء  وحتول  واإلنفاق،  الضرائب  على  كاملة 
مقابل  الركزية  احلكومة  إلى  منها  صغير 
اخلدمات العمومية )اجليش والعالقات اخلارجية، 
فقيه  ويشير   .) واالقتصادية  والسياسية 
للحكومة  الفيدرالية  »الطبيعة  إلى  قانوني 

اإلسبانية )كاجتاه ال ميكن ألي كان إنكاره(. لكن 
بعد استفتاء إقليم كتالونيا في خريف 2017م، 
احلكم  لنزع  أميل  بإجراءات  إسبانيا  قامت 
االستفتاء  فّض  مثل  اإلقليم  من  الفيدرالي 
تهديد  حتت  الناخبني  على  والقبض  بالقوة، 
السالح ونزع عضوية أعضاء إقليم كتالونيا من 
ذاتي احلكم يحكم  إقليم  النواب وكل  مجلس 
إسبانيا لسنة  لدستور  تبعاً  ذاتي  قانون حكم 

1978م.  
أساسي  كمبدأ  الفيدرالي،  النظام 
في  عليه  منصوص  السياسي،  للتنظيم 
الدستور السويسري. فقد ورد في الادة 3 منه: 
تخرج  لم  ما  سيادتها،  تُـمارس  »الكانتونات 
وتتمّتـع  الدستور،  وضعها  التي  احلدود  عن 
الدستور  يفوِّضها  لم  التي  الصالحيات  بكل 

للحكومة الفيدرالية«. 
لكن كلمة »الفيدرالية«، ال وجود لها أصالً 
في الدستور. فمن ِوجهة النظر التاريخية، هذا 
األهلية،  احلرب  حصيلة  كان  تبعه،  وما  النظام 
إلى  قادت  والتي  »بساندربانت«  تعرف  التي 
وقفت  إذ  1848م،  الفدرالية سنة  الدولة  نشأة 
الكانتونات التحرّرة من ِجـهة مطالِـبة بدولة 
الكانتونات  دافعت  حني  في  قوية،  مركزية 
على  أخرى،  جهة  من  باملافظة  الكاثوليكية، 

استقاللية الكانتونات.
الشعب  أقرّه  الذي  الدستور،  جنح  لقد 
على  احلفاظ  في  1848م،  سنة  السويسري 
إلى  الّداعني  وأرضى  العسكرين  بني  التوازن 
نفس  في  الفيدرالية  إلى  والداعني  الركزية 
اليوم  يضَمـن  الذي  هو  التوازن  وهذا  الوقت، 

سيادة واستقاللية الكانتونات.
الدستور  في  عليها  النصوصة  الواد  وفق 
تنظيم  في  مبدأ  الفيدرالية  إن  السويسري 
الشكلة  الدويالت  مبحافظة  يقضي  الدولة 
احلكم  من  واسع  بِنـطاق  االحتادية  للدولة 
للنظام  االحتادية  الصفة  وحتتل  الذاتي. 
داخل  هاماً  موقعاً  سويسرا  في  السياسي 

الدستور السويسري.
ال  الفيدرالي،  النظام  في  البدأ  حيث  ومن 

أشكال  إحدى  الجغرافية  اإلدارية  الحالة 

السلطات  فيها  تتوزع  التي  الفيدرالية 

الهرمية  المستويات  على  فقط  والصالحيات 

المنظمة  داخل  المتخصصة  االقسام  وبين 

تؤثر  ال  إنها  كما  الواحدة،  الوزارة  أو 

والقضائية  التشريعية  الدولة  وحدة  على 

وجود  لعدم  موحدة  تبقى  ألنها  والتنفيذية 

عرقيات متعددة
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تعِجـز  التي  بالهام  إال  االحتادية  احلكومة  تقوم 
عن القيام بها الكانتونات واجملموعات امللية. 

سمح اعتماد النظام الفيدرالي في البداية 
ودُعاة  الركزية  دُعاة  بني  التوازن  حتقيق  من 
االستقاللية، فكان حالً وسطاً بني العسكرين، 
لإلجراءات  مدوّنة   26 البلد  هذا  في  وتوجد 

اجلنائية مختلفة فيما بينها.
تتمّتـع  فيدرالي  بنظام  سويسرا  وحتظى 
)الدويالت األعضاء(، بقدرٍ  الكانتونات  في ظله 
كبيٍر من االستقاللية. هذا النظام االحتادي ميثل 
احلديثة  السويسرية  للدولة  أساسياً  ُمـرتكزاً 
منذ نشأتها سنة 1848م، ويحتل موقعاً هاماً 

في الدستور.
ويوجد في سويسرا نظام تعليمي يختلف 
بتِـعداد الكانتونات الشكّـلة لها، والتي تبلغ 26 
كانتوناً، ففي كانتون، جند »الدرسة اإلعدادية« 
الثانوي«،  »العهد  جند  آخر،  كانتون  وفي 
التي  والسنوات  التعليمية  الراحل  وتختلف 
أخرى،  إلى  منطقة  من  مرحلة  كل  إليها  متتد 
النظام  اختيار  بحق  يحتِفـظ  كانتون   وكل 
مثاالًت  إال  التعليم  قطاع  وما  يرتضيه،  الذي 
الواسع  طاق  النِـّ تُدل على  أخرى  أمثلة  من بني 
الكانتونات  به  تتمتع  الذي  االستقاللية،  من 

واجملموعات امللية في هذا البلد. 
مستوى  على  أيضاً  جنِـده  نفسه  الّتـبايُـن 
داللة  تختلف  إذ  السياسية،  الؤسسات 
الكلمات من منطقة إلى أخرى، فاجمللس امللي 
في نوشاتيل، يُـشير إلى اجلهاز التنفيذي، وفي 

كانتون » فو« إلى اجلهاز التشريعي.
ذاتي  بُحـكم  الكانتونات  تتمتع  كما 
الفيدرالي  النظام  يستند  النطاق  واسع 
مبقتضاه  حتتِفـظ  أساسي،  ُمـرتكز  إلى 
ميكن  ما  بأوسع  امللية  واجملموعات  الكانتونات 
السلطات  إلى  تفّوض  وال  الصالحيات،  من 

الفيدرالية إال ما يتجاوز قُـدراتها وإمكاناتها.
السنوات  في  تسبب  النظام،  هذا  لكن 
األخيرة في العديد من الشكالت وأتاح الفرصة 
يندِّدوا  لكي  الفيدرالي  النظام  يُـناوئون  للذين 
ما  الصغيرة« أو  الدولة  »عقلية  يُـسمونه  مبا 

يُـمكن أن نطِلـق عليه النزعة الشوفينية. 
عن  الدِّفاع  على  احلريصة  الكانتونات  وأما 
امتيازاتها واستقالليتها، فال تُـفّوت »شاردة أو 
ر بقدسية سيادتها. ومع ذلك  واردة«، إال وتذكِـّ
الّصعب  من  هاٌم  مكسٌب  الفدرالي  فالنظام 

مهاجمته أو النّـيل منه.
ويقول الؤرخ كريستيان ساندرغير، صاحب 
الراجعة  منذ  أنه  احلديثة«،  »سويسرا  أبحاث 
اجلزئية للدستور سنة 1874، بدأت الكانتونات 
النظام  وأصبح  سيادتها  فشيئاً  شيئاً  تفقد 
شكاوى  وكثُـرت  خطر،  في  نفسه  الفيدرالي 
مع  تتحّول  نفسها  وجدت  التي  الكانتونات، 
التي  القرارات،  لتنفيذ  أجهزة  إلى  الزمن  مرور 

تتخذها احلكومة الفيدرالية.
احلدود بني الكانتونات والِوحدة الترابية، من 
الفيدرالي.  بالنظام  أيضا  الُـرتبطة  القضايا 
اآلن  حدِّ  إلى  رفضوا  قد  الواطنون  كان  فإذا 
فِـكرة االندماج بني الكانتونات، وآخرها مشروع 
فإن  جنيف،  وكانتون  فو  كانتون  بني  االندماج 
اجملموعات  مستوى  على  تقدُّما  حتِرز  العملية 
ما  السؤال،  اآلن  حّد  إلى  يطرح  ولم  امللية، 
الساس  إلى  النهاية  في  سيؤدّي  ذلك  كان  إذا 

باحلكم امللي الذي تتمّتـع به.
املراجع:

�كتاب: المكونات السورية وسبل العيش المشترك   -
)إبراهيم �ابان وفادي عا�وم(.

 «  Forum of Federations عن  الصادر  تقرير   -
الكندية ». 

لماني د. رينيه فيلدانغل.
أ
بحاث ومقالت للمؤرخ ال

أ
ا  -

.)be.( موقع المعلومات والخدمات البلجيكية  -
.)SWI( موقع هيئة اإلذاعة والتلفزيون السويسري  -

موسوعة ويكيبيديا.  -
لماني 

أ
رشيف الفيدرالي ال

أ
ا  -

لمانيا – سويسرا – بلجيكا – النمسا - 
أ
دساتير » ا  -

سبانيا »
أ
ا

حول  المتعددة  والككتب  الدراسات  من  مجموعة   -
وروبا والعالم. 

أ
تها في ا

أ
الفيدرالية ونشا
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والنظري؟  االصطالحي  االطار  أهمية  هي  ما 
لاذا أولى الفكر عبداهلل أوج آالن عناية خاصة بها 
وخصص لها مكاناً في بداية مرافعاته؟ في كتابتنا 
اإلطاراإلصطالحي  أساسي  بشكل  سنتناول  هذه 
األمة  وحل  الكردية  كتاب«السألة  في  والنظري 
الدميقراطية - دفاعاً عن الكرد املصورين بني فكي 

اإلبادة الثقافية«. 
بالصطلحات  يقصد  ماذا  اخلصوص  هذا  في 
مايلي:  القول  ميكننا  بتقيمها  قمنا  إذا  والنظريات 
وكاٍف  صحيح  بشكل  الكردية  السألة  فهم  إن 
وواٍف، يهدف إلى إيجاد حل ممكن التطبيق للمسألة 
إلى تشكيل  الصطلحات  تهدف  الكردية. باألصل 
بنية فكرية وذهنية متهد لطرق وسبل احلل السليم 
من  الصطلحات  أهمية  تبرز  العالقة.  للمسائل 
كاٍف  فهم  في  ويساهم  صحيح  استيعاب  أجل 
لهذا الفكر كمقترٍح للحل، ألن الفكر عبداهلل أوج 

آالن أكثر ما تستوقفه هي الفاهيم التداولة. 
السألة  هي  الكردية  السألة  أن  القول  ميكن 
إبادة  هناك  لعصرنا.  وشامالً  وثقالً  تعقيداً  األكثر 
ثقافية, لذلك فإن حل هذه السألة سيفتح األبواب 

أهمية اإلطار اإلصطالحي والنظري

صالح الدين أردم

م���ج���ت���م���ع  أي 
ض����ع����ف راب���ط���ه���ا 
فيمكن  التنظيمي، 
استعماره  بسهولة 
واط�������ض�������ه�������اده 
واستغاله من جميع 
يمكن  ال���ن���واح���ي. 
القول إنه من السهل 
االستغال  ممارسة 
على  واالض���ط���ه���اد 
ه����ك����ذا م��ج��ت��م��ع 
س���ط���ح���ي ي��ف��ت��ق��ر 
وردة  ل��ل��م��ق��اوم��ة 
ال��ف��ع��ل ال����ذي ب��ات 
يمكن  ك��ال��ق��ط��ي��ع 
والهيمنة  ق��ي��ادت��ه 

عليه.

ان لم يتم فهم المصطلحات والنظريات 

بشكل عميق ال يمكن فهم القضية الكردية 

بشكل كاٍف وصحيح
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أمام حل جميع السائل االجتماعية، كذلك سوف 
تتأثر هي األخرى بسبل حلهم, مما مفاده ان تسليط 
الضوء على حل السألة الكردية هي بنفس الوقت 
االجتماعية  السائل  كافة  إضاءة  في  سيساهم 

وسبل حلها. 
إذا انتبهنا، يتم ربطها بحل األمة الدميقراطية 
النظرية  باعتبارأن  الرأة,  وحرية  واالشتراكية 
يتم  العناصر األساسية. كذلك  تتشكل من هذه 
ربطها باإلدارة الدميقراطية. وهذا يعني إضاءة طرق 

وسبل تطوير وجناح كل تيارات احلرية. 
آالن  أوج  عبداهلل  الفكر  براديغما  فإن  الشك 
فقط  ليست  الفكري  لنظامه  النظرية  واألطر 
نستخدمها  التي  والصطلحات  أطر,  خمسة 

أنه ومن  اثنتي عشرة مصطلحاً. إال  ليست فقط 
أجل الفهم الكامل والكافي والصحيح للمسألة 
هذه  اختيار  مت  الدميقراطية  األمة  وحل  الكردية 
الفهم  في  واحلاسم  الهام  لدورهم  العناصر 
يتم  لم  ان  العملي.  والتطبيق  للمسألة  النظري 
صحيح  بشكل  والفاهيم  النظريات  هذه  فهم 
وكاٍف, الميكن الفهم الصحيح والكافي للمسألة 
عبداهلل  اطروحة  فهم  ميكن  ال  وبالتالي  الكردية. 
أوج آالن »األمة الدميقراطية« حلل السألة الكردية 
وكافة الشاكل االجتماعية التي تعاني منها الدول 
الهيمنة, وبدون فهم حل األمة الدميقراطية الميكن 

إيجاد احلل األمثل لهذه السائل. 

ولدى دراسة جتربة حركة التحرر الوطنية التي 
لدينا  يظهر  قد  الكردستاني  العمال  حزب  قادها 
 )PKK( أنه وقبل ظهور حزب العمال الكردستاني
كانت هناك الكثير من احلركات التي حاولت وعملت 
من أجل حل هذه السألة. ثم ظهر عبداهلل أوج آالن 
وكافح وحقق تطورات في أجزاء كردستان األربعة، 
مراجعة  الطلوب. ولدى  احلل  حتقيق  يتم  لم  لكن 
الذات وإعادة النظر فإن PKK رأى نواقص احلركات 
احلل  وأراد حتقيق  السألة،  تود حل هذه  التي كانت 
الذي لم يتمكنوا من حتقيقه. وخاض نضاالً واسع 
تاريخ اإلنسانية، لكنه  النطاق وذو معنى ساٍم من 
قام  نعم  الكردي,  للمسألة  احلل  يحقق  لم  أيضاً 
بإظهار السألة وأوضح سبل وطرق احلل للمسألة 
وحقق تطورات مهمة، لكن لم يتمكن من حتقيق 
نضاله  خضم  في  دولية  مؤامرة  وواجه  احلل. 
التي  الكاسب  حماية  الصعب  من  بأنه  هذا. ورأى 
لم  إن  إنه  بوضوح  وظهر  النمط.  بهذا  حققها 
الميكن  ومستمر،  أعلى  مبستوى  احلل  بتطوير  يقم 
مع  حدث  مثلما  يديه.  بني  التي  الكاسب  حماية 
كثير من حركات التحرر وتيارات احلرية التي حققت 
حماية  من  يتمكنوا  لم  لكن  التاريخ،  في  تطورات 
مت  أو  اآلخر  تلو  جزًء  فخسروا  الكتسبات،  هذه 
اطضهادهم ومت إنهاؤها. كان من المكن أن يالقي 
والتطورات  الكردستانية  احلرية  حركة  مكتسبات 
مصيرهم,  نفس   PKK وأظهرتها   أجنزتها  التي 
الوحيد للحل هو  والشكل  الشرط  ألجل ذلك فإن 
حل األمة الدميقراطية, ألننا نرى بوضوح أن جميع 
القومية  الدولة  التي مت تطويرها حتت اسم  احللول 
الدولة،  وبناء  السلطة  إلى  الوصول  عنوانها  والتي 

لم توصل إلى النتيجة ولم حتقق النجاح. 

إىل  جديد  من  اإلنسانية  حتتاج  الراهن  يومنا  يف 
التعمق الفكري والنظري

لاذا توقف الفكر عبداهلل أوج آالن على »االطار 
اجمللدات  من  مجلد  كل  بداية  في  االصطالحي« 
اخلمسة في مرافعاته السماة »مانيقستو اجملتمع 
الدميقراطي«؟. علينا إيجاد جواب لهذا السؤال، ألن 
هذه الصطلحات ليست بجديدة, بالعنى العلمي 

ضد  النضال  أولويات  أهم 
نظام الحداثة الراسمالية، هو 
تطوير قوة التفكير والتعمق 
صحيح  بشكل  الحياة  فهم  في 
وحماسة  اإلرادة  وتطوير 
وصرف  الحرة  الحياة  عيش 
الجهود في هذا االتجاه، حيث 

كل ذلك يعتبر نضااًل
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أعاد  ولكن  جديدة،  مصطلحات  أوجالن  يخترع  لم 
قراءة هذه الصطلحات من جديد وفي رأيه أن إعادة 
فهي  جديد  من  والفاهيم  الصطلحات  في  النظر 
احلقيقية  العاني  إلضفاء  للغاية  ومهمة  ضرورية 
فهم  أجل  من  وكذلك  الفكر  نظام  وتعميق  لها 

احلياة بشكل صحيح والتمكن من حتليلها. 
بأننا  الشك  الصطحات  نستخدم  عندما 
نتكلم بلغة أو حتى أننا نتكلم بعدة لغات. هذا ال 
يعني بأننا نفتقر للغة أو ال نستخدم الصطلحات. 
من  الكثير  معاني  متاماً  نفهم  ال  أننا  الواضح  من 
نستخدم  إننا  نستخدمها.  التي  الصطلحات 
الرور  اثناء  خاصة  حفظاً،  الصطلحات  من  الكثير 
على بعض الواضيع العلمية ومناقشتها، باألخص 
العملية,  المارسة  إلى  ترجمتها  نريد  عندما 
نستخدم  حيث  قالبي.  إطارٍ  ضمن  تبقى  فإنها 
أو  نفهمها  أن  بدون  إما  الصطلحات  من  الكثير 
نفهمها بشكل غير صحيح وناقص. هذا هو واقع 
الفكري  الستوى  إن  احلقيقة  العاشة. في  حياتنا 
الوضع,  هذا  على  يؤثر  لدينا  والشتت  السطحي 
أكثر  تفكيرنا  منط  يكون  أن  الضروري  من  لذلك 

منهجية وعميقاً. 

التعمق  إلى  أخرى  مرة  البشرية   واليوم، حتتاج 
الهيمن  النظام  ألن  الفكر.  قوة  ألمتالك  والتركيز 
الرأسمالية  احلداثة  ونظام  الدولتي  السلطوي- 
عدم  االنسانية  على  فرضت  التاريخ  مر  على 
التفكير. ألنه من أبسط الطرق لبسط سيطرتها 
هو  الثاني  األمر  واالستعباد.  االستغالل  وترسيخ 
البنية  انحالل  يعني  وهذا  تنظيم.  بدون  تركها 
التنظيمية للمجتمع. لو ترك مجتمع ما في وضع 
فكري سطحي وضيق األفق، فإن البنية التنظيمية 
رابطها  ضعف  مجتمع  وأي  للتخريب,  تتعرض 
التنظيمي، فيمكن بسهولة استعماره واطضهاده 
واستغالله من جميع النواحي. ميكن القول إنه من 
السهل ممارسة االستغالل واالضطهاد على هكذا 
مجتمع سطحي يفتقر للمقاومة وردة الفعل الذي 

بات كالقطيع ميكن قيادته والهيمنة عليه. 
يقوم  الهيمن  النظام  فإن  الناحية  هذه  من   
ما  بكل  يعمل  حيث  كلها,  التفكير  قوة  باحتكار 

والشبيبة  والنساء  الشعوب  لترك  قوة  من  أوتي 
نطاق  خارج  الطضهدة  الفئات  وجميع  والكادحني 
قوة التفكير، تركها مبستوى فكري سطحي ضيق، 
للحياة  معنى  إعطاء  على  قادرة  غير  وبالتالي 
بحيث الميكن لها البحث عن مستقبلها وبالتالي 
ايصالهم إلى وضع فاقدي اإلرادة وغير قادرين على 
ادراك احلياة احلرة. وبالنتيجة مت فرض اإلبادة اجملتمعية 
التاريخ. هناك قصف  مر  على  لها  المثيل  بشكل 
من  الراسمالية  احلداثة  نظام  يقوم  حيث  دعائي, 
أخرجتها  التي  التواصل  أمكانيات  استخدام  خالل 
هذه  مثل  بفرض  االعالم  ووسائل  التقنية  الثورة 
وتريد  واإلنسانية  األشخاص  على  اجملتمعية  اإلبادة 

بذلك حتقيق االنكسار الذهني فيها. 

نظام  النضال ضد  أولويات  أهم  من  فإن  لذلك 
احلداثة الراسمالية، هو تطوير قوة التفكير والتعمق 
اإلرادة  وتطوير  صحيح  بشكل  احلياة  فهم  في 
اجلهود في هذا  احلرة وصرف  احلياة  وحماسة عيش 
االجتاه، حيث كل ذلك يعتبر نضاالً. إذا لم نستطع 
الراسمالية،  احلداثة  النضال ضد نظام  حتقيق هذا 
فالميكن حتقيق هزميتها أو اجتياز ليبراليتها ذواأللف 

ومن أجل الحصول على حقيقة 
طبيعة  تعتبر  التي  الحياة 
يجب  والفرد,  المجتمع  وبنية 
أن يكون توجهنا نحو الحرية 
والمساواة والحياة المشتركة، 
حلول  إيجاد  اجل  من  وذلك 
دائمة وقابلة للتطبيق وكذلك 
للمسألة  الحل  إيجاد  إلى 
من  تعتبر  التي  الكردية 

المسائل المعقدة.
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الميكن  وبالتالي  بها  التشهير  الميكن  كذلك  وجه، 
ميكن  ضدها.  سياسي-عسكري  نضال  ممارسة 
احلركات  من  الكثير  تطور  خالل  من  هذا  استنتاج 
الدروس  استنتاج  ميكن  العاصرة, حيث  التاريخية 

منها وجعلها كتجربة من أجل نضالنا الراهن. 
مستوى  إلى  الوصول  وألجل  الناحية  هذه  من 
فكري منظم وعميق وكاٍف، وذلك من أجل الوصول 
التركيز  فيجب  احلرة،  للحياة  قوي  وادراك  إرادة  إلى 
يجب  لذا  والنظري.  الفكري  التعمق  حتقيق  على 
اإلمكان  وبقدر  جداً  مفهومة  لغتنا  تكون  أن 
والوصول  اإلبتعاد عن احلفظ وفهم كل ما نقوله، 
عنه  التعبير  نريد  عما  يعبر  أن  ميكن  مستوى  إلى 
بالصطلحات الصحيحة والكافية إلعطاء العنى 
الواضح. من وجهة نظرنا فإن الفكر عبداهلل أوج 
جدول  في  الوضوع  هذا  مثل  وضع  الذي  هو  آالن 
هذا  ضمن  أهميته  مدى  على  يدل  وهذا  األعمال، 

اإلطار. 

يقوم  السلطوية  الدولة  نظام 
اليت  للمفاهيم  متعمد  بتشويه 

تعمق الفكر

تشويه  هناك 
للمفاهيم  متعمد 
تطور  التي  العلمية 
وهذا  الفكر.  وتعمق 
النظام  يتبعه   ما 

والدولتي.  السلطوي 
خاصة نظام الدولة-االمة 

حيث  القومية(  )الدولة 
مبرمج  بشكل  بذلك  تقوم 

وبوعي وعن عمد. تاريخياً هذا موجود 
ونظام   , والسلطة  الدولة  نظم  جميع  لدى 

ذروتها.  إلى  األمر  هذا  أوَصَل  الراسمالية  احلداثة 
وبالتالي هناك كثير من الفاهيم مت تفريغ محتواها 
عقب  على  رأساً  قلبها  مت  منها  بعض  وحتريفها، 
وأفرغت من معانيها احلقيقية, بحيث وصلت إلى 
نقطة ال ميكن للمجتمع أن يعبر عن نفسه بشكل 
صحيح وكاٍف. من هذه الناحية علينا أن نعلم بأن 

مفهوم  علمية جد مشوهة. مثالً  هناك مفاهيم 
لعالقة  بالنسبة  الشي  ونفس  »الدميقراطية« 
»الدولة  عالقة  –األمة- الوطن«. كذلك  »الدولة 
األطر  من  كثير  هناك  احلقيقة  واالشتراكية«. في 
نظام  وخاصة  الدولتي  النظام  يقوم  اإلصطالحية 
األيديولوجي  الستوى  وعلى  الرأسمالية  احلداثة 
يجب  وبالتالي  متعمد.  بشكل  بتشويهها  يقوم 
تصحيح تلك الفاهيم وإضفاء معانيها احلقيقية 
أكثر  الفكري  تطوير مستوانا  في  لتساهم  عليها 
نفهم  كي  منتظم،  تفكير  مستوى  إلى  والوصول 
احلرة  احلياة  تطوير  وألجل  أكثر،  البعض  بعضنا 

وعيشها بشكل اكثر وعياً. 

الشك أن هناك أسباباً أخرى, فمثالً مع إنحالل 
احلرية  أفكار  مصير  هو  ما  السوفيتي،  االحتاد 
من  الكثير  مثلها  مستقبلها؟  هو  وما  وتياراتها؟, 
تاريخ  ,فإن  انتبهنا  لو  نفسها.  تطرح  األسئلة 
تشكل  التي  التيارات  هذه  مبثل  مليء  احلضارة 
قوة نضالية مهمة، لكن اليصبحون 
وال  ومستمرة  دائمة  قوة 
يستطيعون ان يتحولوا إلى 
قوة إدارية والذين أصبحوا 
يستمروا  لم  إدارية  قوة 
فإن  وأخيراً  طويالً. 
الشيدة  االشتراكية 
اإلنسانية  وعدت  التي 
والساواة  بالتحرير 
لنفس  وصلت  واحلرية 
األوضاع  هذه  النهاية. 
تتطلب تقيماً صحيحاً، مرة 
حولها.  النقاش  تتطلب  أخرى 
تبقى  أن  احلرية  لتيارات  كتبت  هل 
سيتحقق  كيف  وإال  دائماً؟  العارضة  وضع  في 
ال  احلقيقة  في  الدميقراطية؟  واحلياة  احلر  اجملتمع 
ميكن أن تتواجد حياة بال سلطة ودولة؟ إذا تواجدت 
مهمة  مسألة  تشكل  هذه  ستتحقق؟  فكيف 
حيث  من  أو  الصطلحات  حيث  من  ودائمة, سواء 
النظريات. يتوجب تعريفها من جديد بحيث تكون 
بحاجة  ولذلك فهي  وكاف،  مفهومة بشكل جيد 

يقول 
المفكر عبدهللا 

أوج آالن: »إن حدوث 
التغيير في البراديغما, 

يدل على أن اإليديولوجيا 
 
ً
تعيش حالة أزمة«. وأساسا
 PKK فإن تغير اسم الحزب

هو نفسه تعبير عن 
األزمة اإليديولوجية 

المعاشة.
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إلى تبسيطها وجعلها مفهومة. 
الكردية«.  »السألة  حتتاجها  مشابه  وضع 
نظام  ضمن  الكردية  للمسألة  احلل  حتقيق  فألجل 
خاضها  عريق  نضال  هناك  السلطوية،  الدولة 
الشعب الكردي عبر التاريخ. هذه القاومات كانت 
لديها نواقص وأخطاء بال شك. قام الفكر عبداهلل 
حيث  جيد,  بشكل  الوضع  هذا  بتقييم  آالن  أوج 

فيها  قيم  عميق,  ذاتي  ونقد  بنقد  قام 
واألسباب  النتائج  شامل  بشكل 

التي ظهرت. وانطالقاً من هذا 
وحتقيق  الدفاع  أجل  ومن 

قوي للحل الدولتي أظهر 
قوياً  راديكالياً  تياراً 
تاريخ.  في  له  المثيل 
خاض  االطار  هذا  في 
عشرات  دام  نضاالً 
السنني في خط فدائي 

سجل  حيث  شجاع, 
لكن  عظيمة،  مقاومات 

هكذا  وجود  مع  النهاية  في 
نضال لم يتحقق احلل النتظر. ال 

ميكن حل السألة الكردية ضمن النظام 
وباألدوات التي يتخذها النظام أساساً لها. في هذه 
احلالة كما أن تطوير وحتقيق مسألة احلرية ومسألة 
فإن  فكذلك  البحث،  موضوع  مازالت  االشتراكية 
موضوع كيفية حل السألة الكردية تطرح نفسها 
من جديد. النضال الذي خاضه طليعة حركة التحرر 
الوطنية PKK وعدم حتقيق احلل الذي كان منتظراً، 
دفعها إلى البحث واجراء النقاشات من جديد، على 
هذا األساس يتطلب حل السألة بشكل صحيح، 
والراهنة  التاريخية  بابعادها  تعريفها  خالل  من 
إيجاد طرق حل  األساس  هذا  وعلى  بشكل عميق، 

قابلة للتحقيق. 

املسألة  لفهم  جديدة  تقربات  إىل  حاجة  هناك   
الكردية بطريقة متكاملة وصحيحة

والنظري  الفلسفي  النهج  خالل  من 
التي  الشيدة  األشتراكية  وتكتيك  واستراتيجية 

يتم  احللول, لم  وإيجاد  النضال  PKK في  اتبعها 
تعريف  وضع  وجب  لذا  الرجوة.  النتيجة  حتقيق 
إيجاد  وفهم جديدين. على هذا األساس ومن أجل 
والتكامل  الصحيح  الفهم  يتوجب  احلل  سبل 
نهجاً  يتطلب  ذاته  بحد  هذا  الكردية,  للمسألة 
فكري  نظام  نحو  نتوجه  سوف  بالتالي  جديداً، 
اإلطار  فإن  لذا  احلل.  وطرق  سبل  إليجاد  جديد 
لهذه  أهمية  ذات  واالصطالحي  النظري 
أوج  عبداهلل  الفكر  وكون  الدرجة، 
في  األول  الوضوع  جعلها  آالن 
يأتي  إمنا  األخيرة،  مرافعاته 

من خصائصها هذه. 
بأن  نرى  الحظنا  لو 
اخلصائص  هذه  كل 
استخدام  مهمة. 
بشكل  الصطلحات 
صحيح ومنع تشويهها 
استخدام  وعدم 
بشكل  الصطلحات 
يجب  ناحية  فمن  حفظي، 
ناحية  ومن  الفكر  قوة  تعميق 
متكامل.  نظام  إلى  إيصالها  أخرى 
فهم  قوة  له  منا  واحد  كل  مفكرة  ككيانات  إننا 
جبارة. كذلك فإن معرفة السائل بشكل صحيح 
وحتليلها اكثر والفهم الصحيح لها، توجهنا نحو 
فإننا  الشكل  بهذا  للتطبيق.  قابلة  حلول  إيجاد 
الفكري. ومن أجل احلصول  نظهر نهجنا ونظامنا 
وبنية  طبيعة  تعتبر  التي  احلياة  حقيقة  على 
احلرية  نحو  توجهنا  يكون  أن  والفرد, يجب  اجملتمع 
إيجاد  اجل  من  وذلك  الشتركة،  واحلياة  والساواة 
حلول دائمة وقابلة للتطبيق وكذلك إلى إيجاد احلل 
للمسألة الكردية التي تعتبر من السائل العقدة. 
أوج  عبداهلل  الفكر  وضع  فإن  األساس  هذا  وعلى 
مرافعاته  بداية  في  والنظريات  الصطلحات  آالن 
يأتي من أجل الفهم العميق والصحيح والشامل 
لألفكار التي وضعت في مرافعاته. وذلك من حيث 
اخلط الفلسفي- النظري واإليديولوجي- السياسي 
ومن حيث اإلستراتيجية والتكتيك. كل هذا ساعد 
في تطوير قوة التفكير والتعمق في عالنا الذهني 

إن النضال 
 PKK الذي خاضه

من إجل حل المسألة 
الكردية بعقلية الدولة 

)الدولة القومية (وسبلها 
واليت حققت النت�ائج في 
كل أنحاء العالم, لم تنجح 

للوصول إلى النتيجة 
المرجوة في 

كردستان
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وإغنائها. بهذا الشكل حقق أسلوباً وطريقة عمل 
ناجحة. 

تغري  أثناء  املصطلحات  يف  النظر  إعادة  إن 
الرباديغما خلق تغريات جذرية

األقسام  في  والنظريات  الصطلحات  وضع  إن 
األولى من الرافعات لها بعض األسباب األساسية 
وبحسب النتائج التي توصلنا اليها من ذلك ميكننا 

قول مايلي. 
أوج  عبداهلل  الفكر  توقف  االطار  هذا  في 
تغير  فضمن  الصطلحات.  من  الكثير  على  آالن 
البراديغما مت تقيم اإلطار النظري من جديد. الشك 
التفكير,  نظام  في  الفلسفية  الناحية  من  أنه 
براديغمي. كذلك حقق تغيرات مهمة  قام بتغيير 
لكن  األيديولوجي-السياسي,  اخلط  في  وجذرية 
بتعريف  قام  تغيير,  هكذا  مثل  إحداث  أجل  من 
األخير  كتابه  في  خاصة  جديد،  من  الصطلحات 
أجل  من  الدميقراطية«  واألمة  الكردية  »السألة 
فهم صحيح وشامل للمسألة الكردية. في الواقع 

من أجل إيجاد طرق وحلول قابلة للتطبيق، البد من 
تعريف بعض الصطلحات من جديد واستخدامها 

كضرورة لتجسيدها على ارض الواقع. 
حدوث  »إن  آالن:  أوج  عبداهلل  الفكر  يقول 
اإليديولوجيا  أن  على  يدل  البراديغما,  في  التغيير 
فإن تغير اسم احلزب  تعيش حالة أزمة«. وأساساً 
اإليديولوجية  األزمة  عن  تعبير  نفسه  هو   PKK
الدولة  بإيديولوجية  مجهز  حزب  هناك  العاشة. 
القومية، على هذا األساس جميع الشعب منظم 
في خط فدائي وبطليعة الرأة والشبيبة محتشدة 
في نضال بطولي. إن النضال الذي طورتها الشعوب 
في جميع أرجاء العالم )آسيا، افريقيا، أمريكا، اوربا 
والعنف  الدة  حيث  من  أنهم  رغم  اوربا(  شرق   ,
كردستان،  في  النضال  من  بكثير  أقل  والضمون 
فقد متكنوا من الوصول إلى الغايات واألهداف التي 
أرادوها, لكن في كردستان لم تتحقق هذه النتيجة. 
حل  إجل  من   PKK خاضه  الذي  النضال  إن 
القومية  )الدولة  الدولة  بعقلية  الكردية  السألة 
أنحاء  كل  في  النتائج  حققت  والتي  (وسبلها 
الرجوة  النتيجة  إلى  للوصول  تنجح  لم  العالم, 
أوج  عبداهلل  الفكر  قام  لا  طبعاً،  كردستان.  في 
احلقيقة  في  بأنها  رأى  النتائج،  هذه  بتحليل  آالن 
سبيل  في  مت  الذي  النضال  إن  احلل.  تشكل  ال 
االستقالل واحلرية, بالرغم أنهم استطاعوا الوصول 
أحراراً  يصبحوا  لم  لكنهم  والدولة،  السلطة  إلى 
وكدوٍل  بدميقراطية،  يأتوا  ولم  اإلستقالل،  نالوا  وال 
الهيمن  النظام  حلقة  إلى  إضافتهم  متت  قومية 

الرأسمالي العلموي. 
التيار  قبل  من  الطروح  احلل  فإن  باألساس 
مالئماً.  حالً  يكون  العشرين, لم  القرن  في  الثوري 
التي  الرجوة  النتيجة  يحقق  لم  كردستان  ففي 
ميكن  لذلك  العالم.  من  أخرى  أماكن  في  حتققت 
PKK عرف نفسه كحركة  أثناء ظهور  أنه  القول 
على  نضاالً  خاض  حيث  راديكالية,  وطنية  حتررية 
فإن  األساس  هذا  على  القومية.  الدولة  نهج 
التي  النضاالت  انتقد  آالن  أوج  عبداهلل  الفكر 
عدم  مسؤولية  فحمل  قبل,  من  موجودة  كانت 
حتقيق استقالل وحرية كردستان على نواقص تلك 
أجل  الضعيفة. ومن  وجوانبهم  القاومة،  احلركات 

خاضه الذي  النضال  إن 
حل  من  يتمكن  لم   PKK
ومعها  الكردية،  المسألة 
أنتجها  التي  المسائل  جميع 
السلطوي-الدولتي،  النظام 
الشاكلة  نفس  وعلى  كذلك 
حرية  مسألة  رأسها  وعلى 
المسائل  من  وغيرها  المرأة 
كونها لم تحقق الحل, يقف 
البراديغمي,  النهج  وراءها 
عبداهلل  المفكر  رآها  والتي 

أوج آالن وحللها.
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اجتياز تلك األخطاء والنواقص قام بتطوير النضال. 
التي  النواقص  باجتياز  قام  انه  حيث  ذلك  وبرغم 
كانت تعاني منها تلك احلركات, لكن بنفس الوقت 
التي منيت بها  النتيجة  لم ينجوPKK من نفس 

تلك احلركات. 

إذا دققنا النظر، فإن ما حصل لم يكن بسبب 
عدم القتال أو عدم تقدمي كل ما يتطلبه النضال, 
بتالفي  الكردستاني  العمال  قام حزب  الواقع  ففي 
جميع الواقف التي كانت مخالفة للمعايير العالية 
الفكري  النظام  نواحي  كل  من  النواقص  وبتالفي 
عدم  النتيجة  كانت  ذلك  رغم  والعمل،  والنتظيم 
حتقيق احلل, هذا ما معناه أن الشكلة ال تكمن هنا، 
إمنا في مكان آخر. منبع الشكلة ليست في تدني 
مستوى النضال أو عدمه , إمنا كانت توجد مشكلة 
اإلسلوب؛  وفي  الهدف  وفي  الفكري  النظام  في 
هذا  الرجو.  احلل  إلى  الوصول  ممكناً  يكن  لم  لذا 
نهج  وجود  من  بالرغم  الرحلة  تلك  في  بانه  يعني 
ووجود خط  نظرية  وحتاليل  فكري  وتعمق  فلسفي 
استراتيجية  خطط  ووضع  ايديولوجي-سياسي 
وتكتيكية وسبل تطبيقها, فد متكنت من التعريف 
مبا يسمى » بالسألة الكردية« , ولكنها لم حتقق 
ونواقص  أخطاء  توجد  بأنه كانت  احلل. هذا مفاده 
في البنية الفكرية وفي اخلط التنظيمي والعملي, 
النضال،  كان مستوى  ومهما  بذلت جهود  فمهما 
إلى  الوصول  النقاط فالميكن  لم تصحح هذه  فإن 

النتيجة الرجوة. 
مكمن  أين  والنواقص؟  األخطاء  تكمن  أين  إذاً 
الغلط؟ اين وكيف يجب تصحيحها؟ ففي أواسط 
الفكر  فإن  الفائت,  وأواخرالقرن  التسعينيات 
في  إهتمامهم  جل  صبوا  وحزبه  آالن  أوج  عبداهلل 
آخر. فمن  بعد  يوما  ثقالً  تزداد  التي كانت  السائل 
ومن  فكري  بحث  في  كان  جهة  من  جتاوزها,  أجل 
الناضلة،  للقوى  اإلمدادات  يقدم  كان  أخرى  جهة 
لم  ذلك  مع  ولكن  الوجودة,  النواقص  جتاوز  أرادوا 
تتغير النتيجة. إن عدم الوصول إلى حل للمشاكل 
الهجوم  أمام  لوجه  وجهاً  احلركة  ترك  الوجودة، 
لم  السبب  لهذا  الدولية«.  »الؤامرة  بـ  السمى 
يتم رؤية الؤامرة الدولية بهذا الستوى من قبل ولم 

يتم متابعتها. إن ذلك لم يكن بسبب عدم كفاية 
القصور  وأوجه  األخطاء  بسبب  ولكن  القاومة, 
في مضمونها. في هذه احلالة ومن أجل إفشالها 
جتاوزهذه  من  البد  الكردية  للمسألة  احلل  وحتقيق 
الفكر  وضع  لذلك  حتتويها.  كانت  التي  النواقص 
عبداهلل أوج آالن ما سماها »األزمة االيديولوجية« 
على جدول األعمال. في هذا الصدد، ظهر السعي 
والنقاش والتقييم والنضال الفكري والذي أطلقنا 
حتول  مرحلة  ظهرت  البراديغما«  »تغيير  عليه 
العثور على احلل من خالل  تغيير جذري, وهكذا مت 

تغيير النموذج. 

يرى املفكر عبداهلل أوج آالن أن عدم إجياداحللول 
للمشاكل نابع من الرباديغما

من  يتمكن  لم   PKKخاضه الذي  النضال  إن 
التي  السائل  جميع  ومعها  الكردية،  السألة  حل 
وعلى  كذلك  السلطوي-الدولتي،  النظام  أنتجها 

احلل  مصطلح  إن 
مفتاح  هو  الدميقراطي 
الرباديغمائي«.  التغري 
إمنا  احلل،  ليس  هنا  األساس 
هو  احلل  الدميقراطية.  هي 
 ،

ً
مفهوم معروف اليتغري كثريا

من  التحرر  أجل  من  ولكن 
حتويلها  يتوجب  التناقضات 
يف  واألهم  جديد،  شيء  إىل 
بأساليب  حتقيقها  هو  ذلك 
مفتاح  هنا  دميقراطية, 

املصطلح هو ’الدميقراطية‘.
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الرأة  حرية  مسألة  رأسها  وعلى  الشاكلة  نفس 
يقف  احلل,  حتقق  لم  كونها  السائل  من  وغيرها 
وراءها النهج البراديغمي, والتي رآها الفكر عبداهلل 
أوج آالن وحللها. يرى الفكر عبداهلل أوج آالن أن عدم 
وصول تيارات احلرية إلى االنتصار، مهما جنحوا في 
دميومتهم  عدم  فإن  السياسي-العسكري,  اجملال 
لفترة طويلة سببها البراديغمي. ومن أجل حتقيق 
اجتياز  ميكن  البراديغما.  تغيير  ضرورة  رأى  احلل, 
عن  السائل  حل  أمام  تقف  التي  الؤثرات  جميع 
جلميع  ميكن  وهكذا  البراديغما.  التغير  طريق 
والدميومة. على  النجاح  إلى  الوصول  احلرية  تيارات 
وبذلك  البراديغما  تغيير  بتعريف  قام  األساس  هذا 
في  جذري  تغييراً  وحقق  جذرية  ذهنية  ثورة  حقق 
العلوم االجتماعية مفاده أنه ببراديغما سلطوية-

والحياة  دميقراطي  مجتمع  تأسيس  الميكن  دولتية 
ولذلك  جديدة  أداة  يتطلب  بأنه  قيم  ولهذا  حرة، 
قام بتعريف الدميقراطية التي هي براديغما ونظرية 
جديدة تعتمد على اإليكولوجيا وحرية الرأة , حيث 
قام بتعريف براديغما اجملتمع الدميقراطي وطورها. 

أثناء حتقيق هذه األمور قام بتعريف الصطلحات 
عاشه  الذي  الذهني  التغيير  أن  حيث  جديد،  من 
أوج آالن له دور مهم في ذلك. لذا نحتاج  عبداهلل 
لعرفة  ليس  هنا  هدفنا  بأن  دائماً  التذكير  إلى 
تغيير  مت  كيف  أو  القدمية؟  البراديغما  كانت  كيف 
وماهو  اجلديدة؟  البراديغما  إطار  وماهو  البراديغما؟ 
هدفنا  إمنا  ذلك.  توضيح  غايتنا  ليست  محتواها؟ 
هو لفت اإلنتباه كيف أن تقييم اإلطار اإلصطالحي 

والنظري يلعب دوراً مهماً في تغيير البراديغما. 
اإلصطالحي  اإلطار  أهمية  توضيح  أردنا  لو 
أوج آالن يوضح ذلك  والنظري. فإن الفكر عبداهلل 
اإلصطالحي  لإلطار  اجلديد  التقييم  »أن  يلي:  مبا 
مهم للغاية من أجل حتقيق التغيير البراديغمائي« 
هو  الدميقراطي  احلل  مصطلح  إن   « ويقول:   ,
ليس  هنا  األساس  البراديغمائي«.  التغير  مفتاح 
احلل، إمنا هي الدميقراطية. احلل هو مفهوم معروف 
اليتغير كثيراً، ولكن من أجل التحرر من التناقضات 
يتوجب حتويلها إلى شيء جديد، واألهم في ذلك هو 
حتقيقها بأساليب دميقراطية, هنا مفتاح الصطلح 

’الدميقراطية‘. لذلك قام بتعريف الدميقراطية  هو 
القوى  قامت  العاصر  زمننا  في  جديد.  من 
مفهوم  بتشويه  اإليديولوجي  بنهجهم  الهيمنة 
وكأنها  الدميقراطية  بتعريف  قاموا  الدميقراطية. 
درجة  إلى  والسلطة,  الدولة  أشكال  من  شكل 
أن  ومبا  الدولة  نظام  إدارة  أسلوب  بأنها  تعرف  بات 
الدولة تقود إلى السلطة ال محال, فإن السلطويني 
بحسب  لكن  الدميقراطية.  على  سيطروا  والدولة 
فإن  لها  التاريخي  والسار  احلقيقي  التعريف 
بنفسه.  نفسه  الشعب  إدارة  هي  الدميقراطية 
 « أنها  على  الدميقراطية  آالن  أوج  عبداهلل  عرّف 
الدولة  تتعرف على  التي لم  إدارة اجملتمعات  شكل 
والسلطة، نفسها بنفسها » هكذا قام بتعريفها 
الشكل  على  هو  والواقعي  الصحيح  جديد.  من 
السلطوي-الدولتي  النظام  يقوم  عندما  التالي؛ 
الذي  الصطلح  فإن  اجملتمع،  على  سيطرته  بفرض 
يتالعب به هو »إدارة اجملتمع لنفسه«, من هنا يأتي 
اوالً  آالن  أوج  عبداهلل  قام  بالدميقراطية.  التالعب 
الذي  والتشويه  تاريخ ظهورها  وتصحيح  بتوضيح 
احتكار  من  حررالدميقراطية  حيث  لها,  تعرضت 
الدميقراطية  وعرّف  والسلطة.  الدولة  وهيمنة 
وأفاد  والواقعي.  الصحيح  مبعناها  اجملتمع  كإدارة 
اجملتمع«.  إدارة  وإمنا  الدولة  إدراة  »ليست  بأنها 
التغيير  من  جعل  للدميقراطية  التعريف  هذا  إن 
هذا  أوضحنا  كما  مهمة.  خطوة  البراديغمائي 
يعني إن نظام الدولة والسلطة ومن أجل استمرار 
يقومون  طويلة,  ولفترة  بسهولة  هيمنتهم 
اإلصطالحي  اإلطار  على  إجراءاتهم  مبمارسة 
والنظري والذهنية وقوة التفكير، لذا يتوجب أن يتم 

النضال في هذا اجملال وإجراء التصحيح هنا. 

لن تتحقق اإلشرتاكية بوسائل الدولة والسلطة

كذلك ميكن قول نفس الشيء من أجل حقيقة 
آالن  أوج  عبداهلل  ر  النظِّ قام  حيث  االشتراكية. 
بتحقيق تصحيح في هذا اجملال أيضاً. فمثلما قام 
والسلطة،  الدولة  احتكار  من  الدميقراطية  بإنقاذ 
يكون  أن  الميكن  منهما.  االشتراكية  أنقذ  كذلك 
هناك اشتراكية الدولة. يرى أوج آالن بأن االشتراكية 
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والسلطة.  الدولة  بوسائل  تتحقق  أن  ميكن  ال 
إن عدم حماية االشتراكية الشّيدة وجميع  وأخيراً 
هو  مكاسبهم,  التاريخ  مر  على  احلرية  تيارات 
مناسبة  وسائل  وتطوير  باستخدام  قيامهم  عدم 
أدى  ما  وهذا  وتخدمهما,  ومبادئهم  الهدافهم 
قام  حيث  التيارات،  هذه  جناح  وعدم  انحاللها  إلى 
القائد بإثبات صحة ذلك, بهذا الشكل طور احلل. 
والسلطة.  الدولة  احتكار  من  االشتراكية  إنقاذ  مت 
مبادئ  حتقيق  الدميقراطية،  مع  االشتراكية  وضع 
التقيم  هذا  الدميقرطية،  طريق  عن  االشتراكية 
»االشتراكية الدميقراطية«  أوصله إلى فكر جديد 
جديدة  ذهنية  إلى  وصل  بهذا  إيديولوجياً.  قيمها 
وضع نهجاً لبراديغما جديدة وخلق تسلسالً جديداً 

للقيم, وهذه تعتبر بحد ذاتها براديغما. 
بأي شيء نهتم ونعطيه قيمة، أي كيف نقوم 
تعني  هذه  تسلسل؟  في  والبادئ  القيم  بوضع 
براديغما. قام أوج آالن باجتياز اخلط والذهنية التي 
والسلطة  الدولة  عني  بحسب  شي  لكل  تنظر 
بأنه ال ميكن  وأظهر اخطائها بشكل واضح. وأكد 
وضع حل معها. بالعكس, فقد أظهر بوضوح بأن 
التي تطور وجود  الدميقراطية  احلل ممكن عن طريق 
فكري  نهج  بتعريف  قام  طرف  فمن  احلر.  اجملتمع 
جديد, ومن طرف آخر وضع طريق واسلوب تطبيق 
هذا النهج. قام بتعريف براديغما اجملتمع الدميقراطي 
الذي يعتمد على اإليكولوجيا وحرية الرأة. أراد إيجاد 
احلل للمسائل اللحة وعلى رأسها السألة الكردية 
وكذلك  العقدة,  السائل  أكثر  من  تعتبر  التي 
تاريخية  مسألة  تعتبر  التي  الرأة  حرية  مسألة 
وجذرية، وغيرها من السائل االجتماعية التي أفرزها 
نظام الدولة والسلطة ونظام احلداثة الرأسمالية, 
السائل,  يحل كل هذه  الذي  احلل  حيث وضع منط 
أو  أيديولوجي  سواًء كمناهج فكرية وذهنية وخط 

من حيث أمناط سياسية قابلة للتطبيق. 
»الكونفدرالية  مثل  مصطلحات  إن 
الدميقراطية«،  الذاتية  »اإلدارة  و  الدميقراطية« 
صارت إطروحات مفهومة ومتجسدة من أجل احلل 
جناح  أمام  اجملال  فتح  الشكل  بهذا  الدميقراطي. 
تيارات احلرية وإمكانية احلفاظ على مكتسباتهم. 
وسيطرة  هيمنة  كسر  إلى  أدت  فإنها  كذلك 

’احلرية  إن  تدعي  التي  والسلطة  الدولة  حتكم 
لها.  حكر  اليسارية‘,  واالشتراكية  والدميقراطية 
وكانت تلك قفزة فكرية نوعية, وبذلك مت تشكيل 
علم اجتماعي جديد. فبدالً من العلوم االجتماعية 
التي تعتمد على حتكم الدولة الطلق والتي تعتمد 
على قوة الدولة من الصطلحات او التي تقف ضدها 
من موقف االادية الفظة والتي تقسم اجملتمع إلى 
اجملتمع  بتعريف  قام  وضيق؛  صارم  بشكل  طبقات 
على أساس اجملتمع السياسي واألخالقي. إن النوع 
يعيش  أنه  مبعنى  اجتماعي،  كيان  هو  اإلنساني 
بشكل جماعي, وإن اجملتمع ال يتحقق بالتجمع مع 
بعضهم، إن وجودهم إلى جانب البعض لها أسس 
حتليالته  في  اعتمد  بالتالي  وسياسية.  أخالقية 
حتليل  الميكن  واألخالق.  السياسة  على  للمجتمع 
بالصطلحات  وشامل  صحيح  بشكل  اجملتمع 
والادية  الفظة  الادية  أساس  على  أو  اليتافيزيقيا 
نتائج  حتقيق  الميكن  وبالتالي  الوضوعانية، 

صحيحة.
 

وأخالقي،  سياسي  بشكل  اجملتمع  يتواجد 
فبمقدار فهم وحتليل اجملتمع على أساس سياسي 
وأخالقي, فسيتم التوجه نحو احلل الصحيح. هذا 
التعريف أدى إلى حتليل اجتماعي جديد للمجتمع. 
إنشاء  إلى  أدى  البراديغمائي  التغيير  إن  بالتالي 
علم اجتماع جديد. هذا التغيير أعاد قراءة جديدة 
معانيها  لها  وأعاد  اإلنتقائية  الصطلحات  لبعض 
البنى  في  ذهنياً  تغييراً  أحدث  ما  وهذا  احلقيقية, 
الفكرية واإلصطالحية،  وّسمى الفكر عبداهلل أوج 

آالن نظريته هذه بـ » احلداثة الدميقراطية«. 
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الرأسمالية  نقد  في  الشكلة  تكمن  ال 
مشّجعي  في  بل  فحسب،  الرأسماليني  في 
يوماً  مراراتها  يذوقون  الذين  من  الرأسمالية 
بعد يوم، وهم أشّد احلرص على اإلبقاء على هذا 
النظام، فالبديل برأيهم هو الشيوعّية الفقرة، 
أو الالنظام والفوضى، أو سيطرة الدين والتزّمت 

والتعّصب.
بعيداً عن دور الصلحة الفرديّة والتخصص 
أي؛ التكنوقراط في تشكّل الرأسمالّية حسب 
اخلفية(  )اليد  سّماها  والتي  سميث)1(  آدم 
لكّن الشكلة في بعض الفكرين الذين صّوروا 
االجتماعي- النظام  أنّها  على  الرأسمالية 

السياسي الوحيد الصالح أخالقياً؛ حسب آين 
راند، ومن هنا ظهرت طامة العصر احلديث من 
يتبادر  وهنا  األخالق(،   – )اجملتمع  ثنائّية  خالل 
مجتمعّي؟  نظام  الرأسمالّية  هل  الذهن  إلى 
)فأين الفقراء في هذا النظام؟( وهل هو نظام 
أخالقّي؟ )فهل الفوارق الطبقية الهائلة وتدمير 
البيئة، وصناعة احلروب وتهديد البشرية والكون 

عمل أخالقّي؟

اقها
ّ

حاربي الرأسمالية وعش
ُ

بين م

صالح الدين مسلم

الرأسمال  تكتيك  إّن 
في  يتغّير  االح��ت��ك��ارّي 
م��واج��ه��ة ال��ف��اش��ي��ي��ن 
الوزير  رفض  فإّن  الجدد، 
الداخلية،  الفدرالي في 
مشوبل، تطبيق قرار منع 
يشجع  الجدد  الفاشيين 
أنشطة  ع��ل��ى  ه����ؤالء 
تبّين بكّل وضوح طابعها 
هجومّية  كميليشيات 
ضّد  مفتوحة  إره��اب��ي��ة 

حركة العمال الثورّية
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بالطبع سنرى أّن من يخالف هذا الرأي فهو 
فعلى  له،  وال صوت  وُمحارب،  إعالمّياً،  مهّمش 
كل  في  تباع  فوكوياما)2(  كُُتْب  الثال  سبيل 
وهو  كافة  اللغات  إلى  وتُترجم  العالم  أرجاء 
إميانويل  جند  بينما  النظام،  هذا  ميّجد  الذي 
والرشتاين)3( الذي ال يرضى عن هذا النظام هو 
تخدم  الرأسمالية  إّن  لقائل  فكيف  مهّمش 

الشركات الكبرى فحسب أن يلقى رواجاً.
)الصفوفة(  النظومة  ستحارب  بالطبع 
للغات  ميكن  وال  يعاديها،  فكر  أّي  الرأسمالية 
النظومة  هذه  مع  تنفع  أن  واحلرب  العداء 
النظام  هذا  فضح  يتّم  أن  بّد  ال  الرأسماليّة، 
وبالتالي هو  برّمته،  الكون  أنّه خطر على  على 

والرأسماليني  نفسها،  الشركات  على  خطر 
آخر  كوكب  عن  البحث  ففكرة  أنفسهم، 
خاطئة وغير مجدية، وفكرة االحتماء بسفينة 
من  الرأسمالية  الطبقة  ستنقذ  التي  نوح 
الكوارث الطبيعية غير منطقية بل هي عودة 
الرأسمالية  بها  تؤمن  ال  التي  اليثولوجيا  إلى 

إطالقاً.
ومشكلة هذا النظام أنّه ال يرضى أن تعيش 
أن  ويجب  النظام،  هذا  خارج  العالم  في  بقعة 
أكبر  الغزو  تكاليف  كانت  وإن  حّتى  غزوه،  يتّم 

أن  بعد  البقعة  هذه  ستولّده  الذي  اإلنتاج  من 
الدولة  تدخل  أن  وبعد  الصفوفة،  هذه  تدخل 
اخلروج  تستطيع  ال  فهي  النظام  هذا  العينة 

منه أبداً بل سيكون ضرباً من اخليال.
االستعمار  أزمة  »إّن  أجنل  ستيفان  يقول 
اجلديد التي تقّلصت خالل مرحلة الرواج الؤقتة 
طابعاً  ترتدي  أن  استطاعت  والتي  السابقة، 
ستتعّمق  بل  جديد،  من  ستنفجر  متنكّراً، 
اإلمبريالية  الدول  ألّن  دراماتيكي،  بشكل 
والالية  االقتصادية  األزمة  أعباء  ستعكس 

العالية على الدول التابعة من طرفها.«)4(
العديد  التحليالت لدى  بالطبع سنرى هذه 
تخّلفها  التي  األزمات  حتليل  في  الكُّتاب  من 
التي  الثالثة  األلفية  في  وخاصة  الرأسمالية، 
عالية  ثورة  قيام  )احتمال  اللغة  هذه  حتملها 
وضرورة تنسيق أنشطة أحزاب ومنّظمات ثورية 
عابرة للحدود( فهذا ما توّصل إليه أجنل، بعيداً 
أو  نتيجة  الشعوب  ثورة  تكون  أن  احتمال  عن 
استنتاج لهذا العقم الوجود في األفق، إاّل أنّنا 

يجب أن نبحث عن حلٍّ واقعّي يرضي الواقع.
الرأسمال  يقول ستيفان أجنل: »إّن تكتيك 
الفاشيني اجلدد،  يتغّير في مواجهة  االحتكارّي 
فإّن رفض الوزير الفدرالي في الداخلية، مشوبل، 
تطبيق قرار منع الفاشيني اجلدد يشجع هؤالء 
طابعها  وضوح  بكّل  تبنّي  أنشطة  على 
ضّد  مفتوحة  إرهابية  هجومّية  كميليشيات 
حركة العمال الثوريّة، وفي الفاحت من أيار وألول 
مرة منذ احلرب العالية الثالثة هاجم الفاشيون 
جتّمعات  الدولة  جهاز  مع  ضمني  واتفاق  بقّوة 
في  هجومهم  ظهر  كما  النقابيني  وتظاهرات 
نيوفاشي   300 هاجم  حيث  بدرورمتوند  كولينا 

التظاهرة بالعصي واحلجارة والرصاص.«)5( 
ميكننا من خالل قراءة هذا التحليل للكاتب 
واللينينية  الاركسّية  من  الرغم  على  أجنل 
التحليالت  هذه  حتملها  التي  الكالسيكّية 
الثوري  التفاؤل  نظريات  إلى  دائماً  تفضي  التي 
كيف  نستشف  لكننا  النشود،  والستقبل 
عبر  تونس  إلى  أوربا  من  الثورة  هذه  انتقلت 
مصفوفة اإلعالم السّير من النظومة العالية 

حينما  أولبريت  مادلين  إّن 
للواليات  سفيرًا  كانت 
األمم  في  المتّحدة 
المتّحدة.. سألتها ليسلى 
شتال عن إحساسها تجاه 
طفل  مليون  نصف  مقتل 
نعتقد  أجابتها:  عراقيّ.. 

بأّن الثمن كان يستحقّ
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التي  القنوات  من  وغيرها  والعربية  اجلزيرة  عبر 
تأجيج  وهي  واحدة  سمفونية  عبر  تتناغم 
الربيع  تسمية  عبر  أوربا  نطاق  خارج  الصراع 

العربي.
فيها  تغرق  التي  البنيوية  األزمة  »ليست 
سيجري  انتقالية،  طبيعة  من  الرأسمالية 
جديد.  معولم  توسع  من  مبرحلة  جتاوزها 
تهالك  على  مؤّشرة  عالمات  نشهده  ما 
طريق  انتهاج  ضرورة  وبالتالي،  الرأسمالية، 
لإلنسانية  موضوعّية  كضرورة  االشتراكّية، 
برمتها. وأقول انتهاج طريق انتقال طويل ال بناء 

منجزاً الشتراكية هنا أو هناك.«)6(
تتجدد  اجلدد  االشتراكيني  لغة  إّن  بالطبع 
أّن  فكرة  ثبات  وهي  نفسها،  الذهنية  لكّن 
اجملتمعات  أّن  السّيما  احلّل،  هي  االشتراكّية 
ابتداء  الدولتني  االشتراكيني  جتارب  شهدت  قد 
كوبا...  إلى  وصوالً  السوفيتي  االحتاد  من 
التيار  عند  احلّل  في  النظرة  هذه  ستظّل  هل 
إن  الرأسمالّية  أّن  شّك  ال  للرأسمالّية،  العادي 
أن تكون اشتراكّياً، لكن  بالضرورة  حّللت ليس 
الناقد  الرء  يكون  أن  يفترضون  االشتراكيني 
بالضرورة، وهنا الطامة  للرأسماليني اشتراكّياً 

الكبرى.
أن  إّما  »أوروبا  أمني)7(  سمير  يقول  لهذا 
التحليل  فهنا  تكون«  ال  أو  يسارية  تكون 
يعتمد  أنّه  علماً  أمني،  سمير  عند  جداً  جميل 
الوجدة  )الوضعية(  القرطة  العلمّية  على 
تصبح  النهاية  في  لكن  الرأسماليني،  عند 
)شيوعية اشتراكية، يسارية...(  احللول لديها 
اجملتمعات  تبعد  تركيبة  تكون  آخر  حّل  من  أما 
واإلبادات  والتدمير  باحلروب  التّجار  هوس  عن 

بأنواعها، وسفك الدماء...؟)8(
سفيراً  كانت  حينما  أولبريت)9(  مادلني  إّن 
سألتها  الّتحدة..  األمم  في  الّتحدة  للواليات 
مقتل  جتاه  إحساسها  عن  شتال  ليسلى 
نعتقد  أجابتها:  عراقّي..  طفل  مليون  نصف 

بأّن الثمن كان يستحقّ )10( .
قد لم يؤثّر هذا الكالم بالنتصرين على صدام 
حسني في العراق، وميكن لم نهتّم كثيراً بهذه 

حسني،  صّدام  بجرائم  مقارنة  حينها  القوالت 
لكّن السؤال الطروح كيف يستطيع سياسيو 
الدول أن يتخّلوا عن هذه الروح اإلنسانّية والوجع 
الرأسمالية  النظومة  وصلت  إالَم  اإلنسانّي؟ 
العالية من االبتعاد عن األخالق؟ كيف ميكن أن 
نروّض هذا التنني النفلت من عقاله؟ هل يجب 
الذي  العدائي  السلوك  هذا  نفس  نسلك  أن 
يطالبنا به املاركسّيون؟ بالطبع ال يهّم النظام 
قتل ماليني  آثار،  تدمير منطقة، سرقة  العالّي 

نستسلم  هل  إذاً  العوائل...  تشريد  األطفال، 
لهذه النظومة العالية كما استسلمت الكثير 
من الشعوب واجملتمعات ودخلت هذه الصفوفة 
وباتت ال تفكر وال تنتج إال ما هو محدد أمامها، 
النظام؟  عن  يخرج  ال  برمجّي  روبوتي  كنظام 
الترسانة  أمام هذه  القاومة  احلّل في  وال ميكن 
التي  اإلعالم  مبنظومة  بدءاً  الضخمة  العالية 
معظمها،  وتزيّف  تريدها  التي  للحقائق  تروّج 
وصوالً إلى األسلحة النوويّة، وبالقابل الالمباالة 
والتهور والفوضى... اللصقات التي يتحلى بها 

يستطيع  الشجاع  »األمير 
يقاوم  أن  الدوام  على 
الصعوبات  تلك  مثل 
البسيطة، بأن يمأل قلوبهم 
تارة،  القريب  الخالص  بأمل 
قسوة  من  وبتخويفهم 
طورًا،  الفاتح  العدو 
من  ثقة  على  وبالحصول 
من  جسارة  أشدّ  يراهم 

غيرهم....«
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النظام العالي.
يقول جون ستيل جوردون)11( »تعتبر احلروب 
التكنولوجي،  التطوير  محركات   – عموماً   –
التاريخ:  في  األعظم  احلروب  تلك  خصوصاً 
الثانية.  العالية  واحلرب  األولى  العالية  احلرب 
محالة،  ال  آتياً  كان  التقني  التطّور  أّن  صحيح 
بفضل  احلرب  لكن  ذلك،  عن  النظر  وبغّض 
اإلنفاق الهائل على البحوث واحلاجة الاّسة إلى 
التطوير  عملية  تسرّع  ملموسة  نتائج  حتقيق 
السنني  بعشرات  احلاضر  بها  وتتجاوز  كثيراً، 
استجابة  اإلضافّي  التمويل  ومع  أحياناً. 
التقنيات  هذه  فإّن  الباردة،  احلرب  لتطّلبات 

في  العالّي  االقتصاد  وجه  غّيرت  اجلديدة 
واحداً.«)12(  جيالً  تتعّد  لم  مّدة 

جوردون  خالل  من  يسعنا  ال 
هذه  نستشّف  أن  إاّل 

والنفعية  البراغماتّية 
طبيعة  عن  الغريبة 
تبرّر  التي  اجملتمعات 
أّن  صحيح  احلرب، 
خالل  من  الكاتب 
النظام  يؤيّد  كتابه 

العالّي  الرأسمالي 
ونفس  شفاف  بصدق 

الرأسمالي  النظام  منطق 
معضلة  أمام  لكنّنا  العالّي، 

ما  لفكرة  الؤيد  معضلة  كبيرة؛ 
من  نوع  وهذا  احلرب،  بطريقة  عنها  والدافع 
النظام  مؤيدو  بها  اتصف  التي  الدوغمائية 

الرأسمالّي ومحاربوه أيضاً.
هو النطق اليكافيلي)13( متاماً عندما يقول 
»األمير  األمير:  كتابه  في  الثال  سبيل  على 
مثل  يقاوم  أن  الدوام  على  يستطيع  الشجاع 
قلوبهم  ميأل  بأن  البسيطة،  الصعوبات  تلك 
من  وبتخويفهم  تارة،  القريب  اخلالص  بأمل 
ثقة  على  وباحلصول  الفاحت طوراً،  العدو  قسوة 
غيرهم...«)14(  من  جسارة  أشّد  يراهم  من 
مثال  عبر  موضوعنا  عن  قليالً  خرجنا  وإن 
الذهنية  هذه  نوضح  أن  نريد  لكنا  ميكافيلي 

البراغماتّية التي تبنّاها مفكّرو العصر احلديث 
اليكافيلية،  الذهنية  لنقل  أو  ميكافيلي  عبر 
ويجب أن يكون ممنوعاً على الفكرين أن يكونوا 
– ألنّها  نظري  – حسب وجهة  الذهنية  بهذه 
أن  الفكّر  على  ويجب  احلقيقة  إلى  تفضي  ال 
نظرها  وجهة  كانت  وإن  احلقيقة  عن  يبحث 

مغايرة.
األغنياء  أغنى  غيتس)15(  بيل  بات  »اليوم 
عشرة  أي  دوالر  مليار   63 بنحو  تقّدر  بثروة 
عشر  اثني  قبل  األمريكيني  أغنى  ثروة  أضعاف 
سالسل  كبرى  مارت  وال  وأصبحت  عاماً، 
آالف  أربعة  متتلك  حيث  العالم،  في  التجزئة 
إلى  تصل  سنويّة  مبيعات  وحتقق  متجر 
يعادل  ما  أي  دوالر،  مليار   165
اإلجمالي  املّلي  الناجت 
تعداد  يبلغ  التي  لبولندا، 
أربعني  نحو  سكانها 
مليوناً... وإّن 263 من 
أغنى  من   400 أصل 
في  أمريكا  أغنياء 
ثلثي  أي   2000 العام 
صنعوا  إمّنا  القائمة 
الشخصية  ثرواتهم 

من الصفر.«)16(.
هذه  خالل  من  ميكننا 
الرؤية جلوردون أن تتوّضح لدينا 
فكيف  النظام،  هذا  ظلم  مدى 
مليون   40 ميتلكه  ما  واحد  شخص  ميتلك 
الغنى  إلى  السباق  سيكون  وكيف  شخص، 
من الصفر، فهي مسألة احليوانات النوية التي 
تقتل كلها ويفوز حيوان واحد بالبويضة، وهذا 
هو احلال بالنسبة للفرد في هذا النظام، فكما 
يقول الرئيس األميركي احلادي والثالثني؛ هربرت 
هوفر: »مشكلة الرأسمالية هي الرأسماليون 
هنا  ومن  جلشعهم«  حدود  ال  إذ  أنفسهم، 
مؤيديها،  بعيون  الرأسمالية  نقرأ  أن  نستطيع 
من  أكثر  النظام  هذا  حتليل  يستطيعون  فهم 
االشتراكي الذي يؤمن أن الرأسمالية مجتمعّية 
هو  وها  الرأسمالّي،  باجملتمع  اجملتمع  ويصف 

هل انتصرت 
الرأسمالية؟ 

هو سؤال لم تستطع 
الرأسمالية اإلجابة عنه، 

فإذا كان صراعها مع 
االشتراكية هو االنتصار 

فهذا مفهوم خاطئ، 
ا  فاالشتراكية لم تكن عدوًّ

للرأسمالية بل كانت 
سنًدا لها،
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رئيس الركز العالي للنظام العالي الرأسمالي 
قد  الرأسمالية  أّن  يعترف  الهيمن  والنظام 
تقول  التي  فالقوالت  للرأسماليني،  خلقت 
جيدين،  غير  والسلمون  جيد  اإلسالم  إّن 
جيدين  غير  والرأسماليون  جيدة  والرأسمالية 
غير  االشتراكيون  لكن  جميلة  واالشتراكية 
احلقيقة،  من  للتهرّب  مقوالت  هي  جيدين... 

ومن التحليل السليم.
لقد كان صوت نورينا هيرتس معقوالً وفيه 
التي  والروحية  والعنوية،  الشعرية  من  جانب 
يفتقدها هذا البحث العلمي اجلاف في حديثنا 
أن  الصعب  فمن  والليبرالية،  الرأسمالية  عن 

الرأسمالية  ماهية  البحث عن  في  ترتاح 
دون التعّمق في مساحات العلم، 

الفضاء  هذا  في  والتجّول 
عن  البعيد  العرفي 

حيث  العنوية  احلياة 
إجمالي  »إّن  يقول: 
الوطنّية  السعادة 
إجمالي  من  أهّم 
ال  الوطنّي«)17(  الناجت 
احلديث  هذا  أّن  شّك 

الوطنية  السعادة  عن 
وكبير،  عميق  بحث 

السعادة  يلّخص  ولكنّه 
الفقودة في عوالم الال ورأس 

الال.
سؤال  هو  الرأسمالية؟  انتصرت  هل 
فإذا  عنه،  اإلجابة  الرأسمالية  تستطع  لم 
االنتصار  هو  االشتراكية  مع  صراعها  كان 
لم  فاالشتراكية  خاطئ،  مفهوم  فهذا 
لها،  سنداً  كانت  بل  للرأسمالية  عدوّاً  تكن 
القومّية،  الدولة  فّخ  في  االشتراكية  فوقوع 
القومية  األقليات، ودمج  والديكتاتورية، وصراع 
باالشتراكية، واستبدال البروليتاريني بالطبقات 
عن  عوضاً  البروليتاريني  )طبقة  احلاكمة؛ 
االشتراكية  الدول  جعلت  قد  التوتاليتاريني( 

تنهار وجعلت الرأسمالية تصعد.
على  الرأسمالية  دعاة  إلى  النظر  ميكننا  ال 

احلقيقة،  نصف  كالمهم  ففي  أشرار،  أنّهم 
من  الكثير  جتد  فوكوياما  تتصّفح  فعندما 
يقول  اإلنسانّية؛  تخدم  التي  اجلميلة  األفكار 
الشهور  كتابه  في  فوكوياما  فرانسيس 
التاريخ؛  نهاية  هي  الرأسمالية  أّن  يرى  الذي 
يقول:  حيث  األخير(  واإلنسان  التاريخ  )نهاية 
للدميقراطية  منافستان  أيديولوجيتان  »هناك 
– تقترحان  والشيوعية  – الفاشية  الليبرالية 
الثالي.«)19(  للمجتمع  جذريا  مختلفة  رؤى 
الؤيدين  الكتاب  دأَْب  يدأُب  كالعادة  لكنّه 
للرأسمالية في وصف العدوّ اللدود للرأسمالية 
أال وهو االشتراكّية، وبالتالي يكون القضاء على 
االشتراكية قضاًء راحة وهناء للرأسمالية، 
قوله:  خالل  من  للعالم  ونهاية 
الدميقراطية  أعداء  أكبر  »إّن 
هاجموا  قد  عصرنا  في 
الدميقراطية  بالضبط 
ذلك  كان  اجلوهرية«. 
الذي  التبرير  مصال 
لينني  استخدمه 
حلل  والبالشفة 
التأسيسية  اجلمعية 
وإعالن  الروسية 
الذي  احلزب  دكتاتورية 
الدميقراطية  سيحقق 
إاّل  الشعب  باسم  اجلوهرية 
توفر  الشكلية  الدميقراطية  أن 
ضمانات حقيقية على صعيد الؤسسات ضد 
في  استعدادا  األكثر  أنها  وبانت  الدكتاتورية 

نهاية الطاف إلنتاج دميقراطية جوهرية.«)20(
الليبرالية  وصف  في  كثيراً  يغالي  ولكنّه 
ونعتها بأنّها ثورة: »إّن الواقع الذي بلغناه ومدى 
يدعواننا  العالم  في  الراهنة  الليبرالية  الثورة 
مجرّد  نشهد  نحن  هل  التالي:  السؤال  لطرح 
إحدى تقلبات الدميقراطية الليبرالية، أم أنّنا نرى 
قيادة  إلى  سينتهي  الدى  طويل  لتطّور  صورة 

جميع البلدان على طريق هذا النظام؟«)21(
قد يكون فوكوياما محّقاً في مقولته هذه: 
الناس  من  العديد  كان  جدودنا  عصر  »ففي 

يقول 
جون ستي�ل 

جوردون »تعتبر 
 
ً
الحروب – عموما

– محركات التطوير 
التكنولوجي، خصوًصا تلك 

الحروب األعظم في التاريخ: 
الحرب العالمية األولى 

والحرب العالمية 
الثاني�ة.
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العاقلني يستطيع أن يتوقّع مستقبالً اشتراكياً 
مشرقاً تزول فيه اللكية اخلاّصة والرأسمالية، 
كما يجري فيه أيضا جتاوز السياسة: إنّه »زمن 
نحن  بينما  اليوم،  أما  يغني«  الذي  الستقبل 
الصعب  فمن  جدودنا،  مستقبل  في  بالضبط 
أفضل  يكون  عالاً  نتصّور  أن  بالعكس  علينا 
بشكل  يكون  ال  مستقبالً  أو  عالنا  من  جذرياً 

أساسي دميقراطياً ورأسمالياً.«)22(
وهنا وجهة نظر مقنعة أيضاً: »من المكن 
دون أن يكون بخاصة  لبلد ما أن يكون ليبرالياً 
دميقراطياً، كما كانت حال بريطانية في القرن 
الثامن عشر. إذ كان هناك عدد كبير من احلقوق، 
متاماً  املمية  الضرائب  من  اإلعفاء  فيها  مبا 
بالنسبة لنخبة اجتماعية صغيرة، والرفوضة 
هي  العاكسة  فالصورة  لآلخرين،  بالنسبة 
أيضاً، ممكنة: ميكن لبلد أن يكون دميقراطياً دون 
أن يكون ليبرالياً، أي دون أن يحمي حقوق األفراد 
اجلمهورية  ذلك  على  الصالح  الثل  واألقليات. 
انتخابات  أعدت  التي  إيران  في  اإلسالمية 

العالم  من  بلد  في  نسبياً  مرضية  منتظمة 
شّك  ال  دميقراطية  للبالد  بذلك  وأّمنت  الثالث، 

بأنّها أفضل مما كانت عليه أيام الشاه.«)23(
الكلمات  هذه  نتأمل  أن  علينا  اخلتام  وفي 
الواقع  وصف  في  هيرتس  للكاتب  التشاؤمية 
الذي  الرأسمالّي،  العالّي  للنظام  احلالي 
وقائع حالية: »هذا هو عالم  يعتمد فيه على 
صبيحة  في  العالم  الصامتة،  السيطرة 
تبدو  احلكومات  أيدي  حيث  اجلديدة،  األلف 
ازدياد،  في  الشركات  على  واعتمادنا  مقيدة، 
التي  هي  والتجارية  الصناعية  والؤسسات 
هي  الكبرى  والشركات  القياة،  عملية  تتولّى 
احلكومات  وغدت  اللعبة،  قواعد  حتّدد  التي 
قواعد  يطّبقون  الذين  األلعاب  هذه  حكام  هي 
النّقالة  الشركات  وأصبحت  آخرون.  وضعها 
والئم متحرّكة، وصارت احلكومات متضي بعيداً 
شوطئها  إلى  الشركات  هذه  اجتذاب  في 
ثغرات  عن  العيون  وتعمى  بها.  االحتفاظ  أو 
والصناعة  التجارة  ويستخدم مغول  الضرائب، 
إلبقاء  الضريبة  من  التهرّب  في  ذكية  أساليب 
شركة  وتدفع  البالد.  خارج  الالية  حصيلتهم 
روبرت ميردوك لألخبار ضرائب مبقدار 6 في الائة 
عبر العالم كله، ولكنّها ظّلت حّتى العام 1998 
ال تدفع شيئاً في الملكة التحدة، على الرغم 
 1987 العام  منذ  حّققت  الشركة  هذه  أّن  من 
بليون   1,4 بلغت  التحدة  الملكة  في  أرباحاً 
ممثّلونا  فيه  يركع  عالم  إنّه  إسترليني،  جنيه 
النتخبون أمام رجال الال واألعمال، وال يتورعون 
عن الرقص لهم، على الرغم من أنّنا رأينا إمارات 
العامة  خدماتنا  في  الضريبية  القاعدة  تآكل 

التهالكة وفي البنى األساسية.«)24(

اهلوامش
آدم سميث )1723 - 1790( فيلسوف أخالقي   :)1( -
وعالم اقتصاد اسكتلندي، يُعّد مؤسس علم االقتصاد 

اشتهر  السياسي،  االقتصاد  رواد  ومن  الكالسيكي 

األخالقي«،  الشعور  »نظرية  الكالسيكيني:  بكتابيه 

وكتاب »بحث في طبيعة ثروة األمم وأسبابها« )1776(، 

دعا إلى تعزيز البادرة الفردية، والنافسة، وحرية التجارة، 

بلغناه  الذي  الواقع  »إّن 
الليبرالية  الثورة  ومدى 
الراهنة في العالم يدعواننا 
هل  التالي:  السؤال  لطرح 
إحدى  مجرّد  نشهد  نحن 
الديمقراطية  تقلبات 
نرى  أنّنا  أم  الليبرالية، 
المدى  صورة لتطوّر طويل 
سينتهي إلى قيادة جميع 
هذا  طريق  على  البلدان 

النظام؟«
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بوصفها الوسيلة الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة 

والسعادة، يعتبر سميث هو أب االقتصاد احلديث، كما 

في  تأثيراً  االقتصاديني  الفكرين  أكثر  من  يعتبر  اليزال 

اقتصاديات اليوم.

إلى  سميث  رأي  حسب  اإلنساني  السلوك  يخضع 

ستة بواعث: )حب الذات، التعاطف، الرغبة في احلرية، 

للمبادلة(،  واليل  العمل،  عادة  باللكية،  اإلحساس 

أفضل حكم  الفرد هو  أن  ذلك  واستخلص سميث من 

حراً  تركه  بالتالي  ويجب  اخلاصة،  تقرير مصلحته  على 

نظام  وجود  في  سميث  اعتقاد  أدى  وقد  سلوكه.  في 

النظام من شأنه أن يحقق  بأن هذا  القول  إلى  طبيعي 

مبينة  لألفراد  اخلاصة  الصالح  بني  واالنسجام  التوافق 

وهذه  العامة.  الصلحة  وبني  التقدمة  للبواعث  وفقاً 

في  األفراد  أن  تعني  التي  اخلفية«  »اليد  فكرة  هي 

أن  -بدون  يحققون  اخلاص  صاحلهم  لتحقيق  سعيهم 

يشعروا- الصلحة العامة.

 27 )ولد  فوكوياما  فرانسيس  يوشيهيرو  	:)2( -
أكتوبر 1952( هو عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي، 

نهاية  بكتابه  أميركي. اشتهر  جامعي  وأستاذ  مؤلف، 

والذي جادل  الصادر عام 1992،  األخير  واإلنسان  التاريخ 

والرأسمالية  الليبرالية  الدميقراطيات  انتشار  بأن  فيه 

نقطة  إلى  يشير  قد  العالم  أنحاء  في  احلرة  والسوق 

والسياسي  والثقافي  اإلجتماعي  للتطور  النهاية 

لإلنسان. ارتبط اسم فوكوياما باملافظني اجلدد، ولكنه 

أبعد نفسه عنهم في فترات الحقة.

والتنمية  الدميقراطية  مركز  في  فوكوياما  يعمل 

قبل   .2010 منذ  ستانفورد  بجامعة  القانون  وسيادة 

الدولية  التنمية  لبرنامج  ومديراً  أستاذاً  عمل  ذلك، 

جونز  بجامعة  التقدمة  الدولية  الدراسات  كلية  في 

جورج  بجامعة  العامة  السياسة  وأستاذ  هوبكنز 

حول  فوكوياما  ومؤلفات  أطروحات  تتمحور  ميسن. 

قضايا التنمية والسياسة الدولية. من مؤلفاته النظام 

إلى  الصناعية  الثورة  من  واالضمحالل:  السياسي 

طرق:  مفترق  على  أمريكا   ،)2014( الدميقراطية  عولة 

الدميقراطية، السلطة، وميراث املافظني اجلدد )2006(، 

احليوية  التقنية  ثورة  عواقب  البشري:  بعد  مستقبلنا 

االزدهار  وحتقيق  االجتماعية  الفضائل  الثقة:   ،)2002(
بناء  وإعادة  البشرية  الطبيعة  الكبير:  اخللل   ،)1995(

النظام االجتماعي )1999(، وأصول النظام السياسي.

في  فوكوياما  عمل  اجلامعي،  لعمله  باإلضافة 

راند وال يزال عضواً  قسم العلوم السياسية مبؤسسة 

الوطني  الصندوق  إدارة  مجلس  أمنائها،  مجلس  في 

للدميقراطية، ومؤسسة أمريكا اجلديدة. كما عمل في 

هيئة تخطيط السياسات بوزارة اخلارجية األمريكية في 

الثمانينيات. شارك في تأسيس مجلة آميركان إنترست 

زميل  فوكوياما  التحرير.  هيئة  رئيس  وهو   2005 عام 

هوبكنز،  جونز  بجامعة  اخلارجية  السياسة  معهد  في 

للسالم  كارنيغي  مؤسسة  في  مقيم  غير  وزميل 

مجلس  في  عضو  العالية،  التنمية  ومركز  الدولي 

جمعية  البيولوجية،  لألخالقيات  األميركي  الرئيس 

العالقات  ومجلس  األمريكية،  السياسية  العلوم 

اخلارجية، واجمللس الباسيفيكي للسياسة الدولية.

والرشتاين منصب  إميانويل  شغل    :)3( -
كبير الباحثني في جامعة ييل األميركية. وهو صاحب 

»ليست األزمة البنيوية التي 
تغرق فيها الرأسمالية من 
سيجري  انتقالية،  طبيعة 
من  بمرحلة  تجاوزها 
ما  جديد.  معولم  توسع 
مؤشّرة  عالمات  نشهده 
الرأسمالية،  تهالك  على 
انتهاج  ضرورة  وبالتالي، 
طريق االشتراكيّة، كضرورة 
لإلنسانية  موضوعيّة 
برمتها. وأقول انتهاج طريق 
منجزًا  بناء  ال  طويل  انتقال 

الشتراكية هنا أو هناك.«
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 .world system theory الدولي  النظام  نظرية 

من مؤلفاته: النظام العالي العاصر )أربعة مجّلدات(؛ 

احلادي  للقرن  التاريخية  اخليارات  أو  الطوباويات،  وعلم 

التحدة  الواليات  األميركية:  القوة  وتراجع  والعشرين؛ 

في عالم فوضى؛ والعالية األوروبية: خطاب القوة. كان 

عضواً مؤّسساً لركز فرناند بروديل )1976-2005( ومديراً 

 ISA االجتماع  لعلم  الدولية  للجمعية  ورئيساً  له، 

الدولية  غلبنكيان  جلنة  وترأّس   .1998 إلى   1994 من 

تقرير  تُصدر  والتي  االجتماعية،  العلوم  هيكلة  إلعادة 

15 شهادة  Open the Social Sciences. نال 
فخرية من 13 دولة، إضافًة إلى جائزة اجلمعية الدولية 

وجائزة  والمارسة،  البحث  في  لتفّوقه  االجتماع،  لعلم 

السيرة التميزة في علم االجتماع التي متنحها اجلمعية 

األكادميية  في  زميل  وهو  االجتماع؛  لعلم  األميركية 

في  باسمه  كرسّي  والعلوم. وهناك  للفنون  األميركية 

جامعة غَنْت في بلجيكا.

يعيش  البرجوازي  السياسي  - )4(: االقتصاد 
وضعية كارثّية / ستيفان أجنل / دار الفارابي / بيروت / 

2009 / الصفحة 15

/ الصفحة 77 - )5(: الصدر السابق  
/ الصفحة 80 - )6(: الصدر السابق 

- )7(: سمير أمني )1931 - 2018( مفكر واقتصادي 
من  وهو  التبعية  مدرسة  أعالم  أهم  من  وهو  مصري، 

أهم مؤسسي نظرية النظومات العالية.

في  حصل  فرنسية،  وأم  مصري  ألب  مصر  في  ولد 

أن  قبل  السياسية  العلوم  في  دبلوم  على   1952 عام 

واالقتصاد   1956 اإلحصاء  في  التخرج  شهادة  يأخذ 

في  الدكتوارة  شهادة  حامالً  مصر  إلى  ويعود   1957

االقتصاد من السوربون.  له 23 كتاباً، من بينها دراسة 

 .1957 عام  مصر  في  والالية  النقدية  التيارات  في 

العربية- -اجلامعة  العربية  والدراسات  البحوث  معهد 

القاهرة 1959، )قانون القيمة والادية التاريخية - ما بعد 

الرأسمالية - من نقد الدولة السوفيتية إلى نقد الدولة 

الوطنية - حوار الدولة والدين - في نقد اخلطاب العربي 

الراهن...(

أمني/ /سمير  التهالكة  الرأسمالية  بعد  - )8(: ما 
الصفحة   / األولى  الطبعة  الفارابي/بيروت/2003/  دار 

150

إلى  تنتمي   )1937( أولبرايت  كوربل  - )9(: مادلني 
احلزب الدميقراطي، كانت أول امرأة تتسلم منصب وزير 

اخلارجية في الواليات التحدة األمريكية بعد أن سماها 

وزير  1996 لتكون  5 ديسمبر  في  كلينتون  بيل  الرئيس 

اخلارجية  وزير  لتصبح  الثانية،  الرئاسية  فترته  خارجية 

منصبها  في  وظلت  التحدة،  للواليات  والستني  الرابع 

حتى 20 يناير 2001.

ولدت في مدينة براغ عاصمة التشيك، كان والداها 

يهوديا األصل إال أنهما حتوال إلى السيحية، حصلت على 

الشهادة اجلامعية مع مرتبة الشرف من كلية »ويلزلي 

كوليدج« في مجال العلوم السياسية.

/نعوم  األوسط  الشرق  أوهام   :)10( -
تشومسكي/الطبعة الثانية/2006/ الصفحة 50

كاتب  جوردون:  ستيل  جون   :)11(-
الواليات  من  التاريخ  كتابة  في  متخصص  أمريكي 

في  اجازة  على  حاصل  واألعمال.  الال  وتاريخ  التحدة 

الفنون من قسم التاريخ من جامعة فاندربيلت, وكاتب 

 ,american heritage  التراث األمريكي في مجلة 

إمبراطورية  كُتبه:  كولينز،  هاربر  نشر  دار  في  ومحرر 

الثروة  - الرأة القرمزية - تاريخ وول ستريت 1988

/ الثاني  / اجلزء  الثروة  إمبراطورية   :)12( -
جون ستيل جوردون/ عالم العرفة 2008 / العدد 358 / 

الصفحة 454

ماكيافيّلي  دي  برناردو  دي  نيكولو   :)13( -
مفكراً  كان  فلورنسا،  في  وتوفي  )1469 - 1527( ولد 
النهضة، أصبح  إبان عصر  إيطالياً  وفيلسوفاً سياسياً 

السياسي  للتنظير  والؤسس  الرئيسية  الشخصية 

دراسات  عصب  بعد  فيما  أصبحت  والذي  الواقعي، 

العلم السياسي. أشهر كتبه؛ كتاب األمير، وكان هدف 

الكتاب  مكيافيلي منه أن يكتب تعليمات حلكام، نُشرَ 

بعد موته، وأيّد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروري، 

والواقعية  للنفعية  مبكرة  صورة  عن  عبارة  كان  والتي 

السياسية.

»الغاية تبرر الوسيلة«.
”إنها متعة مضاعفة عندما تخدع اخملادع“.

هي  احلاكم،  حكمة  لتقييم  األولى  ”الطريقة 
النظر إلى الرجال امليطني به“.

الفضيلة  خلدمة  ال  للحكومة  ضروري  الدين  ”إن 
الناس.  على  السيطرة  من  احلكومة  لتمكني  ولكن 
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من  أكثر  اليمني  حنث  يخشى  الروماني  الواطن  كان 

الرب  سلطات  ميثلون  الذين  أولئك  يهاب  ألنه  القوانني، 

أكثر من الرجال“.

»حبي لنفسي قبل حبي لبالدي«.
ال  الرحمة  مبظهر  الظهور  يريدون  األمراء  »جميع 
هذه  استخدام  يسيء  أال  التأكد  عليه  ولكن  القسوة، 

الرحمة. ال ينبغي على األمير التردد في إظهار القسوة 

هو  هذه  بقسوته  ألنه  متحدين،  رعاياه  على  لإلبقاء 

أكثر رحمة من أولئك الذين يسمحون بظهور الفوضى 

بسبب لينهم. ولكن عليه أن يكون حذراً، لن يستطيع 

محاطة  اجلديدة  الدول  فجميع  القسوة  سمعة  جتنب 

احلكمة  من  بكثير  قدماً  الضي  بامكانه  باخملاطر. لكن 

واإلنسانية. فالثقة الفرطة ستكسبه سمعة الغفل، 

وعدم الثقة ستظهره مبظهر الغير متسامح. من هنا 

يأتي السؤال، هل من األفضل أن تكون مهاباً أم محبوباً؟

اإلجابة هي من اجليد أن تكون مهاباً ومحبوباً ولكن 

من الصعب حتقيق ذلك، واألضمن أن تكون مهاباً على 

كليهما.  تكون  أن  تستطع  لم  إذا  محبوباً،  تكون  أن 

الرجال بشكل عام جاحدون، طليقوا اللسان، جشعون 

مستفيدون  أنهم  طالا  اخملاطر.  جتنب  على  ويحرصون 

عليك  يعرضون  كامل،  بشكل  متلكهم  فأنت  منك، 

اخملاطر  تكون  عندما  وأطفالهم  وسلعهم  دمائهم 

واألمير  اخلطر  يقترب  عندما  يتمردون  ولكنهم  بعيدة. 

إلجراءات  االستعداد  دون  كلماتهم  على  يعتمد  الذي 

بنبله  ينلها  ولم  صداقتهم  اشترى  ألنه  سيزول  أخرى، 

اخلوف  ملهمي  إهانة  في  الرجال  يتردد  روحه.  وعظمة 

بسلسلة  يتماسك  احلب  ألن  املبة،  مبلهمي  مقارنة 

خدمة  فور  الرجال  سيكسرها  التي  االلتزامات  من 

ال  العقوبة  من  برعب  يتماسك  اخلوف  أغراضهم. لكن 

يفشل أبداً«

ماكيافيلي/  /نيقوال  األمير   :)14(-
 /1990 الثانية/دمشق  /الطبعة  النوري  مؤسسة 

الصفحة 56

الثالث،  غيتس  هنري  وليام   :)15(-
السم  اختصار  هو  وبيل  غيتس،  بيل  باسم  الشهور 

عام  أسس  أمريكي،  ومبرمج  أعمال  رجل  وهو  وليام، 

صنع  وقد  آالن،  بول  مع  مايكروسوفت  شركة   1975

ثروته بنفسه، وميلك أكبر نصيب فردي من أسهمها، 

الباهر  النجاح  وبعد  1975م،  عام  منتصف  في 

شركة  مع  آالن  وبول  غيتس  بيل  من  كل  حققه  الذي 

ميتس، قرر االثنان إنشاء شراكة خاصة بينهما لتطوير 

وتشكل   »Micro-Soft« شركة  أسمياها  البرامج، 

و   »Microcomputer« الكلمتني  من  االسم  هذا 

.»Software«
العالم  أثرياء  ألثرى  فوربس  مجلة  لقائمة  وفقاً 

 1995 عامي  بني  األول  الترتيب  على  غيتس  بيل  حصل 

و2007م، وتقدر اآلن ثروته بـ 80 مليار دوالر أمريكي

ماكيافيلي/  /نيقوال  األمير   :)16( -
 /  1990 دمشق   / الثانية  الطبعة   / النوري  مؤسسة 

الصفحة 112

الثاني/  /اجلزء  الثروة  إمبراطورية   :)17( -
/ عالم العرفة 2008 / العدد 358  جون ستيل جوردون 

/ الصفحة 454
*الرأسمالية  الصامتة  السيطرة   :)18( -
/ سلسلة  / نورينا هيرتس  الدميقراطّية  العالية وموت 

عالم العرفة / 2007 العدد 336/ الصفحة 22

نهاية   – فوكوياما  فرانسيس   :)19( -
التاريخ واإلنسان األخير – مركز اإلمناء القومي – بيروت 

– 1993 الصفحة 36
- الصفحة 69 الصدر السابق   :)20( -
- الصفحة 80 الصدر السابق   :)21( -
- الصفحة 72 الصدر السابق   :)22( -
- الصفحة 70 الصدر السابق   :)23( -

*الرأسمالية  الصامتة  السيطرة   :)24( -
/ سلسلة  / نورينا هيرتس  الدميقراطّية  العالية وموت 

عالم العرفة / 2007 العدد 336/ الصفحة 14
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اإلعالمي  اجملال  في  اخملتصني  من  الكثير  يعتبر 
الرئيسي  النبر  هو  »اإلعالم«  أن  والصحفي؛ 
لتسويق ونشر الدميقراطية واألفكار احلرة وتشجيع 
أفكار الرأي والرأي اآلخر. وبأنه مؤسسة تسهر على 
تنوير الرأي العام الذي يعتبر السلطة احلقيقية في 
تطرح  أسئلة  ثمة  ولكن  اجملتمع.  وخدمة  حماية 
والدميقراطية،  اإلعالم  عن  نتحدث  عندما  نفسها 
األوسط  الشرق  في  اإلعالم  مقارنة  نريد  وعندما 
األسئلة:  هذه  ومن  ذكرناها،  التي  اإلعالم  بأهداف 
واألولوية  االهتمام  موضع  يكون  أن  يجب  أيهما 
رمبا  أخرى  وبصيغة  الدميقراطية؟  أم  اإلعالم  أكثر، 
أكثر دقة هل اإلعالم احلر يؤدي إلى الدميقراطية، أم 
أن الدميقراطية هي التي تنتج لنا في نهاية الطاف 
وحرية  الدميقراطية  مساحة  وماهي  حراً؟  إعالماً 
يهدف  حقاً  وهل  األوسط؟  الشرق  دول  في  اإلعالم 
اإلعالم الشرق أوسطي إلى خلق الدميقراطية أم تاه 
والكراهية  العنصرية  خطابات  يبث  وبات  الطريق 
التي أججت من أزمات النطقة التي تعاني اساساً 
من احلروب الطائفية والقومية والذهبية الدموية؟!

اإلعالم في الشرق األوسط بين الحقيقة 

والخديعة

لزكين إبراهيم

الحقيقة والخديعة 
وجهان لعملة واحدة 
اإلعام. فقد  اسمها 
ك��ان وم��ا ي��زال يلعب 
دورًا خطيرًا في حياة 
األمم، يبني ويهدم، 
ي����رف����ع وي���خ���ف���ض، 
يسالم ويعادي، يجرح 
ويداوي ويلعب على 

الحبلين كما يقال.
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في هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء 
على وضع اإلعالم بشكل عام في ظل األنظمة 
احلاكمة لدول الشرق األوسط، ومدى اإليجابيات 
اإلجابة  وسنحاول  عنها،  الناجتة  والسلبيات 
على األسئلة التي طرحناها لعلنا نهتدي إلى 
دوره  لإلعالم  تعيد  أن  ميكن  وحلول  مقترحات 
يكون  وأن  اجملتمع  وتطوير  خدمة  في  احلقيقي 
لترشيد  تسعى  التي  الرابعة  السلطة  فعالً 
وحث  الدميقراطية،  طريق  إلى  السلطات  باقي 
والعنصري  الطائفي  اخلطاب  نبذ  على  اجملتمع 
وإحالل لغة السالم واملبة واألخوة بدالً منها. 

بني  واختالفاتها  العالي  اإلعالم  بدايات 
األنظمة الرأسمالية واالشتراكية وبني الغربية 

والشرقية.
مرت البشرية مبراحل طويلة حتى أصبحت 
الرئيسي حلرية  – احلاضن  والتعبير  الرأي  حرية 
خاضع  وغير  راسخاً  إنسانياً  إرثاً   - اإلعالم 
اختالف  بحسب  درجاتها  اختلفت  للمساومة، 
تركيبة اجملتمعات وبنيتها االقتصادية وتطورها 
السياسي، جتلت أولى إرهاصاته الدستورية في 
األعظم(  العهد  كارتا«)ميثاق  »الاغنا  وثيقة 
حقوق  تّقيم  التي  و   ،1215 عام  بريطانيا  في 
اإلقطاع  رجال  من  وأتباعه  اللك  وواجبات 
حقوق  على  وانعكاسها  حدودها  وترسم 
الئحة  إلى  الحقا  تطورت  والتي  الواطنني 
وأسهمت  1688م،  عام  بريطانيا  في  احلقوق 
كتابات العديد من الفكرين في تطوير مفهوم 
على  ايجابياً  انعكس  مبا  والتعبير  الرأي  حرية 
حرية الصحافة التي اكتسبت اسم السلطة 
التوفى  يورك  ادموند  اللورد  تعليق  من  الرابعة 
العموم  مجلس  في  قال  الذي  1797م،  عام 
ولكن عندما  البريطاني: )توجد سلطات ثالث 
يجد  الصحفيني  مقاعد  إلى  اإلنسان  ينظر 
الفرنسي  اإلعالن  وشكّل  الرابعة(.  السلطة 
على  نوعية  نقلة   1789 عام  الواطنة  حلقوق 
)حرية  أن  على  نص  حيث  الفكري؛  الصعيد 
لإلنسان(،  األساسية  احلريات  من  هي  التعبير 
إلى  الكتسبة  احلقوق  حيز  من  نقلها  وبذلك 
وجود  مع  توجد  التي  األصلية  احلقوق  حيز 

وال  كيانه،  من  يتجزأ  ال  جزءاً  وتشكل  اإلنسان، 
يجوز االنتقاص منها بأي حال من األحوال.

الرأي  حرية  أن  مثلما  أنه  نرى  القابل  وفي 
قرونا  البشرية  كلف  إنساني  إرث  هو  والتعبير 
السيطرة  محاولة  أن  إال  والثورات،  النضال  من 
كوريا  من  متتد  عالية  ظاهرة  أيضا  عليها 
تنبهت  وقد  التحدة،  الواليات  إلى  الشمالية 
في  اإلعالم  خلطورة  باكراً  الدينية  السلطة 
توعية الشعب وكشف احلقائق اخملبأة، فقامت 
أجنزه  الذي  الطباعة  اختراع  بتحرمي  الكنيسة 
يوحنا غوتنبرغ في عام 1452 ولعنته، ولم تعد 
 .1995 عام  حتى  لغوتنبرغ  االعتبار  الكنيسة 
وفي الشرق لم يجد عمرو بن العاص أي سبب 
عندما  اإلسكندرية  مكتبة  إحراق  من  مينعه 
فتح مصر بعد مباركة السلطة الدينية لهذه 

اخلطوة.
وإدراك  الصحافة  حرية  معايير  تطور  ومع 
اجملتمعات الدميقراطية ضرورة استقالل اإلعالم 
فكرية  اجتاهات  ظهرت  الدولة؛  سيطرة  عن 
عديدة بهذا اخلصوص، عّبر التعديل الدستوري 
األمريكي األول في عام 1791 عن أقسى درجات 
استقالل اإلعالم عن الدولة؛ حيث حرم التعديل 
على  العليا  املكمة  واجتهادات  الدستوري 
وسيلة  بأي  الساهمة  أو  االمتالك  احلكومة 
أي  أو فرض  التحدة،  الواليات  داخل حدود  إعالم 
نوع من الرقابة على الصحف، أو إعاقة وصولها 

»اإلعالم« هو المنبر الرئيسي 
الديمقراطية  ونشر  لتسويق 
واألفكار الحرة وتشجيع أفكار 
وهي  اآلخر.  والرأي  الرأي 
تنوير  على  تسهر  مؤسسة 
الرأي العام الذي يعتبر السلطة 
وخدمة  حماية  في  الحقيقية 

المجتمع.
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إلى العلومات. وجاء فيه » إن الكونغرس سوف 
من  أو  الرأي  حرية  من  يحد  قانون  أي  يصدر  لن 

حرية الصحافة ».
اإلعالم  اعتبار  على  األوروبي  االجتاه  وقام 
على  الصحافة  إلى  ينظر  حيث  عامة،  خدمة 
تراقب  أنها  مبعنى  شعبية  رقابة  صحافة  أنها 
احلكومة والسلطة بشكل عام حلساب اجلمهور 
العام؛ استنادا إلى االعتقاد بأن مراقبة احلكومة 
للصحافة؛  األساسي  الدور  أو  الوظيفة  هي 
األهمية.  في  األخرى  وظائفها  كل  يفوق  الذي 
وبناء على هذا الدور شرعت قوانني تكفل عدم 
تدخل احلكومة سياسياً أو مالياً في الصحافة 
على اعتبار أن هذا التدخل سيؤثر على وظيفة 
مباشرة  ضريبة  الواطن  يدفع  حيث  الراقبة؛ 
تعود حصيلتها إلى وسائل اإلعالم العامة التي 
منتخب  لإلعالم؛  وطني  مجلس  عليها  يشرف 
فيها  يوجد  ال  التي   - احلكومة  عن  ومستقل 
وزارة إعالم – يقوم بتعيني مدراء وسائل اإلعالم 
بريطانيا  في  كما  عليها  اإلشراف  و  العامة 

وفرنسا وألانيا .
الشمولية  االشتراكية  الُنظم  في  أما 
أداة  أنها  أساس  على  الصحافة  إلى  نُظر  فقد 
اإليديولوجية،  والدعاية  والتعبئة  للتوجيه 
وانتفى مفهوم الصحافة الستقلة أو صحافة 
العارضة؛ وذلك نتيجة حظرها قانوناً. واعتبرت 

خيانة  جرائم  ضمن  تقع  العارضة  الصحافة 
الثورة وجزء من الثورة الضادة لسيطرة الطبقة 
الحتاد  الفيدرالي  الدستور  حرم  فقد  العاملة، 
 1936 عام  في  الصادر  السوفيتية  اجلمهوريات 
العارضة، ونقد الدولة السوفيتية، وقّصر حرية 
الصحافة على الدولة وطبقتها العاملة، وحدد 

مهمة الصحافة في تأييد احلكم االشتراكي.
األوسط  الشرق  ودول  العربي  العالم  وفي 
لم يعد هناك بلد في وقتنا احلاضر ال توجد فيه 
صحافة وإعالم خاص، إال أن ذلك لم يتطور بعد 
الكلمة؛ حيث  مبعنى  إعالما مستقال  ليشكل 
الدولة  سيطرة  هي  األساسية  السمة  تزال  ال 
على اإلعالم سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ 
لدور اإلعالم و  إفراغاً حقيقياً  مما يشكل عملياً 
لوظائفه، علماً أنه ال ميكن أن تتوجه دول العالم 
احلقيقي  الدميقراطي  اإلصالح  نحو  العربي 
اإلعالم  بتحرير  يترافق  أن  بدون  والشامل؛ 
احلديث  ميكننا  ال  فاليوم  الدولة،  سيطرة  من 
والشفافية  الدميقراطية  مثل  مفاهيم  عن 
ورغم  اإلعالم،  حرية  عن  احلديث  دون  والتعددية 
إال  بينهما،  القسري  الفصل  البعض  محاوالت 
يجعلهما  عضوي  ترابط  بينهما  يوجد  أنه 
متحدين ومتكاملني، وكل واحد منهما يشكل 
المكن  غير  ومن  اآلخر،  لوجود  ومعياراً  مؤشراً 
وحقيقي  شامل  دميقراطي  إصالح  وجود  تصور 
في اجملتمع دون وجود حرية للرأي والتعبير يكون 
سيطرة  من  التحرر  الستقل  اإلعالم  عمادها 

الدولة.
التساؤالت  لتلك  األجوبة  عن  البحث  خالل 
اإلعالم  هل  حول  البداية  في  طرحناها  التي 
الدميقراطية  أن  أم  الدميقراطية،  إلى  يؤدي  احلر 
هي التي تنتج إعالما حراً؟ سنجد أن الباحثني 
والتخصصني اختلفوا في اإلجابة عليها، حيث 
أساسي  شرط  اإلعالم  حرية  أن  البعض  يرى 
التي  هي  اإلعالم  حرية  وأن  الدميقراطية،  لقيام 
األدوات  أحد  هو  اإلعالم  وأن  الدميقراطية  حتقق 
الدميقراطية  األوضاع  تدعيم  في  تسهم  التي 
حرية  اعتبار  حد  إلى  هؤالء  وذهب  اجملتمع،  في 
اإلعالم مظهر من مظاهر الدميقراطية، وأن أحد 

العربي  العالم  لدول  يمكن  ال 
الديمقراطي  اإلصالح  إنجاز 
تحرير  بدون  والشامل؛  الحقيقي 
الدولة،  سيطرة  من  اإلعالم 
مفاهيم  عن  الحديث  يمكننا  فال 
والشفافية  الديمقراطية  مثل 
حرية  وجود  دون  والتعددية 
اإلعالم  عمادها  والتعبير  للرأي 
سيطرة  من  المتحرر  المستقل 

الدولة.
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هو  مجتمع  أي  في  الدميقراطية  قياس  معايير 
مدى ما تتمتع به وسائل اإلعالم من حرية، وهو 
للتشريعات اإلعالمية القائمة  ما يتحدد وفقاً 
التي تنظم العالقة بني اإلعالميني ووسائلهم، 
وما  السياسي،  والنظام  التلقي،  واجلمهور 
يترتب على كل تلك العالقة من حدود لضمون 
إلى  هؤالء  ويذهب  النتج.  اإلعالمي  اخلطاب 
أبعد من ذلك؛ حيث يعتقدون أن اإلعالم احلر هو 
الوسيلة األكثر فاعلية لراقبة جتاوز السلطة، 
تزداد  حرية  من  له  يتاح  ما  بقدر  بالتالي  وأنه 
والتجاوزات،  اخملالفات  ضبط  على  قدرته 
هؤالء  أطلق  ولذلك  منعها،  في  والساهمة 

الرابعة  السلطة  لقب  الصحافة  على 
الثالثة،  السلطات  تراقب  التي 

والتنفيذية  التشريعية 
والقضائية.

أال  يجب  ولكن 
اإلعالم  أن  ننسى 
يفرز  الذي  الفعال 
ويؤثر  الدميقراطية 
هو  بها  ويتأثر  فيها 
الذي  اإلعالم  ذلك 

مجتمع  إلى  يستند 
قوة  وإلى  فعال،  مدني 

مضادة داخل اجملتمع تعمل 
دميقراطية  ثقافة  إفراز  على 

على  يقومان  سياسي  وحراك 
الراقبة وكشف احلقائق والوقوف أمام الفساد 
والسلطة  النفوذ  واستغالل  والتجاوزات 
أو  منحازاً  اإلعالم  يكون  أاّل  أي  القرار،  وترشيد 
األخيرة  الصفات  فهذه  متملقاً،  أو  بحتاً  مادياً 
وحتوله  السامي  وهدفه  اإلعالم  روح  تقتل 
يعادون  من  تخدم  طيعة  أداة  إلى  بالتالي 
الدميقراطية وتساهم في توسع دائرة الفساد، 
تلميع  حينها  ستحاول  ذلك  من  واألبشع 
أنهم  على  وإظهارهم  الديكتاتوريات  صورة 
اإلعالم  يكون  وهنا  الدميقراطية،  وممثلي  أبطال 
ابتعد عن جوهره وحتول من سلطة بحد ذاتها 
ولألسف  احلاكمة.  السلطة  تخدم  أداة  إلى 

مفاصل  كافة  في  التحكمة  هي  األخيرة  هذه 
احلاكمة  األنظمة  ظل  في  اإلعالمية  الوسائل 
أنه  القول  ميكن  وعليه  األوسط،  الشرق  لدول 
وفي حالة الشرق األوسط ال ميكن بروز إعالم حر 
أنظمة  الدميقراطية في ظل  يساهم في نشر 
الفساد  على  قائمة  استخباراتية  قمعية 
بني  العالقة  فإن  احلال  وبطبيعة  منه،  وتتغذى 
الديكتاتورية عالقة  األنظمة  احلر وهذه  اإلعالم 
ألن  معاً،  كليهما  اجتماع  ميكن  فال  تنافريه، 
اآلخر،  فناء  قائم على  بالضرورة  األول هو  وجود 
لذا فبدون تغيير األنظمة القائمة ال ميكن بناء 

إعالم حر حقيقي. 
دور وسائل اإلعالم في مراحل التحول 

الدميقراطي:
فقدان  استمرار  مع 
اجلماهير للمصداقية في 
اإلعالم الرئي والسموع 
للدولة،  الملوك 
وسائل  ستظل 
الطبيعة  ذات  اإلعالم 
الؤثر  هي  اإلخبارية، 
مسألة  في  احلقيقي 
بشؤون  اجلمهور  إخبار 
وأحوالهم  وطنهم 
ستظل  وبالتالي  العامة، 
التأثير  في  الرئيسي  الالعب 

على توجهات الرأي العام.
العربي  الربيع  ثورات  لعبت  أنه  يخفى  وال 
خالل  األوسط  الشرق  في  الشعوب  وثورات 
زعزعة  في  وحاسماً  مهًما  دوراً  األخير  العقد 
أركان النظام اإلعالمي للسلطات احلاكمة على 
البلدان  في  أكبر  بوضوح  ذلك  وجتلى  الدولة، 
السياسي  احلراك  عوامل  فيها  تفجرت  التي 
العقد،  ذلك  مطلع  منذ  االجتماعي  واالحتقان 
ورمبا تكون مصر وتونس واليمن وسوريا من أبرز 
الهامش  ظروف  سمحت  فقد  البلدان،  تلك 
لديها  التاحة  النسبية  واحلريات  الدميقراطي 
اخلاصة،  والفضائيات  الصحافة  بتحفيز 
اجلديد  باإلعالم  يُعرف  صار  ما  أدوات  وتوظيف 

االتجاه 
األوروبي اعتبر 

اإلعالم خدمة عامة، 
حيث ينظر إلى الصحافة 
على أنها صحافة رقابة 

شعبي�ة بمعىن أنها تراقب 
الحكومة والسلطة 
بشكل عام لحساب 

الجمهور العام
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يعد دور وسائل اإلعالم أساسيًا 
وألن  التعبير،  حرية  لممارسة 
الديمقراطية تعد أكثر من مجّرد 
أيضًا  هي  بل  مؤسسات  مجموعة 
ثقافة بحّد ذاتها، فبدون وسائل 
ثقافة  على  يستحيل  اإلعالم، 
وتتطور  تنمو  أن  الديمقراطية 

بشكل سليم، 

)New Media( في التمرد على ثوابت اإلعالم 
اجلمهور  من  واسعة  قطاعات  وحترير  الرسمي، 
من سطوته. ومن غير البالغة في هذا السياق 
نشأ  الذي  الفريد  والتالقح  التضافر  بأن  القول 
حرية،  األكثر  التقليدية  اإلعالم  وسائط  بني 
النظام  عجز  التي  األحدث  اإلعالم  تقنية  وبني 
لعب  قد  احتوائها،  عن  للدولة  التابع  اإلعالمي 
الشرق  شعوب  أجيال  تهيئة  في  األهم  الدور 
السياسية  توجهاتها  وبلورة  للثورة  األوسط 
إذا  أنه  على  التأكيد  ميكن  وهنا  واجملتمعية، 
ألنظمة  واالجتماعي  السياسي  القهر  كان 
لثورات  الفّجر  هو  واالستغالل  االستبداد 
الذي  هو  والستقل  احلر  اإلعالم  فإن  الشعوب، 

يهيئ ويعّجل بإجنازها.
ولوسائل اإلعالم دور فاعل في تشكيل سياق 
اإلصالح السياسي في اجملتمعات اخملتلفة؛ حيث 
واجملتمع،  الدولة  بني  العالقة  طبيعة  تعكس 
ودور  إسهام  ويتوقف  واجلماهير.  النخبة  وبني 
السياسي  اإلصالح  عملية  في  اإلعالم  وسائل 
والدميقراطي على شكل وظيفة تلك الوسائل 
في اجملتمع وحجم احلريات، وتعدد اآلراء واالجتاهات 
داخل هذه الؤسسات، بجانب طبيعة العوامل 
الثقافية واالجتماعية والسياسية التأصلة في 
اجملتمع، فطبيعة ودور وسائل اإلعالم في تدعيم 
الدميقراطية، وتعزيز قيم الشاركة السياسية 

بفلسفة  يرتبط  السياسي،  القرار  وصنع 
النظام السياسي الذي تعمل في ظله، ودرجة 

احلرية التي تتمتع بها داخل البناء االجتماعي.

اإلعــالم فــي النظـــام الدميقراطي
قلنا أن اإلعالم احلر ال ميكنه العيش في بيئة 
األنظمة الديكتاتورية التي على شاكلة أنظمة 
دول الشرق األوسط عامة، ولكن في حال وجدت 
البيئة الدميقراطية في بقعة ما، وأفسح اجملال 
لإلعالم بلعب دوره احلر، فحينها ما هي مهمة 

اإلعالم في هذه البيئة؟
مهمة اإلعالم في اجملتمع الدني الدميقراطي 
ناقد  كرقيب  اجلمهور  مع  احلي  التواصل  هي 
لكل من القوى السياسية والقوى االقتصادية 
والسلطات التنفيذية في ممارسة أدوارها ضمن 
القانون  ويضمن  الدميقراطي،  البناء  مسيرة 
خالل  من  الرأي،  عن  التعبير  حرية  الدولي 
وبشكل  اإلنسان  حلقوق  عديدة  مستندات 
حلقوق  العالي  اإلعالن  من   19 الادة  خاص 
اإلنسان، تشمل التعبير الثقافي والفنون بقدر 
والناقشة  واألفكار  العلومات  تبادل  تشمل  ما 
التي  احلرية  هذه  التعبير،  حرية  السياسية، 
الدميقراطية  للحريات  األساس  احلجر  تعتبر 
ويعد دور وسائل اإلعالم أساسياً لمارسة حرية 
مجرّد  من  أكثر  تعد  الدميقراطية  وألن  التعبير، 
بحّد  ثقافة  أيضاً  بل هي  مجموعة مؤسسات 
على  يستحيل  اإلعالم،  وسائل  فبدون  ذاتها، 
أن  اجملتمع  وعلى  تنمو،  أن  الدميقراطية  ثقافة 
وتبادل  الكتسبة  والمارسات  العادات  يطور 

اآلراء واألفكار والعلومات.
الدميقراطية  تعتمد  العصري،  العالم  وفي 
والتعددة  السليمة  اإلعالم  وسائل  على 
والتنوعة والستقلة التي ميكنها أن توفر منصة 
للنقاش الدميقراطي، وتلعب وسائل اإلعالم دوراً 
الذي  االجتماعي  الفضاء  توفر  ألنها  حاسماً 
فّعال،  بشكل  التعبير  حق  خالله  من  مُيارس 
وعادات  تصرّف  طريقة   - ثقافة  والدميقراطية 
وقواعد صغيرة، يقول ألكسندر دي توكفيل في 
كتابه »الدميقراطية في أميركا« أن قوة أميركا 
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الفيدرالية   - مؤسساتها  في  فقط  تكمن  ال 
بل  الستقلني؛  والقضاة  السلطات  وفصل 
أيضاً في خبرة الشعب وممارسته للدميقراطية 

بشكل محّلي ويومي.
الى  باإلضافة  آرائهم  عن  الصحفيون  يعّبر 
على  حلسابها.  يعملون  الذين  اجلماعات  آراء 
وظيفة  املقق  الصحافي  يؤدي  الثال،  سبيل 
مسائل  يستكشف  فيما  قّيمة  دميقراطية 
حتقيقات  من  تتراوح  قد  العامة  الصلحة  ذات 
الفساد من خالل السائل الصحية الى كشف 
احلدث  خارج  اإلعالم  وسائل  تبقى  وال  اجلرائم. 
وجهات  كانت  مهما  بتغطيته  تقوم  الذي 
حتدد  أن  اجتماعي،  كممثل  فيمكنها،  نظرها؛ 

طريقة تطّور اجملتمع.

أشكال الصحافة والصحفيني يف دول الشرق 
األوسط:

يتعدى  ال  خليجية  دول  في  صحفاً  هناك 
قوية  لكنها  صغيرة  مدينة  سكان  سكانها 
ومتطورة، كما أن هناك صحافة سوداء ال ترى 
أية بارقة أمل لكنها تصدر نوعاً معيناً من الرأي 
باخلبر  تهتم  وال  النطقي  بالتحليل  تهتم  وال 
مثلما تهتم بآراء أصحابها، وهناك نوع آخر من 
باإلثارة،  فقط  تهتم  التي  الصفراء  الصحافة 
تهتم  وال  القرّاء،  من  معيناً  نوعاً  وتخاطب 
النوع  ذلك  أدى  وقد  الهني.  االرتقاء  مبسألة 
الصحافة  مستوى  تراجع  الى  الصحافة  من 
حلرية  تترك مساحة جيدة  كانت  دول  عدة  في 
اإلعالم، ولكن األخير لم يعرف االستفادة منها 

جيداً.
احلزبية  الصحافة  هناك  القابل  وفي 
مبعنى  القومية،  الصحافة  تشبهها  والتي 
أن  أحزابها، فال تستطيع  آراء  إلى  أنها منحازة 
للحزب في جريدته. وهناك  معارضاً  رأياً  توجه 
صحافة مستقلة نعول عليها في تغيير صورة 

الصحافة احلزبية.
مثيرة  قضايا  الصحفيون  يتناول  وقد 
عن  الغطاء  كشف  خالل،  من  وحساسة 
أو بدون قصد من  األخطاء التي ترتكب بقصد 

قبل بعض الصحفيني من خالل نقل أخبار من 
أهمية  من  تقلل  أو  التوتر  من  تزيد  أن  شانها 
طرف دون اآلخر، أو قد يعمل البعض على انتشار 
يريد  التي  الكاذبة  أو  البتورة  األفكار  ترويج  أو 
البعض من العابثني أن يروجوا لها، أو ينشروها 
البعض، فثقافة  التي يثق فيها  عبر صحفهم 
الذين  الصحفيني  جموع  بني  ما  االستسهال 
العلومات  على  احلصول  في  جهداً  يبذلون  ال 
تعتبر  االستسهال؛  في  رغبة  مصادرها  من 
الصحفي،  العمل  على  تؤثر  كبيرة  مشكلة 
موضوعي.  بشكل  اخلبر  نقل  جودة  على  وتؤثر 
فالصحفي مثله مثل أي حرفي يجب أن يتقن 
ويجب  جيد،  بشكل  أدواته  ويستخدم  مهنته 
عام  بشكل  الصحافة  أن  الصحفي  يعرف  أن 
على  يقوم  األولى  الدرجة  من  معلومات  هي 
أساسها بكتابة مقال أو حتليل أو خبر. وهناك 
أيضاً ثقافة االستهانة بالعواقب التي أدت الى 
االعالميني  من  فكثير  اليوم،  حقيقية  كوارث 
والصحفيني أثاروا قضايا معينة أدت الى كوارث 
الصحفيني  تخلص  عدم  وأغلبها  حقيقية، 
أو  من ذهنية أنظمتهم السلطوية والقوموية 
الطائفية وبث اخلطاب العنصري بني الشعوب 

بدالً من إطفاء نيران الفتنة.
اإلعالم بني احلقيقة واخلديعة..!

واحدة  لعملة  وجهان  واخلديعة  احلقيقة 

المجتمعات  في  االعالم  مهمة 
الديمقراطية هي التواصل الحي 
مع الجمهور كرقيب ناقد لكل من 
واالقتصادية  السياسية  القوى 
والسلطات التنفيذية في ممارسة 
البناء  مسيرة  ضمن  أدوارها 
القانون  ويضمن  الديمقراطي، 
الدولي حرية التعبير عن الرأي، 
من خالل مستندات عديدة لحقوق 

اإلنسان
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يلعب  يزال  وما  كان  فقد  اإلعالم.  اسمها 
يرفع  ويهدم،  يبني  األمم،  حياة  في  خطيراً  دوراً 
ويخفض، يسالم ويعادي، يجرح ويداوي ويلعب 

على احلبلني كما يقال.
اإلعالم له دوره في كل الظروف سلماً وحرباً 
غير  درجة  إلى  تعاظم  قد  الدور  هذا  أن  إال   ،
مسبوقة وازداد إلى حد هائل مع تعدد وسائله 
إليها  الوصول  وسهولة  وتطورها  وكثرتها 
الرسمية  الراقبة  عن  بعيدا  معها،  والتعامل 

التي كانت تكبح جماحه وتقيد حركته.
على  مقتصراً  قريب  وقت  إلى  اإلعالم  كان 

وكان  والتلفزيون،  واإلذاعة  الورقية  الصحف 
التعاملون معه قلة قليلة قياساً إلى هذه األيام 
بيت  كل  فدخل  األوج،  وبلغ  فيها  طغى  التي 
الصغار  ليتعاطاه  العنكبوتية  الشبكة  عبر 
والكبار؛ حتى وصل احلال إلى حد اإلدمان. أصبح 
أو  للزمان  اعتبار  دومنا   - الناس  بني  التواصل 
بالصوت  ذلك  العصر. ومت  سمات  الكان- أهم 
الكاميرا تنقل كل خبر بأسرع  والصورة وغدت 
ما ميكن بل ويتابع الشاهد األخبار على الهواء 

مباشرة في بث مباشر.
تضاعفت خطورة اإلعالم أضعافاً مضاعفة 
الناس  بعقول  يلعب  فتاكاً  سالحاً  وبات 
أهدافه  وفق  ويوظفها  يشاء  حيث  ويوجهها 
ومراميه. كم معركة استطاع اإلعالم فيها أن 

يزيّف احلقائق ويلبسها الثوب الذي يريد ويخدع 
العارك  كانت  وإذا  مخبره.  ويؤلم  التلقي  به 
العارك  فإن  عسكر،  جنراالت  يديرها  واحلروب 
تلوين  في  متخصصون  يوجهها  اإلعالمية 
أمواالً  عليهم  تدر  التي  الصلحة  وفق  األخبار 
غيرهم  وليذهب  لعابهم؛  لها  يسيل  طائلة 
التي تعمي  الفرطة  األنانية  إلى اجلحيم. إنها 
وتصم، وأمثال هذه النماذج تسللت إلى روج آفا 
وشمال سوريا مستغلة حالة األمن واالستقرار 
واألهم  السورية،  الناطق  بباقي  مقارنة  فيها 
استغالهم لساحة احلرية التي ُمنحت لإلعالم 
من قبل اإلدارة الذاتية التي حتكم تلك الناطق، 
إلى  هذه  احلرية  لألسف حتولت مساحة  ولكن 
وزاد  إعالمية،   حرية  من  بدالً  إعالمية  فوضى 
»جتار  تسميتهم  ميكن  ما  انتشار  بلًة  الطني 
الذي  الادي  بالربح  يهتمون  الذين  اإلعالم« 
فيها  القائمة  الثورة  حساب  على  يجنونه 
والتضحيات التي يقدمها أبناء وبنات النطقة، 
دون أي اعتبار للمبدأ األخالقي واإلنساني لهنة 
ضبط  الذاتية  اإلدارة  محاوالت  ولدى  اإلعالم، 
أولئك التجار عبر تشكيل مديرية واحتاد لإلعالم 
خلقتها  التي  الفوضى  من  حتد  قوانني  وسن 
مكاتب السمسرة اإلعالمية، ومن يعملون بها، 
واتباع  التشهير  سيف  التجار  أولئك  يشهر 
على  بالتهجم  الصفراء  الصحافة  سياسة 
اإلدارة الذاتية ومؤسساتها في محاولة تشويه 
ومتنع  اإلعالم  تعادي  كأنها  وإظهارها  صورتها 
حرية الرأي، علماً أن احلرية التي منحت لهم من 
قبل هذه اإلدارة واحلماية التي يتمتعون بها في 
مناطق اإلدارة الذاتية، هي التي أفسحت لهم 
والتهجم  بالتشهير  مجدهم  أخذ  في  اجملال 

على اإلدارة دون حسيب ورقيب.
إعالم  في  ليس  أنه  القول  ميكننا  وعليه 
اليوم مبادئ ثابتة ومواقف صادقة تنحاز لقول 
خداع.  أو  تزييف  وبال  مجاملة  بال  احلقيقة 
وال  احلق  بقول  يصدعون  صحفيني  جند  وقلما 
ويتجرعون  كثيراً  يعانون  وهؤالء  سواه،  شيء 
يتاجرون  ال  العيش!  شظف  ويقاسون  الرار 
الدنية،  يقبلون  ال  أبية،  نفوسهم  بقناعاتهم، 

اسم  اكتسبت  الصحافة  حرية 
السلطة الرابعة من تعليق اللورد 
عام  المتوفى  يورك  ادموند 
مجلس  في  قال  الذي  1797م، 
)توجد  البريطاني:  العموم 
ينظر  عندما  ولكن  ثالث  سلطات 
اإلنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد 

السلطة الرابعة(.
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وال يستجيبون لإلغراءات وإن كثرت أو تعددت!
الذي يجتاح  الشعبي  والهيجان  الثورات  إن 
معظم عالنا العربي والشرق أوسطي منذ عدة 
سانحة  فرصة  الضاد  اإلعالم  فيه  وجد  أعوام، 
ويروّج لفكر أسياده من أعداء  لينفث سمومه 
حرية الشعوب وحترر األوطان ودميقراطيتها، وراح 
يؤلب ويصب الزيت على النار ويحرض الشباب 
إلى  وتوقهم  حماسهم  مستغالً  خاصة 
التغيير. األمر الذي وجه األمور إلى هذا الوضع 
التردي الذي نعيشه اليوم، والذي كلف شعوب 
النطقة خسائر فادحة في األرواح والمتلكات، 

وأضرت باالقتصاد كثيراً. 
ولم  حيرتهم  في  الناس  اإلعالم  هذا  أوقع 
من  األبيض  اخليط  رؤية  على  قادرين  يعودوا 
اإلعالمي  التزييف  بلغ  فقد  األسود.  اخليط 
ضوابط  هناك  تعد  ولم  تصور.  كل  وفاق  الزبا 
بالشعارات  الكثيرون  واغتر  أخالقية،  أو  مهنية 
ذكاء  من  أوتي  ما  بكل  ويسوقها  يروجها  التي 
ودهاء حتى أوقع اإلعالم أعداداً كبيرة من الناس 
في حبائله، فتؤّمن على أخباره وتصّدق كل ما 

يقول.
أكثر  نكون  أن  علينا  القول:  وخالصة 
القنوات  خاصة  اإلعالم؛  مع  التعامل  في  حذراً 
وتستغل  احلبلني  على  تلعب  التي  الشبوهة 
نشر  في  مبتغاها  لتحقق  الشباب  حماس 
األحقاد؛  وتأجيج  اخلالف  نار  وإذكاء  الفتنة 

خدمة ألهداف من ميولونها ويديرونها.

إجيابيات وسلبيات اإلعالم
اإلعالم يعد واحداً من تلك اجملاالت الشديدة 
األهمية والتي قامت بالهيمنة والتأثير الباشر 
والعالي في حياة اإلنسان العاصر، وذلك لا فيه 
التي  واألقسام  التفرعات  تلك  من  العديد  من 
بلعب  تقوم  والتي  األشخاص،  معها  يتفاعل 
العلومات  نشر  ومنها  الوظائف،  من  العديد 
واخلاص  التثقيفي  الدور  وأيضاً  واألخبار، 
لا  ونظراً  ذلك،  إلى  وما  اجملتمعية  بالتوعية 
أصبحت تشكله وسائل اإلعالم بشكلها العام 
ظهرت  فقد  األشخاص؛  مع  عالي  تفاعل  من 

من  العديد  وأيضاً  اإليجابيات  من  العديد  لها 
السلبيات واآلثار الضارة على األشخاص.

أهم إجيابيات اإلعالم وفوائده 
سواء  األحداث  أو  األخبار  معرفة  سرعة   -
امللية أو العالية إذ أن وسائل اإلعالم قد قضت 
العالم  من  وجعلت  السافة،  حاجز  على  متاماً 
العلومات  نقل  عملية  وسهلت  صغيرة،  قرية 

بشكل كبير بينه.
بأداء  واخلاص  الرقابي  الدور  بأداء  القيام   -

احلكومات واألجهزة التنفيذية مبختلف أنواعها؛ 
)األجهزة  احلكومات  تلك  التزام  إلى  يؤدي  مما 
على  وخططها  مشاريعها  بإجناز  التنفيذية( 

أكمل وجه، وبأفضل صورة ممكنة لها.
أصناف  كافة  أمام  وذلك  الفرصة  إتاحة   -
عنها  للتعبير  الفكرية  واجتاهاتهم  األشخاص 

وإيصال أصواتهم إلى اجلهات العنية.
- العمل على نشر ثقافة التوعية للمجتمع، 
وذلك بخصوص كل ما يواجهه األشخاص فيه 
من عوائق أو مشكالت أو أحداث؛ قد تقوم بتأثير 
سلبي عليهم إن لم يكونوا على دراية مناسبة 

للتعامل معها.
والواهب  الهارات  لعرض  مساحة  إتاحة   -

الشخصية لألشخاص.
أو  للمنتجات  الدعاية  بعمليات  القيام   -

علينا أن نكون أكثر حذرًا في 
التعامل مع اإلعالم؛ خاصة القنوات 
المشبوهة التي تلعب على الحبلين 
لتحقق  الشباب  حماس  وتستغل 
وإذكاء  الفتنة  نشر  في  مبتغاها 
األحقاد؛  وتأجيج  الخالف  نار 
يمولونها  من  ألهداف  خدمة 

ويديرونها
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على  الطلب  زيادة  عنه  ينشأ  ما  وهو  اخلدمات؛ 
أو اخلدمات من جانب األشخاص  تلك النتجات 

وبالتالي رفع مبيعاتها وأرباحها.
- تقدمي الدور الترفيهي من خالل الوسيقى 

أو البرامج والسلسالت بأنواعها.
بالتعرف على  الفرصة لألشخاص  – إتاحة 
على  واالطالع  بل  اخملتلفة  والدول  الثقافات 

عاداتهم اخلاصة بهم وأسلوب حياتهم.

أهم السلبيات واآلثار الضارة لإلعالم
بعض  في  سيئ  بشكل  استغاللها  - يتم 
احلكومات  أو  األنظمة  جانب  من  األحيان 
القيام  أجل  من  الستبدة  أو  الديكتاتورية 

بتبرير سياستها السيئة أمام اجملتمع.
تلك  اإلعالم  وسائل  من  البعض  إثارة   -
البغيضة  الطائفية  العصبيات  أو  النعرات، 
ومحددة،  وذلك ألغراض معينة  األشخاص،  بني 
من  الكثير  حدوث  النهاية  في  عنه  ينتج  مما 
أشكال االحتقان اجملتمعي بني األفراد تأثراً بذلك.

- قيام بعض من وسائل اإلعالم أو القنوات 
التي  البرامج  من  مجموعة  ببث  اإلعالمية 
تعمل على انحطاط الذوق العام أو أفكار األفراد 
األرباح  لتحقيق  منهم  سعياً  وذلك  ووعيهم 

الالية.
ذلك  ويرجع  بالعزلة،  األفراد  بعض  إصابة   -
مشاهدة  في  وقتهم  لعظم  قضائهم  إلى 

التلفاز، أو القيام بتصفح الشبكة العنكبوتية 
ابتعادهم  إلى  يؤدي  أن  ميكن  ما  وهو  اإلنترنت، 
ويتسبب  أصدقائهم،  حتى  أو  عائالتهم  عن 

لهم في مشاكل اجتماعية عديدة.
أو  النتجات  لبعض  بالترويج  القيام   –
للدخان  الترويج  مثل  صحياً  الضارة  السلع 
يكون من  وذلك  اخملدرة،  الواد  أو  الكحوليات  أو 
خالل وجود بعٍض من الشاهد في اإلعالم تقوم 
بإظهار إدمان هذه األمور كشيء عادي، بل وممتع 
ينتج عنه دفع عدد  األحيان وهو ما  في بعض 
ذلك  خلطورة  مدركني  والغير  األشخاص  من 
تأثرهم  نتيجة  األمور  تلك  جتريب  محاولة  إلى 

باإلعالم.
- القيام بنشر ثقافة االستهالك بني األفراد 
اإلعالم  وسائل  تعرضه  لا  طبيعية  كنتيجة 
حيث  أشكالها،  باختالف  منتجات  من  لهم 

يقبلون على شرائها دون تفكير.
اخلاصة  الفاهيم  بعض  بنشر  القيام   -

بالثقافات الغريبة أو الشاذة عن اجملتمع.
لتأسيس  توفرها  يجب  التي  الشروط  ما 

إعالم حر وبناء مجتمع دميقراطي؟
إعالم  وجود  فكرة  كون  من  الرغم  على 
الال  رأس  عن  أو  احلكومات  عن  متاماً  مستقل 
اليوم؛  عالم  في  فكرة طوباوية  لتكون  تقترب 
إال أنه ال بد من الوقوف مطوالً عند جتربة إعالم 
الذي جنح في حاالت كثيرة بتشكيل  االنترنت 
مجتمعات إعالمية حرة، ومستقلة عن تبعية 
وإلمكانية  القليلة،  للكلفة  نتيجة  الال  رأس 
من  مكنه  مما  الباشرة  الرقابة  من  التحرر 
حتمل العبء األكبر في نشر الفضائح وقضايا 

الفساد و كسر سيطرة الدولة على اخلبر. 
حترير  أجل  من  التواصل  السعي  فإن  لذا 
واحدة  يشكل  الدولة؛  سيطرة  من  اإلعالم 
أجل  من  األساسية  األهداف  مجموعة  من 
في  والشامل  احلقيقي  الدميقراطي  التحول 
وضع  من  والبد  عامة،  األوسط  الشرق  دول 
اخلطط واإلجراءات الكفيلة بذلك، ومنها تلك 
وندورها من عام  نرددها  التي مازلنا  التوصيات 
إلى آخر، ومن منبر إلى أخر حيث البد من توفر 

أن  الشمولية  الُنظم  اعتبرت 
والتعبئة  للتوجيه  أداة  الصحافة 
والدعاية اإليديولوجية، وانتفى 
أو  المستقلة  الصحافة  مفهوم 
نتيجة  وذلك  المعارضة؛  صحافة 
واعتبرت  قانونًا.  حظرها 
ضمن  تقع  المعارضة  الصحافة 

إطار الثورة المضادة
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حرية  لقيام  مجتمع  أي  في  أساسية  شروط 
الرئيسي  احلاضن  تشكل  التي  والتعبير  الرأي 

لنمو إعالم حر. وتتمثل هذه الشروط بـ:
أسس  على  يقوم  دميقراطي  نظام  وجود   -
السلمي  والتداول  الرشيد  واحلكم  الواطنة 

للسلطة في كافة مستوياتها.
احلصول  حرية  تضمن  تشريعية  بنية   -
الطرق  بكافة  تداولها  وحرية  العلومات،  على 
تتوافق مع العايير العالية حلرية الرأي والتعبير 

مدعومة بنظام قضائي مستقل.
والتنوع  االختالف  حتترم  مجتمعية  بيئة   -
عقلية  وتنبذ  اآلخر،  والرأي  االعتقاد  وحرية 

االنغالق والتحرمي.
واإلدارات  والسلطات  الدول  التزام   -
الدولية  والعاهدات  اإلعالنات  على  بالصادقة 
وإدخالها  واإلعالم،  التعبير  حرية  تصون  التي 
وتنقيح  تبني  في  والباشرة  التنفيذ  حيز 
مع  تتوافق  حتى  تشريعاتها  وإصالح  وتعديل 

هذه العايير.
الكفيلة  الدستورية  الضمانات  وضع   -
الستقل  واإلعالم  والتعبير  الرأي  بحماية حرية 
على  وتتغول  تنتقص  وأنظمة  قوانني  تقر  وأاّل 
والضمانات  اإلعالم  حلرية  الدولية  العايير 

الدستورية.
الوصول  حق  قانون  بوضع  الباشرة   -
األقصى  الكشف  مبدأ  واعتماد  للمعلومات 
مبا  احلكوميني  السربني  وحماية  للمعلومات 

يتفق مع العايير الدولية.
عن  صراحة  اإلعالن  احلكومات  تتبنى  أن   -
بوسائل  الباشر  وغير  الباشر  التدخل  منع 
لساءلة،  القانونية  اآلليات  تضع  وأن  اإلعالم، 
وجترمي من يقوم بذلك من موظفيها العموميني 

واألجهزة التابعة لها.
اإلعالم  لوسائل  التملك  حرية  إطالق   -
بنظام  واالكتفاء  والسموعة  والرئية  الكتوبة 
آليات  ووضع  التأسيس،  لغايات  اإلخطار 
ووضع  القانونية،  التشريعات  في  ذلك  ألعمال 
تشريعات قانونية حتول دون سيطرة احلكومات 

ومتلكها لوسائل اإلعالم.

وإذاعات  بتمويل صحف  التزام احلكومات   -
العامة  الوازنة  من  مجتمعية  تلفزة  وقنوات 
للدولة وفق معايير وآليات شفافة على أن تدار 

من مجالس مستقلة.
مئوية  نسبة  باقتطاع  احلكومات  التزام   -
من إيرادات اإلعالنات احلكومية واخلاصة لغايات 

تطوير احلالة الهنية والتدريب لإلعالميني.
تكرس  وفعالة  واضحة  آليات  وضع   -
اإلعالم  ووسائل  احلكومات  بني  الشراكة 
تقدم  يضمن  مبا  الدني  اجملتمع  ومنظمات 

وتطور واقع حرية اإلعالم.
من  بد  ال  أي  االعالمي،  العمل  في  -احلياد 
في  اجلميع  وحق  اإلعالم،  ملكية  استقاللية 
ضغط،  دون  اإلعالمية،  الؤسسات  تأسيس 
محررين  من  العاملني  حرية  ضمان  وكذلك 
وكتاب في التعبير عن آرائهم بكامل احلرية دون 
هيئة  استقاللية  يعني  وهذا  الالكني،  تدخل 

التحرير عن اإلدارة.
-كما البد من تأمني احلرية الهنية الفردية: 
اإلعالمية  الؤسسات  في  العاملني  التزام 
والصدق  بالنزاهة  تلزمهم  التي  بالهنية 
واالنتماء للخبر الصادق والكلمة احلرة النزيهة 
وجود  أهمية  إغفال  ميكن  وال  بأمانة،  املايدة 
وحقوق  الصحافة  حلرية  تشريعية  ضمانات 
وعدم  للصحفي  احلصانة  وتأمني  الصحفيني، 

مطاردته عن التعبير احلر اللتزم عن رأيه.
املصادر:

1-ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
2-موقع السلطة الرابعة.

ترجمة  راندال،  ديفيد  للكاتب  العالمي  الصحفي  3-�كتاب 
معين اإلمام.

مريكية، 
أ
ال الصحافة  �واليس  في  الخبر  صناعة  4-�كتاب 
مريكي “جون ما�سويل هاملتون”.

أ
ليف الصحفي ال

أ
تا

ريج المهتمة 
أ
5-�كتاب على درب الحقيقية إصدار مؤسسة ا

بالصحافة الستقصائية.
عبد  بن  فهد  اإلعالمي  ليف 

أ
تا اإلعالمية  التربية  6-�كتاب 

الرحمان الشميمري.
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اإلعالم وبحسب توصيف الوسوعة احلرة هو 
أو  تقنية  أو  وسيلة  أي  على  يطلق  »مصطلح 
منظمة أو مؤسسة جتارية أو أخرى غير ربحية، 
عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها 
اإلعالم  أن  إال  العلومات،  ونقل  األخبار  نشر 
موضوع  تعدت  أخرى،  متنوعة  مهاماً  يتناول 
والتسلية  الترفيه  موضوع  إلى  األخبار  نشر 
وانتشارها  التلفزيونية  الثورة  بعد  خصوصاً 
تقوم  التي  التكنولوجيا  على  تطلق  الواسع. 
اسم  تديرها  التي  والؤسسات  اإلعالم  مبهمة 
تعبير  األخيرة  على  يُطلق  كما  اإلعالم،  وسائل 
العميق  تأثيرها  إلى  لإلشارة  الرابعة  السلطة 
انتشار  مع  اإلعالم  بات  طبعاً  والواسع..«. 
تويتر،  من  احلديث  التواصل  مواقع  أو  وسائل 
من  الكثير  وغيرهم  فيسبوك..  إنستغرام، 
النقالة  الهواتف  بها  تزخر  التي  التطبيقات 
أو تطبيقات تلك الواقع ليس فقط  وملحقات 
العالم  بات  بحيث  العلومة  لنقل  أكثر سرعًة 
باتت  وإمنا  صغيرة  إلكترونية  كونية  قرية  بحق 

اإلعالم؛ دوره وآفاقه...

وقدرته على تكوين وعي ثقافي مستقل؟!

بير رستم
)أحمد مصطفى(

ي��م��ك��ن ال����ق����ول؛ ب��أن 
مثل  ب��ات��ت  ال��م��ع��ل��وم��ة 
ال�������دوري وال  ع��ص��ف��ور 
قفص  في  حجزه  يمكن 
الديكتاتورية  الحكومات 
صاحبة  هي  كانت  التي 
ال�����ق�����رار ف�����ي إي���ص���ال 
عن  حجبها  أم  المعلومة 
وقد  الشعبية  الجماهير 
انتشار  مع  أكثر  تحققت 
مقبولة  وبأسعار  التقنية 

في المراحل األخيرة
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وتأثيراً  فاعلية  أكثر  عموماً  واإلعالم  العلومة 
خملتلف  واالجتماعي  السياسي  الواقع  في 
البلدان والدول واجملتمعات وبذلك مت كسر حكر 
الدول  لرقابة  خاضعة  كانت  والتي  العلومة 
البوليسية،  القمعية  وأجهزتها  واحلكومات 
اجملتمعات  وتلك  البلدان  واقع  عليه  كان  كما 
مع وسائل نقل العلومة التقليدية القدمية من 
مبجموعها  كانت  حيث  وتلفاز  وصحيفة  راديو 
الدول  لرقابة  خاضعة  وأخبارها  وبرامجها 
العلوماتية  الثورة  لكن  مخابراتها،  وأجهزة 
كسرت كل تلك احلواجز والرقابة وبات بإمكان 

أي مراهق أن يعمل بث إذاعي تلفزيوني مع جهاز 
رمبا  ويتابعه  غرفته  في  وهو جالس  مثالً  آيفون 
رمبا  الشاهدين  له من  والبعض  اآلالف  عشرات 
حكومي  لتلفزيون  برنامج  أي  مشاهدي  يفوق 

من حكوماتنا الشرقية الستبدة.
افترضنا لو كانت الناخات أو األجواء  طبعاً 
في  الفرد  لدى  يتوفر  بحيث  مثالي  واقع  في 
التطلبات؛  من  عدد  ما  مجتمعية  وبيئة  واقع 
تلك  توفر  مع  حديث  نقال  تلفون  جهاز  مثل 
متوفر  أنترنت سريع  وجود  وكذلك  التطبيقات 
لم  واحلكومات  الدول  وبأن  اجملتمع  أفراد  لكل 
تلك،  أو  الواقع  هذه  حلجب  تدخلت  قد  تكن 
لكن واقع احلال وبكل تأكيد ليس بتلك الثالية 
بحيث يكون متوفراً للجميع تلك اليزات حيث 
نعلم مع واقع الفقر في أغلب دول ومجتمعاتنا 
على  احلصول  إمكانية  بأن  وغيرها،  الشرقية 

مثل هذه اخلصائص هي تكاد تكون محصور في 
شرائح مجتمعية محددة، كما أن بعض الدول 
التي  الواقع  بعض  حلجب  تتدخل  واحلكومات 
في  وخاصًة  بسهولة  العلومة  بنقل  تسمح 
فترة األزمات واحلروب األهلية، مما يؤثر على فاعلية 
واجملتمعات  الدول  في  العلوماتية  الثورة  هذه 
بتأمني  مشغولة  بالعادة  تكون  والتي  الفقيرة 
وبالتالي  العلومة  معرفة  وليس  العيش  لقمة 
والتي  احلديثة  التقنية  أو  الثورة  هذه  تأثير  فإن 
التواصل  –مواقع  السوشيال ميديا  توفرت مع 
أكثر  بجدية  نأخذها  أن  ميكن  ال  االجتماعي- 
الفقر  من  تعاني  زالت  ما  مجتمعات  واقع  في 
والعنف والتطرف حيث يغيب ذاك التأثير الفعال 
ندرة  األقل  أو على  الوسيلة  وذلك لغياب وجود 
من  وكذلك سياسية  مادية  انتشارها ألسباب 
القول؛  ذلك ميكن  ورغم  خالل تدخل احلكومات 
بأن العلومة باتت مثل عصفور الدوري وال ميكن 
التي  الديكتاتورية  احلكومات  في قفص  حجزه 
العلومة  إيصال  في  القرار  صاحبة  هي  كانت 
أم حجبها عن اجلماهير الشعبية وقد حتققت 
في  مقبولة  وبأسعار  التقنية  انتشار  مع  أكثر 
يعتبر  كان  سنوات  قبل  كون  األخيرة،  الراحل 
هاتف  على  احلصول  الشرقي  للمواطن  حلماً 
نقال حديث ورمبا ما زال احللم قائم لدى الكثير 
الفقر  حيث  الشرقية  مجتمعاتنا  أبناء  من 

والتخلف واإلرهاب عموماً.

العلومة  توفر  سهولة  ورغم  لكن 
ووسائلها  احلديثة  التقنية  هذه  عبر  ونقلها 
أن يحقق  فرد  بات مبقدور كل  وتطبيقاتها، هل 
تأثيراً مطلوباً في واقع اجملتمعات والدول بحيث 
نقول أن »النافسة باتت شريفة« أو متساوية 
الواقع  ننقل  أن  لنا  ميكن  وبأن  اجلميع  بني 
إعالم  ضحية  يقع  ال  بحيث  لآلخر  واحلقيقة 
احلقائق  بدحض  يقوم  ومنافق«  »كاذب  مضاد 
ننافسه  أن  األقل  على  أو  األرض  على  والوقائع 
في نقل وجهة النظر اخلاصة بنا وننافسه في 
وحتقيق  العلومة  نقل  وسرعة  والتقنية  البث 
سيكون  تأكيد  بكل  الطلوب..  اجلمهور  وجود 

هو »مصطلح يطلق على أي 
وسيلة أو تقنية أو منظمة أو 
مؤسسة تجارية أو أخرى غير 
ربحية، عامة أو خاصة، رسمية 
أو غير رسمية، مهمتها نشر 

األخبار ونقل المعلومات
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تتعلق  بالنفي وذلك ألسباب عدة منها  اجلواب 
بالتقنية نفسها وحجم اإلمكانيات والشروط 
والبيئة الطلوبة حيث ال ميكن مثالً لبث إذاعي 
إعالمية  مؤسسة  ينافس  أن  فيسبوكي  أو 
ضخمة مثل ال BBC على سبيل الثال وليس 
احلصر حيث األخيرة لها من اخلبرة واإلمكانيات 
وتأثيراً  نقالً  حتقق  أن  لها  ميكن  الذي  واجلمهور 
كبيراً على واقع اجملتمعات والدول وبالتالي فإن 
اإلعالمية  الؤسسات  لصالح  تكون  النافسة 
شبه  مؤسسات  أو  لدول  والالكة  الضخمة 

مستقلة، لكن هي نفسها خاضعة لسياسات 
رايتها وسياساتها  التي تعمل حتت  الدول  تلك 
وفق  مقولبة  تكون  العلومة  فإن  وبالتالي 
اإلعالم  بات  زمن  في  احلكومات  تلك  سياسات 
هو  كما  نقلها،  فقط  وليس  العلومة  يصنع 
متداول في عرف الكثير منا؛ أي لم يعد اإلعالم 
بريدية  رسالة  نقل  وسيلة  السابق  في  كما 
وأشواقه  بتحياته  يرسل  اجلبهات  في  جلندي 
لألهل في داخل الوطن، بل باتت وسائل اإلعالم 
فقط  وليس  األخبار  صنع  في  تشارك  احلديثة 
لسياسات  وتخضعها  للجماهير  نقلها  في 
مؤسساتها أو احلكومات التي تعمل في ظلها 

بات يشكل  مما  السياسية،  وتخضع ألجنداتها 
اإلعالم بحد ذاته معركة ويجب على الشعوب 
واحلكومات أن تعرف كيف تخوضها وإال ستخر 

معاركها وحقوقها الوطنية.

الاضية  الرحلة  خالل  وجدنا  فقد  وهكذا 
اإلعالمي  باجلانب  واحلكومات  الدول  اهتمام 
خالل  من  تعرف  باتت  الدول  من  الكثير  بحيث 
حيث  قطر  ودولة  اجلزيرة  قناة  مثال  إعالمها؛ 
باتت األخيرة واحدة من أهم الدول التي ترسم 
بعض  سياسات  في  تأثيرها  لها  األقل  على  أو 
اجلغرافيات وذلك من خالل امتالكها لقناة لها 
حجم  رغم  وذلك  الواسع  وجمهورها  تأثيرها 
هذه الدويلة والتي تعتبر أقرب لشيخة أو إمارة 
وليست دولة حيث ولألسف مع اندالع ما يعرف 
أن  القناة  هذه  استطاعت  العربية  بالثورات 
اإلخوان  تيار  -ونقصد  تيار سياسي  لفكر  تروّج 
خالل  من  قطر  قدرت  فقد  وهكذا  السلمني- 
من  عدد  جغرافية  في  األموال  وضخ  قناتها 
داخلية  حروب«  أو  »ثورات  تشهد  التي  الدول 
بأن تركب تيارات دينية راديكالية بقيادة جماعة 
تلك  باألحرى  –أو  الثورات  تلك  وتوجيه  اإلخوان 
خاصة  أجندات  نحو  الراديكالية-  اجملاميع 
في  واالقتصادية  السياسية  ومبشاريعها  بها 
النطقة العربية ومنها التجربة السورية حيث 
ومبساعدة تركيا التي تقود تلك اجلماعات فقد 
السوري  الشعب  ثورة  يسرقوا  أن  استطاعوا 
والكرامة  باحلرية  تطالب  كثورة  خرجت  والتي 
)النصيرية(،  ضد  »سنية«  إخوانية  حرب  إلى 
كما يشاع في ذاك اإلعالم مع أن حقيقة األمر 
كانت هي حرب اقتصادية بني عدد من الشاريع 
عبر  والغاز  النفط  خطوط  بنقل  تتعلق  التي 
للقارة  ومنها  تركيا  إلى  السورية  األراضي 
ويحتاج  شائكة  قضية  تلك  طبعاً  األوربية.. 
إال  موضوعنا  ليست  وهي  وأبحاث  لدراسات 
والوقائع  احلقائق  بتزييف  التعلق  اجلزء  في 
ليست  سوريا  في  يجري  ما  بأن  األرض  على 
ضد  معارضة  حتى  وال  علوية«  »سنية  حرباً 
نظام بوليسي أمني –رغم أن االنطالقة كانت 

وسيلة  من  أنتقل  اإلعالم 
إلى  المعلومة  لنقل  وأداة 
المؤسسة  أو  اآللة  يشبه  ما 
التي تعمل وتساهم في خلق 
التي  و«الحقائق«  المعلومة 
لمنهجيات  خاضعة  تكون 
خاضعة  بدورها  محددة 
تعمل  التي  الدول  ألجندات 

تحت رايتها وسياساتها..
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كذلك- لكن ولألسف استطاعت بعض الدول 
وحتريف  الثورات  هذه  موجة  ركوب  اإلقليمية 

مساراتها نحو أجنداتهم اخملتلفة.

إذاً فليس دائماً تكون العلومة التي نتلقاها 
على  موجوداً  واقعاً  متثل  أو  وصحيحة  دقيقة 
بداية  في  قلنا  وكما  ولألسف  حيث  األرض 
مقالنا بأن اإلعالم أنتقل من وسيلة وأداة لنقل 
التي  أو الؤسسة  العلومة إلى ما يشبه اآللة 
تعمل وتساهم في خلق العلومة و«احلقائق« 
بدورها  محددة  لنهجيات  خاضعة  تكون  التي 
حتت  تعمل  التي  الدول  ألجندات  خاضعة 
تسمع  فعندما  وهكذا  وسياساتها..  رايتها 
العلومة من قناة تلفزيونية ما يجب أن تعرف 
سلفاً هي تابعة ألي جهة سياسية وإال فإنك 
الؤسسة  تلك  سياسات  »فريسة«  ستقع 
هنا  ومن  إعالمياً  متثلها  التي  الدولة  تلك  أو 
الدول  حياة  في  خطيراً  دوراً  يلعب  اإلعالم  بات 
واجملتمعات والشعوب وباألخص تلك التي تطلع 
لنيل حرياتها مثل شعبنا الكردي والذي ما زال 
مقسماً بني عدد من احلكومات والدول الغاصبة 
وغير  اإلعالمية  اإلمكانيات  من  متلك  والتي 
وبالتالي  اإلعالمية يفوق ما لدى شعبنا كثيراً 
بعض  نحقق  -أو  للعالم  صوتنا  نوصل  ولكي 
وأحزاب وحكومات  التوازن- يتطلب منا كأفراد 
محلية في كل من روجآفا وإقليم كردستان، أن 
نضاعف اجلهد والعمل لنحقق بعض التوازن في 
معركتنا اإلعالمية وإال سنبقى دائماً في ضفة 
اخلاسرين على األقل إعالماً ومعلومة، مما سيؤثر 
والكردستانية  الوطنية  قضايانا  على  سلباً 
عموماً ولذلك نأمل من اجلهات العنية في كل 
من روجآفا وإقليم كردستان االهتمام والرعاية 
بهذا اجلانب احليوي والهم في معركة الشعوب 
الوطنية حيث  القضايا  التركيز على  ومحاولة 
ولألسف ما زال إعالمنا الكردي خاضع لألجندات 
والبرامج احلزبية وليس الوطنية والكردستانية 
وهذه آفة وعلة إضافية إلضعاف اخلطاب والدور 
واإلقليمي  امللي  الصعيد  على  حتى  اإلعالمي 
حيث لكل مؤسسة إعالمية جمهورها احلزبي 

للخروج  إعالمنا  قدرة  عدم  عن  ناهيك  الضيق، 
إلى اإلقليمية والفضاء الدولي والعالي.

وطنية  مؤسسة  وكأي  اإلعالم  لكن 
بالتأكيد حتتاج لرساميل ومتويالت مالية كبيرة 
اإلعالمية  الؤسسات  بعض  ميزانية  إن  حيث 
الفقيرة  الدول  بعض  ميزانية  تضاهي  العالية 
وبالتالي فليس يجب أن يتوفر فقط الصداقية 
والوضوعية لنقل الوقائع واحلقائق الوضوعية، 
بل حتتاج إلى رساميل وميزانيات ضخمة لتكون 

قادراً على منافسة اآلخرين ولألسف فإن الكثير 
لها  والتي  والثقافية  الفكرية  النخب  من 
اجملتمعي  والواقع  اجلماهير  على  الكبير  تأثيرها 
ومعروف  والشراء  للبيع  قابلة  هي  والسياسي 
بيع  بقضية  الثقافية  الؤسسات  هذه  تاريخ 
الدول  وتر  على  الضرب  الذمم« وبالتالي  »شراء 

مؤسسة  وكأي  اإلعالم 
تحتاج  بالتأكيد  وطنية 
مالية  وتمويالت  لرساميل 
ميزانية بعض  إن  كبيرة حيث 
اإلعالمية  المؤسسات 
ميزانية  تضاهي  العالمية 
بعض الدول الفقيرة وبالتالي 
فقط  يتوفر  أن  يجب  فليس 
والموضوعية  المصداقية 
والحقائق  الوقائع  لنقل 
إلى  تحتاج  بل  الموضوعية، 
ضخمة  وميزانيات  رساميل 
منافسة  على  قادرًا  لتكون 

اآلخرين
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كما  أو  التاريخية  احلقائق  وتزييف  واحلكومات 
دققنا  احلقيقة«.. ولو  »لي عنق  يعرف مبقولة 
في اخلطاب اإلعالمي لعدد من الؤسسات سوف 
وفق  »احلقيقة«  تقدم  مؤسسة  كل  بأن  جند؛ 
لها  الراعية  بالدول  اخلاصة  واألجندات  رؤيتها 
وإن الواطن العادي أو الؤدلج يكون دائماً ضحية 
ذاك اخلطاب التزييفي للحقيقة والواقع ولذلك 
خاضعة  هي  بل  واحدة،  ليست  احلقيقة  فإن 

وأجنداتهم  والقوى  األطراف  ومصالح  لقراءة 
اخملتلفة وهنا سيكون الطرف الضعيف إعالمياً 
منطلق  من  »احلقيقة«  لنقل  تأثيراً  األقل  هو 
قراءاتها السياسية وأجنداته الوطنية وكمثال 
لو نظرنا مثالً في واقع اإلعالم العربي لرأينا بأنه 
كونها  والدول،  احلكومات  لصالح  مدجن  إعالم 
ذات  اإلعالمية  الؤسسات  أكبر  صاحبة  هي 
العربي  والواطن  الشارع  في  والتوجيه  التأثير 
هذه  إرادة  ميثل  حقيقي  وعي  غياب  وبالتالي 
الؤسسات  لتلك  تفتقد  كونها  الشعوب، 

اإلعالمية الوطنية الستقلة عن هيمنة الدولة 
وأجهزتها القمعية البوليسية.

التواصل  وسائل  بأن  القول؛  ميكن  طبعاً 
االجتماعي قد ساهم بعض الشيء في تقليل 
لكن  للشارع،  الدجن  السلطوي  اخلطاب  تأثير 
الؤسسات  منافسة  ميكن  ال  أشرنا  وكما 
مجتمعاتنا  واقع  في  العمالقة  اإلعالمية 
تلك  عن  بدائل  عن  البحث  من  بد  ال  ولذلك 
وبقناعتي  احلكومية  اإلعالمية  الؤسسات 
هذه  تنمية  إطار  خارج  حتقيقها  ميكن  ال  هذه 
السياسية  بنظمها  واالنتقال  اجملتمعات 
وطنية  لنظم  مستبدة  توتاليتارية  نظم  من 
فيها  الؤسسات  تكون  بحيث  دميقراطية 
وأجهزتها  احلكومية  الهيمنة  خارج  مستقلة 
الرقابية البوليسية ويكون اإلعالم بحق سلطة 
ومتثل  األخرى  السلطات  لكل  رقابية  وطنية 
ورموزها  احلكومات  وليس  والواطن  الوطن 
مجتمعاتنا  واقع  ومع  لكن  االستبدادية.. 
تلك  حتقيق  زال  فما  والسياسية  الفكرية 
أن  مع  االستحالة  شبه  دائرة  في  يقع  العادلة 
مع  بدأت  قد  األولى  اخلطوة  بأن  القول؛  ميكن 
الثورة العصرية في اإللكترونيات ونقل العلومة 
أي  عند  تتوقف  لن  وهي  للمواطن  وإيصالها 
ستكون  حيث  لها  إعالمي  منبر  أو  حكومة 
نهاية  مرحلة  هي  القادمة  التاريخية  الرحلة 
واحلكومات  الواحد  واحلزب  الواحد  النبر  ثقافة 
الواحدة ذات النظم العنصرية وسيكون البديل 
الدميقراطي هو احلل األنسب سياسياً وإعالمياً 
جملتمعات باتت تتطلع لالنتقال إلى مرحلة أعلى 
اإلنسان  حلضارة  البشري  التحضر  درجات  في 

على هذا الكوكب األزرق.

المرحلة القادمة هي مرحلة 
الواحد  المنبر  ثقافة  نهاية 
والحكومات  الواحد  والحزب 
النظم  ذات  الواحدة 
البديل  وسيكون  العنصرية 
الحل  هو  الديمقراطي 
وإعالميًا  سياسيًا  األنسب 
تتطلع  باتت  لمجتمعات 
أعلى  مرحلة  إلى  لالنتقال 
البشري  التحضر  في درجات 
هذا  على  اإلنسان  لحضارة 

الكوكب األزرق.
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مقدمة
بأنها  )الصحافة(؛  تسمى  ما  أو  اإلعالم  يندرج   
في  ودور  مهام  من  به  تقوم  لا  الرابعة  السلطة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  عمل  على  الرقابة 
والقضائية، ولدورها األهم واألكبر في التأثير على الرأي 
لصيرورة  األساسي  املرك  غدت  حتى  وتوجيهه،  العام 
واإلمكانات  الشروط  توفر  من  بد  ال  فكان  مجتمع،  أي 
بشكل  مسؤوليتها  في  استمراريتها  لدوام  الالزمة 
وطموحاته،  اجملتمع  ثقافة  عن  يعبر  وأخالقي  مهني 
الكبلة  الرقابة  ورفع  الصحافة  أمام  اجملال  بفتح  وذلك 
دورها  تأخذ  حتى  عنها  الضيقة  األيديولوجية  بالقيود 
والكردية حتديداً  النوط بها، ولم تكن الصحافة امللية 
مبعزل عن التطورات السياسية واالجتماعية في العالم 
نشوؤها  ارتبط  قد  وكان  األوسط،  الشرق  ومنطقة 
الدول  ضد  الكردية  للثورات  كنتيجة  دميومتها  وعوامل 
املتلة لناطق الشعب الكردي، والترافقة بيقظة الكرد 
والفكرية،  والثقافية  السياسية  اجلوانب  مختلف  من 
إلى جانب إميان النخبة الثقفة بضرورة تأسيس صحافة 
كردية تعرّف بالقضية الكردية وثقافة شعبها ولغتهم، 
وتنقل العاناة التي حلقتهم وتؤرخ نضاالتهم، إال أنه ومع 

االعالم ودوره في توجيه وتكوين الرأي العام

سهيلةصوفي

ال����ت����س����ل����ح 
ب���������اإلع���������ام 
ال�����م�����ح�����ل�����ي 
وال��������وع��������ي 
ال��ج��م��اه��ي��ري 
ي����ب����ط����ل م���ن 
تأثير  م��ف��ع��ول 
التواصل  مواقع 
االج���ت���م���اع���ي 
واإلعام المضاد
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بداية الثورة السورية؛ أخذت الصحافة منعطفاً 
عليها  تظهر  جديدة  مالمح  وبدت  تاريخياً 
لتصبح الستقطبة ألكثر وأكبر شرائح وفئات 
في  به  تقوم  ما  جتهل  معظمها  مجتمعية؛ 
نقل احلدث، وكان لتأثيرها كوسائل حديثة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي التأثير األكبر، والتي 
ساندت بشكل كبير اجلهات والقنوات اإلعالمية 
في  يحدث  ما  ضد  للعمل  تأسيسها  مت  التي 
كان  والتي  تقريباً،  سنوات  ثماني  منذ  سوريا 
لها دورٌ كبيرٌ وتأثيرٌ في انخراط اجلماهير نحو ما 
وأخبار  أكاذيب  بضّخه  النزاعات  لتأجيج  تقوم 
ملفقة، ومن هنا ليأتي دور اإلعالم الوطني امللي 
والكردي خاصة في توضيح احلقيقة ونقل اخلبر 
والصداقية،  بالشفافية  تتميز  بصورة  واحلدث 
التي  اخلاصة  اإلعالمية  احلرب  مفعول  لتبطل 
مت جتيشها ضدنا كشعب في سوريا والشمال 
الكرد  عاناه  لا  نظراً  حتديداً.  منه  الشرقي 
من  لكردستان،  املتلة  احلكومات  أيدي  على 
بحقهم  والتهميش  القمع  سياسات  ممارسة 
كان  القومية،  هويتهم  لطمس  محاولة  في 
خاصاً،  اهتماماً  الصحافة  إيالء  بهم  يفترض 
مختلف  في  لقضيتهم  سفيراً  تكون  حتى 
أصقاع العالم، وتأخر ظهور الصحافة القومية 
التي  الصحافة  مع  مقارنة  الكرد،  تخص  التي 
اجملاورة  النطقة  وشعوب  العالم  في  انتشرت 
لكردستان، لعدة عوامل، منها كتابة الثقفني 
الكرد بلغات الدول املتلة لكردستان، األمر الذي 
أدى إلى ضياع نتاجهم األدبي والفكري، ونتيجة 
العثمانيون  مارسها  التي  التتريك  لسياسة 
جتاه الشعوب التي حكمتها في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر، وشعور تلك الشعوب 
بالغنب والتمييز العنصري المارس عليهم، فقد 
ظهرت مجموعة من الثقفني الكرد من الذين 
من  أو  استنبول،  مثل  الكبرى  الدن  في  درسوا 
في  وظائف  تبوؤا  ممن  أو  أوربا،  إلى  السافرين 
السلطنة  في  والعسكرية  العلمية  الراكز 
العثمانية، دأبت بكل إمكانياتها على تأسيس 
ذلك  على  شجعهم  وقد  كردية،  صحافة 
أوربا  احتكاكهم مع جتربة التقدم العلمي في 

الدارس  لعبته  الذي  الكبير  والدور  الغربية، 
لفتت  والتي  كردستان،  في  الناشئة  الدينية 
هذه  ضمن  الكردية،  واللغة  األدب  إلى  االنتباه 
تأسيس  إلى  البدرخانية  العائلة  بادرت  األجواء، 
العمل  في  وجدت  أن  بعد  كردية  صحافة 
القضية  سبيل  في  للنضال  وسيلة  الثقافي 

الكردية.

بداية نشوء الصحافة الكردية
األول  الؤسس  بدرخان  يعتبر مقداد مدحت 
أول  بإصدار  قام  وذلك حني  الكردية،  للصحافة 
جريدة كردية باسم كردستان في 4/22/ 1898في 
 ،1902/4/14 بالصدور حتى  واستمرت  القاهرة، 
العربية  باألحرف  كردستان  جريدة  كتبت 
)لهجة  الشمالية  الكورماجنية  واللهجة 
مؤسسها،  منها  ينحدر  التي  بوطان  جزيرة 
أربع صفحات  وكانت تصدر نصف شهرية في 
تناولت مختلف الواضيع السياسية والفكرية 
تثقيف  إلى  تهدف  والتي  واللغوية  واألدبية 
على  القومي،  شعوره  وإيقاظ  الكردي  الشعب 
السلطة  قبل  من  الشديدة  الرقابة  من  الرغم 
ومالحقتهم،  عليها  القائمني  على  العثمانية 
في  الكردي  الشعب  أن  األمر  في  اللفت  و 
اليوم  هذا  يجمعهم  األربعة  كردستان  أجزاء 
األولى  الشرارة  ألن  الكردية،  للصحافة  كميالد 
اجلغرافيا  كانت  حني  حدث  اجلريدة  النطالق 
الكردستانية متصلة ببعضها قبل أن تنقسم 
كردستان بني حدود سياسية تنتفي على أثرها 
الركزية  التحرير  هيئات  بني  والعالقة  الصالت 
للصحافة الكردية، هذا وكان قد اختار الناضل 
كردستان  اسم  بدرخان  مدحت  مقداد  الكردي 
الشعب  إلى  رسالة  بذلك  ليبعث  لصحيفته 
من  للنضال  تواجده  مناطق  كافة  في  الكردي 
والتي  الستقلة،  كردستان  دولة  إقامة  أجل 
بحسب  أجزاء  أربعة  إلى  بعد  فيما  قسمت 
سوريا  من  كل  بني  بيكو   – سايكس  اتفاقية 
الصحيفة  فجاءت  وإيران،  والعراق  وتركيا 
طموحات  عن  تعبيراً  ومضامينها  مبسماها 
القومية  حقوقه  عن  ودفاعاً  الكردي؛  الشعب 
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في  فساهمت  ولغته،  وأدبه  بثقافته  وتعريفاً 
لعب دورٍ كبيٍر في إيقاظ الشعور القومي لدى 
الكرد، وبلورة تطلعات احلركة التحررية الكردية 
ضد الظلم واالضطهاد الذي تعرض له الشعب 
وحرمانهم  العثمانية  الدولة  ظل  في  الكردي 
إلى  ودعوتها  القومية  حقوقهم  أبسط  من 
االنعتاق من نير االستبداد والعبودية إلى التحرر 

والدميقراطية.
األول من اجلريدة 3000 نسخة،  العدد  ُطبع 
وزعت منها 2000 نسخة في كردستان مجاناً، 
بعيداً  الهجر  في  كردستان  جريدة  وصدرت 
والعراقيل  الصعوبات  بسبب  الوطن؛  أرض  عن 
العثمانية؛  السلطات  وضعتها  التي  الكثيرة 
الكردية  باللغة  والكتابة  التحدث  من  ومنعها 
له  تعرضت  ما  ولعل  للمناضلني،  ومالحقتها 
العائلة البدرخانية بعد قيامهم باالنتفاضة في 
وجه السلطنة كان الدافع األكبر لهم للنضال، 
وقد  القاهرة،  في  قومية  صحيفة  أول  وإصدار 
صدرت للجريدة ستة أعداد فقط في القاهرة، 
الالحقات  بسبب  صدورها  مكان  وغيرت 
بدرخان،  مقداد  مؤسسها  طالت  التي  األمنية 
حتريرها  وتولى  جنيف،  إلى  إصدارها  انتقل  ثم 
صدرت  حيث  بدرخان  الرحمن  عبد  شقيقه 
األعداد 7 إلى 19، لكنها عادت ثانية إلى القاهرة 
لتتوالى إصدارات اجلريدة، وكانت آخر رحلة لهذه 
الصحيفة الرائدة مدينة جنيف التي صدر فيها 
الذي صدر في 14  األخير  العدد  وهو   ،31 العدد 
الصدور  عن  اجلريدة  توقف  قبل   1902 نيسان 
بقاع  في  والشاقة  الطويلة  الرحلة  هذه  بعد 
كردستان،  أرض  عن  والبعيدة  اخملتلفة  العالم 
الذي  الكبير  والدور  اجلهد  مقدار  تؤكد  والتي 
الثقافة  خدمة  في  البدرخانية  األسرة  لعبته 
لدى  القومي  والشعور  الوعي  وتنمية  الكردية 

الكرد. 
مراحل تطور الصحافة الكردية يف سوريا

في  الكردية  الصحافة  مسيرة  تخللت 
البدرخانية،  العائلة  وتعتبر  مراحل  عدة  سوريا 
هاوار  مجلة  بصدور  وذلك  األولى  انطالقتها 
)الصرخة( التي تعتبر بداية انطالق الصحافة 

جالدت  األمير  وأصدرها  سوريا،  في  الكردية 
بعد  دمشق؛  في  الالتينية  باألبجدية  بدرخان 
بتاريخ  السورية  احلكومة  من  الوافقة  أخذ  أن 
1932/5/15، وهي مجلة نصف شهرية صدرت 
ثم  والالتينية،  العربية  باألبجدية  األمر  أول 
في  ثورة  هاوار  وشكلت  بالالتينية،  اكتفت 
صدورها  حيث  من  الكردية  الصحافة  مجال 
الالتينية،  باألبجدية  مرة  وألول  الكردية  باللغة 
التي  والدراسات  البحوث  نشر  على  وتركيزها 
اللغة  مسائل  على  اهتمامها  جّل  أصبت 
األبجدية  مثل  اخملتلفة  ولهجاتها  الكردية 
الكردية، القاموس الصغر، مزج اللغات، اللهجة 
وتأتي  الكردية،  اللغة  وجاذبية  الكورماجنية 
أركان  وضعت  كونها  من  هاوار  مجلة  أهمية 
الالتينية  باألبجدية  العاصرة  الكردية  اللغة 
وشقيقه  جالدت  من  كل  عليها  اشتغل  التي 
كاميران بدرخان، وقاما بالتعديالت التي تناسب 
طبيعة اللغة الكردية، كما عمال على تصفية 
اللغة الكردية من الكلمات واأللفاظ األجنبية 
باألدب  هاوار  واهتمت  اللغوية،  القوانني  وفق 
عن  حتليالت  وقدمت  اللغة،  جانب  إلى  الكردي 
والكالسيكي،  العاصر  الكردي  األدب  مستوى 
اجمللة،  بني حنايا  وثقافية  أدبية  نتاجات  ونشرت 
وما إن توقفت هاوار عن الصدور بعد 57 عدد في 
1942/8/15. حتى أحلقها جالدت مبجلة روناهي 
سياسية  مجلة  وهي   ،1943/5/3 في  )النور( 
واجتماعية وثقافية وعلمية شهرية صدرت في 

يعتبر مقداد مدحت بدرخان 
للصحافة  األول  المؤسس 
قام  حين  وذلك  الكردية، 
كردية  جريدة  أول  بإصدار 
 /4/22 في  كردستان  باسم 
واستمرت  القاهرة،  1898في 

بالصدور حتى 1902/4/14،
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دمشق باألبجدية الالتينية، وقد صدر منها 28 
عدد وتوقفت بعد سنتني من صدورها.  وتعتبر 
الرحلة الثانية من تاريخ الصحافة الكردية هي 
الصحافة احلزبية، والتي بدأت مع تأسيس أول 
الدميقراطي  احلزب  هو  سوريا،  في  كردي  حزب 
جريدته  وإصداره   1957 عام  )البارتي(  الكردي 
)صوت األكراد( عام 1959 – 1960،  دنكي كرد 
صحيفة  كوادر  خبرة  من  اجلريدة  واستفادت 
هاوار، أمثال جكرخوين ونور الدين ظاظا وعثمان 
تاريخ  من  الثانية  الرحلة  أركان  لتثبت  صبري، 
الصحافة الكردية بصدور الصحف احلزبية بعد 
)البارتي(، وأصبح  سلسلة االنشقاقات طالت 
لكل حزب صحيفته الشهرية اخلاصة به التي 
الكردية،  أو  العربية  باللغة  معظمها  صدرت 
ونهج  فكر  عن  تعبر  جريدة  كل  وأصبحت 
تأسست  ثم  ومن  حزبها،  وسياسة  صاحبها 
مرحلة صحافة األدباء الكرد كمرحلة ثالثة من 
تاريخ الصحافة الكردية في سوريا، والتي أخذ 
األدباء الكرد على عاتقهم مهمة نشر وتطوير 
حتملهم  خالل  من  الكردي  واألدب  الثقافة 
الشهرية  اجملالت  من  العديد  إصدار  مسؤولية 
اللغة  مسائل  على  ركزت  التي  والفصلية 
الكردية وآدابها، فقد حفزهم في ذلك االنتشار 
الواسع للمطابع، والرغبة اجلامحة لديهم في 
الكرد  واألدباء  للشعراء  األدبية  النتاجات  نشر 
األدبية  اجملالت  من  الكثير  فظهرت  سوريا،  في 
الشاعر  أصدرها  التي  )كولستان(  كمجلة 
جالدت  لذكرى  تخليداً   1968 عام  جكرخوين 
الكرديني،  واألدب  الفن  اهتمت بقضايا  بدرخان، 
وكذلك مجلة )روهالت(، التي صدرت في لبنان 
بالغاً  اهتماماً  أولت  و   ،1982-1978 عام  من 
بالقضية الكردية وظهورها في املافل الدولية، 
باللغة  صدرت  )اجلرائد( التي  أو  الصحف  وأما 
صحيفة  كانت  الثالثة،  الرحلة  في  الكردية 
بأن  انتهجت في سياسة نشرها  )دنك(  التي 
تكون صحيفة  ثقافية وأدبية شهرية أصدرها 
عام  سورية  في  الكردي  الشعبي  االحتاد  حزب 
ثقافية  )هيفي( جريدة طالبية  وجريدة   ،1995
فكرية صدر منها 7 أعداد وتوقفت عن الصدور 

بعد ذلك في عام 1994. 

انتفاضة قامشلو كانت منعطفًا هامًا يف 
تاريخ الصحافة الكردية احمللية

العهد  التسعينات  فترة  اعتبار  وميكننا 
خالل  من  القومية  الكردية  للصحافة  الذهبي 
عملها  رغم  ظهرت  التي  الكثيرة  اإلصدارات 
للمالحقة  عليها  القائمني  وتعرض  السري، 
أن  بعد  واالعتقال، لكنها قد تكون أخف قليالً 
تغيرت الظروف وخاصة بعد انتفاضة قامشلو، 
حيث عمد النظام إلى تشديد القبضة األمنية 
مداهمة  عمليات  فأدت  كردي،  نشاط  أي  على 
األمن السوري لبيوت الثقفني والهتمني باألدب 
الكردي أن وصل األمر بهم إلى حرق النشورات 
والكتب الكردية في بعض األحيان، بل وضغطت 
على أصحاب دور النشر لثنيهم عن نشر وطباعة 
الكتب الكردية، ولكي يتمكن الكّتاب من طبع 
ونشر إصداراتهم انتقلت حركة النشر وطباعة 
في  منها  الكثير  بأن  علماً  بيروت،  إلى  الكتب 
سورية  مطابع  في  تطبع  كانت  الفترة  تلك 
بيروت  في  صدرت  بأنها  تذيل  كانت  أنها  إال 
واستخدم  األمنية،  الالحقات  على  للتحايل 
ظاهرة  وهي  الستعار،  االسم  الكتاب  معظم 
في  الكرد  الكتاب  وسط  في  منتشرة  كانت 
أكثر  فكان  االعتقال،  لالبتعاد عن خطر  سوريا 
ينشرون  الكرد  والثقفني  الكتاب  من   %50 من 
نتاجاتهم بأسماء مستعارة، وبات يوم االحتفال 
بعض  على  مختصراً  الكردية  الصحافة  بعيد 
غالباً  تقام  كانت  التي  البسيطة  الفعاليات 
والفلكلورية،  الثقافية  التجمعات  غطاء  حتت 
محاضرة  شكل  على  الغالب  في  تقام  وكانت 

في الدن الكبرى.

بات اإلعالم احلديث )التكنولوجي( بدياًل 
عن اإلعالم التقليدي

إليه  نتوجه  الذي  اإلعالم  اعتبار  ميكننا 
مسّمى  حتت  يندرج  الذي  اإلعالم  هو  تلقائياً، 
)االستهالكي(  ومادته  احلديث  التطور  اإلعالم 
بالعنى التعارف عليه، وميكننا القول عنه بأنه 
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الكثيرين،  لدى  التقليدي  لإلعالم  بديٌل  يعتبر 
وجاءت تسمية اإلعالم احلديث من الصطلحات 
والتطور  التكنولوجي  التقدم  على  دلت  التي 
الصوت  واستخدام  اإلعالم،  مجال  في  التقني 
الهواتف  عبر  متطورٍ  بشكٍل  فيه  والصورة 
الذكية الوبايل، وبعد كّل التطورات التي حدثت 
اإلعالم  مفهوم  أصبح  اإلنترنت؛  عالم  وثورة 
شيٍء  كّل  على  يطلق  والذي  التكنولوجي 
يستخدمه الفرد على شبكة اإلنترنت باإلعالم 
)احلديث ( ومادته االستهالكي، وذلك  االندماج 
اإلنترنت  وشبكة  احلاسوب  بني  يحصل  الذي 
االتصال  وسائل  كل  أو  التعددة،  والوسائط 

احلاسوب  بني  االندماج  من  جاءت  التي 
نوعاً  التقليدية  اإلعالم  ووسائل 

الفوتوغرافي،  والتصوير  ما، 
والطباعة،  والفيديو، 

الصوت،  وتقنيات 
تعّدد  الرغم من  وعلى 
تبقى  التعريفات 
يتميز  حالتان  هناك 
احلديث  اإلعالم  بها 
وهما  القدمي،  عن 

والتفاعلية،  الكيفية، 
طابع  عليها  وغلبت 

بث  طريقة  في  الكيفية 
مواد اإلعالم التي تعتمد على 

والصورة،  والنص،  الصوت،  دمج 
في  رئيسٍي  كجهازٍ  احلاسوب  واستخدام 
عمليات اإلنتاج، أما التفاعلية فهو الشرخ الذي 
الناس  وبني  اجملتمع  في  الوسائل  هذه  أحدثته 

واعتمادهم على هذه الوسائل احلديثة أكثر.

من أهم مسات اإلعالم احلديث 
)التكنولوجي(

مييزه  الذي  اجلديد  اإلعالم  سمات  أهم  من 
التفاعلي  اإلعالم  هو  التقليدي  اإلعالم  عن 
الستخدمني  بني  كبيراً  تفاعالً  يشكل  والذي 
والتلفزيون،  اإلنترنت،  وشبكات  للحاسوب، 
واإلعالم  بينهم،  احلاصلة  الكبيرة  ولالستجابة 

على  كبير  بشكل  يعتمد  الذي  الشبكي 
وهناك  االتصال  وخطوط  اإلنترنت  شبكة 
اإلعالم )الرقمي(، الذي يحتوي على الكثير من 
الرقمية،  التكنولوجيا  على  تعتمد  تطبيقاته 
كالراديو الرقمي، والتلفزيون الرقمي، واحلاسوب، 
وإعالم الوسائط التعددة الذي يتم فيه الكثير 
والصورة،  الصوت،  وسائط  بني  الدمج  من 
العلومات،  إعالم  وهناك  والفيديو،  والنص، 
بني  وتزاوج  العلومات،  لتكنولوجيا  تطور  كونه 
التقاط  احلاسوب واالتصال، وأي شخص ميكنه 
من  واحلدث  اخلبر  وينقل  ليصور  الذكي  جهازه 
التواصل  مواقع  على  لينشره  حدوثه،  مكان 
االجتماعي ليكون هو مصدر وصانع للخبر 
لهذا  ويكون  اإلعالمية،  وللمادة 
بالسرعة  مت نشره  الذي  اخلبر 
إلى  لتصل  القصوى 
وكبيرة  واسعة  شريحة 
ويكون  التلقني،  من 
وتأثير  دور  لها  بالتالي 
نقلها  في  عليهم 
دون  للمستهدفني، 
العودة لصادر حقيقية 
بالشفافية  تتميز 
كاإلعالم  اخلبر  نقل  في 
والوسائل  التقليدي 
والوطنية  امللية  اإلعالمية 
وإظهار  لتوضيح  تأسست  التي 
القنوات  بعض  وجود  جانب  إلى  لهم،  احلقيقة 
في  والتورطة  اخلارج  من  المولة  والفضائيات 
تأجيج وتوجيه الرأي العام العالي وامللي؛ وكان 
وحتويرها  احلقائق  فبركة  في  الكبير  الدور  لها 
لتتماشى مع سياسة اجلهة المولة والداعمة 
في  حدث  ما  وهذا  اإلعالمية،  القنوات  لتلك 
وبعد  آفا شمال سوريا قبل  وروج  عموم سوريا 

تأسيس اإلدارة الذاتية الدميقراطية. 

استخدامات الفيس بوك يف العاملني الغربي 
والشرقي

ظهرت مواقع التواصل االجتماعي وانتشرت 

من أهم 
سمات اإلعالم 

الجديد الذي يميزه 
عن اإلعالم التقليدي هو 
اإلعالم التفاعلي والذي 
 بي�ن 

ً
 كبيرا

ً
يشكل تفاعال

المستخدمين للحاسوب، 
وشبكات اإلنترنت، 

والتلفزيون
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وهي   ،2007 العام  نهاية  مع  واسٍع  بشكٍل 
للتواصل  اإلنترنت  شبكة  على  تعتمد  مواقع 
بني األفراد على اختالف أماكنهم، وما مييز هذه 
مدعوٍم  بشكٍل  لألخبار  نقلها  سرعة  الواقع 
جلميع  والباشر  احلي  والبث  والصورة،  بالصوت 
األحداث، والتغطية السريعة لكل ما يحصل، 
الناس  تفاعل  من  كثيراً  زادت  الواقع  وهذه 
إدارة  من  ومكنتهم  بعضهم،  مع  وتواصلهم 
أّي  ومن  أفضل  بشكٍل  وقضاياهم  أعمالهم 
الوسائل مسيطرة على  مكان، وأصبحت هذه 
االتصال والتواصل بني الناس بشكٍل كبير جداً 
أشهرها  ومن  والشرقي،  الغربي  العالني  في 
مواقع  أشهر  من  يعد  الذي  بوك(  )الفيس 
التواصل االجتماعي وأكثرها قبوالً وجتاوباً عند 
الناس في دول العالم، وكانت بداية الفيس بوك 
من قبل طالٍب جامعٍي اسمه )مارك زوكربيرج( 
من جامعة هارفرد، وكان على شكل مدونة، ولم 
الكمبيوتر  برمجة  أّن  الطالب  ذلك  يعرف  يكن 
اإلنترنت،  مواقع  أشهر  ستصبح  ومدونته 
مقتصراً  بوك  الفيس  كان  األمر  بداية  وفي 
ليشمل  توسع  ثّم  فقط،  اجلامعة  طالب  على 
الدينة، ثّم أصبح متاحاً للجميع، ليدعم موقع 
)ماي سبيس( وهو موقع للتشبيك االجتماعي 
على شبكة اإلنترنت، وفيه ميكن وضع معلوماٍت 
شخصيٍة، وصورٍ، ونصوص، ومدونات وموسيقا، 
والدعاية  لاللتقاء،  مواعيد  حتديد  ميكن  وفيه 
لألعمال، والشبك الهني، والبحث عن أصدقاء 
اجلامعة والاضي، والبحث عن أصدقاء جدد في 
الدونات. وكذلك يعتبر التويتر من أشهر مواقع 
التدوين الصغر للضبط والتحكم به من خالل 
اإلنترنت  على  مواقٌع  وهي  املتوى،  مجتمعات 
تتيح مشاركة وتنظيم نوٍع محددٍ من املتوى، 
مبقاطع  اخلاص   )YouTube( موقع  ويعّد 

الفيديو من أشهر مجتمعات املتوى.

اتساع نطاق استخدام الفيس بوك يف مناطق 
الشرق األوسط

أظهرت وسائل التواصل االجتماعي، ارتباطاً 
والعمليات  لألفراد  اليومية  احلياة  في  متزايداً 

احلكومات  بني  التفاعل  وفي  التجارية، 
وسائل  تقرير  من  باالستفادة  ومواطنيها، 
)عينة  العربي  العالم  االجتماعي في  التواصل 
كبيرة فاقت 7 آالف( لعام 2015م، إعداد شركة 
أبحاث TNS، اتضح اآلتي: بأنه 81% لعبت دوراً 
الناس، و97% غيرت وسائل  اتصال  في تسهيل 
 %63 نعرفه،  الذي  العالم  االجتماعي  التواصل 
مواقع  وتتميز  حياتي،  في  كلياً  تغييراً  أحدث 
التفاعلية،  اجلماهيرية،  بـ  االجتماعي  التواصل 
الترابط،  )الالتزامنية)عدم  العالية،  االنتشار، 
والسرعة، الوصولية، قوة النفاذ، يعتبر الفيس 
بوك من أكثر وسيلة تواصل اجتماعية تفضيالً 
وانتشاراً في العالم العربي، ويشترك فيه قرابة 
وثورة  التواصل،  وسائل  مستخدمي  من   %87
الفيس بوك التي تزامنت شعبيتها مع ثورة في 
التي  األوسط  الشرق  ومناطق  العربي  العالم 
شهدتها مناطقنا منذ حوالي ثمانية سنوات، 
سميت  ما  أيام  بشدة  الناس  منه  واستفاد 
ممتازة  منصة  وهو  العربي«  الربيع  بـ«ثورة 

للدعوة إذا أحسن استخدامه، وفعلت آلياته.

تأثري وسائل اإلعالم املغرضة ومواقع التواصل 
االجتماعي يف حتريف وتوجيه الثورة السورية

بداية  مع  كبير  تأثير  بوك  للفيس  كان 
الرحلة  بعد  خاصة  السورية  الثورة  مرحلة 
التي شهدتها السنتان األولى والثانية انتعاشاً 
الكردية،  الصحافة  على  وتأثيراً  ملحوظاً 
الرخصة  غير  السرية  احلزبية  الصحف  تبدأ 
نتيجة  اجلماهير،  بني  وتنتشر  للعلن  تظهر 
وتوفر  الكرديني  واألدب  باللغة  االهتمام  لزيادة 
والواقع  االجتماعي  والتواصل  اإلعالم  وسائل 
اإللكترونية الكردية، مع توفر السيولة الناسبة 
لها، ظهرت العديد من الدوريات غير النتظمة 
لكن  والورقية،  منها  اإللكترونية  وهناك،  هنا 
اثنني  أو  عدد  صدور  بعد  توقفت  منها  الكثير 
ومع  التمويل.  نقص  منها  متعددة؛  ألسباب 
في  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن 
جديدة  مرحلة  بدأت  السوري؛  الشمال  مناطق 
في تاريخ الصحافة، والتي كان لها دور كبير في 
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مؤسسات  خالل  من  اإلعالم،  وصناعة  تكوين 
بجهود  محلية  وطنية  إعالمية  ووسائل 
العمل  عاتقها  على  أخذت  وفردية،  بسيطة 
صناعتها  يتم  لا  والتحدي  الضمار  هذا  في 
حتاد  ليتشكل  مناطقه،  عن  وأحداث  أخبار  من 
التراخيص خملتلف  ومينح من خالله  احلر  اإلعالم 
الوسائل اإلعالمية القروءة والسموعة والرئية 
وإصدارها  اإلعالمية،  الهام  تسهيل  وبطاقات 
قوانني الرادعة لضبط أخالقيات الهنة لتشرف 
هنالك  ما  وإلى  والطابع  النشورات  على  أيضاً 

من مهام.

ختطى اإلعالم احمللي الكمية ومل يتخطى 
النوعية

مناطق  في  الكم  امللي  اإلعالم  تخطى 
الشمال السوري، بعد أن وفرت اجلهات الرسمية 
مبهامهم  للقيام  والعنوي  الادي  الدعم 
كإعالميني وكمؤسسات، ولكن ظل هذا اإلعالم 
احلقيقية  واجلودة  النوعية  يتخطى  لم  مبتوراً 
في نقل اخلبر والادة اإلعالمية، إلى جانب وجود 
التي  اإلعالمية  واجلهات  الؤسسات  بعض 
التابعني،  من  واسعة  لشريحة  الرجعية  باتت 
الضاد  اخلارجي  اإلعالم  يبتعدون عن  وجعلتهم 
الذي كان له تأثير على مسيرة الثورة السورية، 
الستهدفة  للجماهير  الرجعية  ليكون 
والؤسسات والوسائل امللية الوطنية، كوكالة 
هاوار لألنباء وفضائية وصحيفة روناهي الناطقة 
بالكردية والعربية والسريانية، إلى جانب عمل 
الكثير من اإلذاعات والواقع اإللكترونية امللية، 
السوري  الشمال  في  الداخلي  بالشأن  العنية 
بني  ومن  اجلمهور،  ثقة  على  استحوذت  والتي 
تلك الؤسسات اإلعالمية بوير )احلدث(:  والتي 
قامشلو  في  كصحيفة  البداية  في  صدرت 
نصف  صحيفة  وهي   ،2014/5/15 بتاريخ 
بني  مناصفة  صفحة   12 من  تتألف  شهرية 
الكردية والعربية، وتطورت ليتفرع عنها موقع 

إلكتروني وإذاعي.
والتي  )روناهي(،  وجريدة  لتلفزيون  وكان 
في  لإلعالم  )روناهي(  مؤسسة  عن  صدرت 

لتتوسع  وكوباني  اجلزيرة  ثم  ومن  عفرين 
تغطيتها مع حترير الناطق على يد قوات سوريا 
الدميقراطية، إال أنه ويبقى السؤال الذي يطرح 
لعب  إن  فيما  الكثيرين،  عنه  ويتساءل  نفسه 
الوسائل  من  وغيرها  والكردي  امللي  اإلعالم 
نقل  في  آفا  روج  ثورة  انتجتها  التي  اإلعالمية 
احلدث؟ وهل كان لها دور في توجيه وحتريك الرأي 

العام؟
التسلح باإلعالم احمللي ووعي اجلماهريي 

يبطل من مفعول تأثري مواقع التواصل 
االجتماعي واإلعالم املضاد

اجلمهور  انسياق  تردع  عوامل  هناك 
التي  اخلاصة  باحلرب  تأثره  وعدم  الضاد  لإلعالم 
هذه  ضمن  ومن  لهم،  وإعدادها  جتيشها  مت 
وطنية  إعالمية  مؤسسات  وجود  العوامل 
محلية متتاز باألخالقية الهنية في نقل احلدث، 
ووعي اجلمهور الراقب والتابع للحدث ولا يجري 
من حوله من حدث، فقد بات الواطن في روج آفا 
شمال سوريا الشاهد على احلدث، والقريب من 
احلدث الذي كانت الكثير من القنوات اإلعالمية 
امللي  اإلعالم  بني  ليقارن  فبركتها  على  تعمل 
من  هو  التابع  هذا  وبات  الغرض،  واإلعالم 
الوطنية  لقنواته  ويتوجه  القنوات  تلك  يكذب 
عن  ويتحدث  بلغته  الناطق  امللي  وإلعالمه 
واقعه بشفافية، مع العلم بأن هذه الؤسسات 
وسائل  مسمى  حتت  والندرجة  اإلعالمية 
الطلوب  بالستوى  الدور  تلعب  لم  إعالمية؛ 
ألسباب عدة لا حتمله في باطنها من سياسات 
نشر تابعة جلهات تتحكم بنقل العلومة وتغير 
هذه  وجود  وكثرة  فوضى  وتبقى  مالمحها، 
من  الشرقي  الشمال  في  اإلعالمية  الوسائل 
الداعمة،  ال  العيقة  العوامل  إحدى  سوريا من 
ال  واحلدث  اإلعالمية  للمادة  تقدميها  ونوعية 
إعالمية  كجهات  لكثرتها  بالقارنة  تضاهي 

تخدم جماهيرها
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التضليل اإلعالمي أو اإلعالم األسود ظاهرة 
تزيد  ولكنها  العالي  الستوى  على  منتشرة 
الدول  مستوى  على  خاصة  الثالث  العالم  في 
خاصة  إليها  للحاجة  وفقاً  وتنشط  العربية 
يكون  عندما  وشعبي  جماهيري  رأي  خلق  عند 
الثارة وغالباً  القضية  ووزن في  للجماهير ثقل 
احلروب  أثناء  اإلعالمي  التضليل  ينشط  ما 
نعق  عندما   67 قبل  ما  فترة  مثال  واالنقالبات 
لتغييب  الناصر  عبد  جلمال  االعالمي  البوق 
وعي الشعب الصري عندما أوهموه أنهم على 
مشارف تل أبيب في الوقت الذي دمرت الطائرات 
الصرية وهي على األرض وراح خيرة شباب مصر 

في النكسة.
أداة  كأهم  اإلعالمي  التضليل  ويدخل 
القوى  بني  الصالح  وحتقيق  الصراع  لكسب 
أو  األنظمة  تغيير  عند  والتنافسة  التصارعة 
وصراع  التنافس  واحتدام  الدول  صياغة  إعادة 
واجملتمعية  واالقتصادية  السياسية  القوى 
باولو  يقول  مثالً  السياسي  الصعيد  فعلى 
التضليل اإلعالمي  إلى  فرير: احلكام ال يلجئون 

اإلعالم ما بين التضليل وتوعية الجمهور

محمد عمر

من  ال��ع��ام  ال���رأي  يعتبر 
العوامل الهامة في عملية 
صنع القرار، فمن المعروف 
بين  ال��ع��اق��ة  ت��أس��ي��س  أن 
القرار  وصناع  العام  ال��رأي 
إلى خلق  السياسي يؤدي 
البناء  االي��ج��اب��ي  التفاعل 
واآلم��ن؛ األم��ر ال��ذي يضمن 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى االس��ت��ق��رار 
ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي 
ينكر  أن  أحد  يستطيع  .فا 
العاقة الوطيدة بين الرأي 
العام وصنع القرار السياسي 
المجتمعات  مختلف  في 

واألنظمة السياسية، 
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إال عندما يبدأ الشعب في الظهور ولو بصورة 
العملية  مسار  في  اجتماعية  كإرادة  فجة 
للتضليل  وجود  فال  ذلك  قبل  أما  التاريخية، 
بالعنى الدقيق للكلمة– بل جند قمعاً شامالً 
إذ ال ضرورة هناك لتضليل الضطهدين عندما 

يكونون غارقني آلذانهم في بؤس الواقع.
الشروط(  الالي  )الدعم  السياسي  والال 
االجندات  خدمة  في  توظيفه  يتم  والذي 
اخلارجية والتي تلقي رواجاً كبيراً من االعالميني 
الال  وعنصر  غيرها  أو  سوريا  في  سواء  العرب 
والدعم اخلارجي كان سبباً في تشكيل فصائل 

أدى  مما  الانح  كفة  متيل  حيث  متيل  متحركة، 
في  سوري-سوري  وجتييش  كبيرة  خلروقات 
اقتتال  في  الغوص  وكذلك  العارضة،  صفوف 
داخلي هامشي، كان ميكن للمعارضة السورية 
اإلقليمية  اجلهات  أيدي  امتداد  لوال  تتجنبه؛  أن 
تواجد  خالل  من  كإيران،  بالتوسع  الطامحة 
على  اهلل  وحزب  الثوري  احلرس  ميليشيات 
األراضي السورية، واجلهات اإلقليمية التخفية 
على  احلفاظ  في  تساهم  مصلحة  كل  وراءها 
النظام  دور  يخفى  اإلسرائيلي. وال  الكيان  أمن 
السوري في توطيد أركان التطرف واإلرهاب من 

خالل الساهمة في خلق مجموعات إرهابية أو 
والادي  العسكري  الدعم  وصول  تسهيل  حتى 

لها.
يتجاهل  النظام كان  أّن  التصديق  وال ميكن 
طرق دخول األموال من الدول الانحة إلى الناطق 
ذاته مفتاح لفهم طبيعة  بحد  وهذا  املاصرة، 

األحداث على السرح السوري العارض اليوم.
اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  مايسمى  أما 
»داعش« فالتمويل الذاتي هو الالعب الرئيسي 
في حتركاته وذلك لسيطرته على منابع النفط 
التوغل  جعل  مما  السورية  الناطق  بعض  في 
يعتبر  حيث  ينتهي،  ال  ازدياد  في  والتكفير 
األكثر  السلحة  اجلماعات  من  الدولة  تنظيم 
رواتب  يدفع  لذلك  الادي  اجلانب  في  حتصناً 

مقاتليه ومريديه من خالل ثروته اخلاصة.
وآن األوان لإلعالم أن يكون له وقفة وان يصنع 
باسم  ترتكب  التي  اجلرائم  هذه  جتاه  عام  رأي 
الهشة  والقيادة  والزعامة  الزائفة  الوطنية 
الضعيفة التي ينخدع بها اجلمهور حيث يوجد 
كما  األول  فالنوع  والهرج  الزعيم  بني  ما  فرق 
وضحه استاذنا االستاذ الدكتور مختار التهامي 
هو القائد الهرج أو الطاغية ويصل الى احلكم 
في  وبخاصة  العنيفة  األزمات  أوقات  في  عادة 
وحتني  اليأس  يشيع  حيث  االقتصادية  األزمات 
إلى  االنتهازي  القائد  هذا  يتقدم  لكي  الفرصة 
والوعود  باألماني  قيادتها  على  ويستولي  األمة 
مستغالً  حساب  بال  يوزعها  التي  العسولة 
وسرعان  للجماهير  والعقلية  النفسية  احلالة 
فيحكم  أمره  حقيقة  عن  ويفصح  ينقلب  ما 
القطيع  سوق  ويسوق  والنار  باحلديد  األمة 
ليحقق رغبته األنانية أو رغبات أسياده اخملتفني 
وراء الستار ويعتبر هذا النوع من القادة وسيلة 
ال غاية، ويحتقر اجلماهير ويخافها ويسوقها وال 
الرأي  ويكون  لها  يخلص  وال  ويخدعها  يقودها 
العام في ظل هذه القيادة ال وجود له فالنقاش 
رقاب  فوق  قائم  والسيف  مؤله  والقائد  محرم 

العباد.
ال  أنه  حيث  الزعيم  فهو  اآلخر  النوع  أما 
يؤمن  الوحي  استلهام  وال  العصمة  يدعي 

إلى  يلجئون  الحكام 
اإلعالمي  التضليل 
الشعب  يبدأ  عندما 
كإرادة  الظهور  في 
مسار  في  اجتماعية 
أما  التاريخية،  العملية 
وجود  فال  ذلك  قبل 
بالمعنى  للتضليل 

الدقيق للكلمة
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بالعلم والتجربة واخلطأ ويستفيد من األخطاء 
التي كشفت عنها التجربة ويضع دائما نصب 
وأن  احلقيقي  الزعيم  هو  الشعب  أن  عينيه 

زعامته ليست سوى تفويض من الشعب.
ويعتبر الرأي العام من العوامل الهامة في 
تأسيس  أن  العروف  فمن  القرار،  صنع  عملية 
العالقة بني الرأي العام وصناع القرار السياسي 
البناء واآلمن؛  التفاعل االيجابي  إلى خلق  يؤدي 
االستقرار  على  احلفاظ  يضمن  الذي  األمر 
أن  أحد  يستطيع  فال  واالجتماعي.  السياسي 
وصنع  العام  الرأي  بني  الوطيدة  العالقة  ينكر 
اجملتمعات  مختلف  في  السياسي  القرار 
واألنظمة السياسية، وكيف أن الرأي العام يعد 
من أهم العوامل التي يضعها صانع القرار في 
السياسي  النظام  شكل  كان  مهما  حسبانه 
الذي يسيطر على مقاليد احلكم. ففي النظم 
العام  بالرأي  القرار  صناع  يهتم  الدميوقراطية 
في  أما  القرار،  صنع  في  الشاركة  منظور  من 
القرار  صناع  فيهتم  الدميقراطية  غير  النظم 
أو  أو توجيهه  إما للسيطرة عليه  العام  بالرأي 

حتى قمعه.
و من العروف أن األنظمة الدميقراطية التي 
فيها  القرار  صنع  فان  اآلخر  والرأي  الرأي  تقبل 
يشهد تقدماً ملموساً على أرض الواقع والسبب 
لألحزاب  الشاركة  دائرة  توسيع  هو  ذلك  في 
من  العام عموماً  والرأي  والصحافة  والنظمات 
خالل الكثير من االجراءات التي تتخذها الدولة 
وعلى  القرار.  حول  الفعل  رد  معرفة  أجل  من 
العكس منه األنظمة غير الدميقراطية، جند أن 
مساحة الرأي اآلخر موجودة شكالً دون مضمون 
في  الشاركة  عن  متاماً  منعدمة  نقل  لم  إن 
احلياة السياسة مع وجود الدستور فيها والذي 
واقتراحاتها  أفكارها  طرح  في  احلق  يعطيها 

وآرائها الؤيدة أو العارضة للنظام القائم .
القرار  في  كبيرا  تأثيرا  تؤثر  حلول  وتوجد 

السياسي : 
الرأي العام  -1

مختلف  وبني  الرأي  بني  عالقة  توجد    
او  الدولة  اطرها  تضع  التي  السياسات 

احلكومة حيث أن ما يفكر فيه اجلمهور هو ما 
تفعله احلكومة فهو وجهة نظر األغلبية جتاه 
بحثاً  للنقاش  مطروحة  وتكون  مهمة  قضية 
عن حل؛ فالرأي العام ميلك التأثير في مسارات 
وهذه  والعكس صحيح   احلكومة وسياساتها 
القضية  العالقة تختلف من نظام آلخر كنوع 
ودرجة متسك اجلماهير وأيضاً عند اتخاذ قرار ال 
يتالئم مع اهتامامت ورغبات وطموحات الناس 
إن السياسة  مما يحدث معارضة شعبية قوية 
صنع  من  هي  الدميقراطية  الدول  في  العامة 

الرأي العام . 
األحزاب السياسية  -2

 تؤدي دوراً رائداً في توفير قنوات للمشاركة 
عامل  فهي  الرأي  عن  والتعبير  السياسية 
القرار السياسي الصادر من أي جهة  مؤثر في 
مختلف  في  السياسي  النظام  تناقش  كونها 
السائل األساسية التي تعنى باجملتمع والدولة 
العام  الرأي  إثارة  على  وتعمل  وخارجياً  داخلياً 
احلكومة  على  ضاغطة  قوة  تتألف  وبالتالي 

وسياساتها .
اجلماعات الضاغطة   -3

ومتنوعة  الهوية  مختلفة  جماعات  وهي 
هدف  لها  والقوة  والكانة  والتنظيم  العدد 
تهم  ما  قضية  حول  احلكومة  اهتمام  إثارة 
تتمكن  ولكي  ويخدم مصاحلها  اجلماعات  هذه 
قنوات رسمية  يلزمها وجود  بدورها  القيام  من 
مباشرة وغير مباشرة لتوصيل صوتها عن صنع 
ويكون  العام  الرأي  وتعبئة  العامة  السياسة 
لهذه اجلماعات دور هام في بلورة االجتاهات أمام 

صانعي القرار السياسي .
الصحافة ووسائل اإلعالم   -4

اعالم  ووسائل  ونزيهة  حرة  صحافة   وجود 
وطموحات  آالم  عن  حقيقة  تعبر  فعالة 
الشعب. فمن واجب اصحاب القرار االسترشاد 
والرئي  الكتوب  االعالم  صفحات  تنشره  مبا 

وااللكتروني .


