
 Democracy :تعرٌف الدٌمقراطٌة 
ً نظام  ً أو سٌاسً)وه ٌؤكد على قٌمة الفرد وكرامته الشخصٌة اإلنسانٌة وٌقوم على أساس ( اجتماع

ً تعنً مشاركة أعضاء الجماعة  )  كما تعنً فً جوهرها ، ( حكم الشعب ) فً تولً شؤونها، وه

ً حكم ( االختٌار الحر للشعب بحكم نفسه بنفسه  الشعب لنفسه بصورة )وكشكل من أشكال الحكم ه
 (التمثٌل النٌابً)نظام التصوٌت و)وعن طرٌق( حكم األغلبٌة )وعادة ما ٌكون ذلك عبر (  جماعٌة

ً مصطلح مركب من كلمتٌن هما . ً الشعب() Demos))وه ()    ((Cratiaو(( دٌموس وتعن

ً ، ( السلطة والحكم)وتنعنً (( كراتوس   ) او سلطة الشعب  ( حكم الشعب ) فان المصطلح بشقٌة ٌعن
Demoscratia  ) ، الدٌمقراطٌة )وتتخذ هذه المشاركة أوضاعا مختلفة وقد تكون

الذي ٌكون الشعب فٌها مصدر السلطة وتقرر الحقوق (  Political  Democracy() السٌاسٌة

الحرٌة والمساواة من دون تمٌٌز بٌن اإلفراد بسبب األصل، الجنس، ) لجمٌع المواطنٌن على أساس من 

للداللة على القٌادة الجماعٌة التً تتسم ،( اإلدارة الدٌمقراطٌة )، وٌستخدم اصطبلح ( الدٌن أو اللغة 

كما تقوم الدٌمقراطٌة بدور الحارس . بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسٌن فً عملٌة اتخاذ القرارات 

وكذلك  بالعمل على نزع . الذي ٌحول دون تحول نظام الحكم إلى حكومة مركزٌة تمتلك كل السلطة

الحكومة )بالسلطة ونقلها إلى المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة، متفهمة أن ( التحكم المركزي)صٌغة 

واالستجابة الحتٌاجاته قدر ( الشعب ) ٌنبغً أن تتصف بسهولة الوصول إلٌها من قبل( المحلٌة 
 ...والدٌمقراطٌة اصطبلحاً ٌمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، .اإلمكان



 

 أنواع الدٌمقراطٌة
  
 ـ( :النقٌة )  Direct Democracy  الدٌمقراطٌة المباشرة -ٔ

ً للحكم الدٌمقراطً لكونه ٌسمح للشعب بممارسة  ٌعد هذا الشكل من إشكال الممارسة الدٌمقراطٌة النموذج المثال

السلطة بنفسه فالمحكمون ٌكونون حاكما فً الوقت نفسه فالشعب ٌتمتع بموجب هذا الشكل من الحكم 
الدٌمقراطً بأوسع الحقوق فهو ٌمارس بنفسه سلطة التشرٌع واإلدارة والقضاء وٌمارس السٌادة بنفسه ضمن 

وال حكومة وال قضاء فبل تمثٌل وال ( نٌابٌة ) وفً ظل هذا الوضع فؤلتكون هناك مجالس ، المجالس الشعبٌة 

ً ٌصّوت فٌه (الدٌمقراطٌة النقٌة )وهً عادًة ما ٌُطلق علٌها اسم ،  تفوٌض للسلطات  ، وهً نظام سٌاســ

وتوصف هذه الدٌمقراطٌة . الشــــــــــعب على قرارات الحكومة فً مسائل المصادقة على قوانٌن شّتى أو رفضها

ولم ٌعرف . بأّنها مباشرة ألن الشـــــعب ٌمارس بشكل مباشر سلطة صنع القرار، من دون وسطاء أو ممثلٌن
.  التارٌخ مثل هذا الشكل من أشــــكال الحكم إالّ نادراً نظراً لصعوبة جمع الشعب كلّه فً مكان واحد للتصوٌت

 األثٌنٌةالدٌمقراطٌة )ولهذا فإن كل الدٌمقراطٌات المباشرة التً شـــــــــهدها التارٌخ  وأشـــــــهرها كانت 
فٌها الشعب مصدر السلطة وٌمارس السلطة فً آن واحد، وال وجود للحكام فً وهً التً ٌكون   ).القدٌمة

فً المدن الٌونانٌة القدٌمة ( الدٌمقراطٌة المباشرة)، وسبق إن طبق هذا النوع من (الدٌمقراطٌة المباشرة)
 .الصغٌرة فً سوٌسرا“  المقاطعات”الكانتونات، وفً بعض (أثٌنا)وبشكل خاص فً 

ً ) ، ـ :الدٌمقراطٌة غٌر المباشرة  -ٕ ً أو التمثٌل  ( Parliamentary Democracy) ـ :ـ (:النظام النٌاب
ً أو الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة  ـ هو النظام الذي ٌمارس الشعب فٌه السلطة بواسطة ممثلٌن أو :ٌقصد بالنظام التمثٌل

ً ) وعلى هذا األساس ٌسمى هذا النظام ، نواب  أي إن مجموع المواطنٌن الذٌن ٌشكلون الهٌئة ( بالنظام النٌاب

ً ) الناخبة  المواطنون الذٌن ٌملكون حق االنتخاب وٌقومون بانتخاب ممثلٌن أو نواب  بةوٌقصد ( الجسم االنتخاب

ً ، عنهم ٌباشرون السلطة نٌابة عنهم وباسمهم  وقد أخذت معظم الدول الدٌمقراطٌة فً العالم بالنظام التمثٌل
ً إذا فً الساسة وقبل كل ، ( سٌادة األمة ) القائم على مبدأ  )  على االنتخابات عن طرٌق  شًٌقوم النظام التمثٌل
 ، الذي ٌجري فً أوقات دورٌة ومنتظمة ٌعٌنها الدستور آو قانون االنتخاب ( ورقة التصوٌت 



 

) وفً الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة ال ٌعود حق ممارسة الحكم إلى شخص واحد وإنما إلى هٌئة أو هٌأت ٌرتكز وجودها على 

ً ) وعلٌة فان وجود ، (االنتخاب  ً باعتبار إن فٌه تتمثل ، (المجلس النٌاب إرادة ) ٌعد مسالة أساسٌة فً النظام التمثٌل

فٌها الشعب ٌختار من ٌنوب عنه لكً ٌمارس ، (الدٌمقراطٌة النٌابٌة أو التمثٌلٌة ) ”ولها تسمٌات أخرى،  (الشعب 

السلطة، فالشعب ٌبقى مصدرا للسلطة غٌر انه ال ٌمارس السلطة بنفسه بل ٌفوض السلطة إلى حاكم ٌختارونه من بٌنهم، 

وهذا هو النوع الشائع فً الوقت الحاضر، حٌث ٌختار الشعب ممثلٌن أو نواباً لمدة معٌنة من السنٌن لكن ال ٌستطٌع 
 .الناخبون محاسبة النائب إلى حٌن انتهاء فترة نٌابته

  Semi Direct Democracy الدٌمقراطٌة شبه المباشرة -ٖ

حٌث تأخذ الدٌمقراطٌة شبة المباشرة ، (النٌابٌة ) التمثٌلٌة ) هً نظام وسط بٌن الدٌمقراطٌة المباشرة والدٌمقراطٌة 

ً تعتمد على ممارسة الشعب السٌادة بدون وسٌط وتعتمد أٌضا بعض مظاهر  ببعض مظاهر الدٌمقراطٌة المباشرة الت

ً تعتمد على تفوٌض حق ممارسة السٌادة إلى نواب أو هٌئة نٌابٌة تمثل الشعب وتضطلع بمهام  الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة الت
 نٌابة عن ) الحكم 

وتُْدعى كذلك ألنَّ الشعب ال ٌصّوت مباشرًة على معظم قرارات الحكومة، بل ٌختار ممثلٌه فً الهٌئة الحاكمة ،  ( الشعب 

كما فً كثٌر من أنظمة التمثٌل )وٌمكن اختٌار هؤالء الممثلٌن من قبل جمهور الناخبٌن ككل . أو فً مجلس النواب

، مع أن بعض األنظمة (ناحٌة جغرافٌة أو دائرة انتخابٌة فً العادة)أو من قبل جماعة معٌنة من الناخبٌن ( النسبً

وٌشتمل كثٌر من الدٌمقراطٌات التمثٌلٌة على بعض عناصر الدٌمقراطٌة المباشرة، . تستخدم خلٌطاً من هاتٌن الحالتٌن
( جمهور الناخبٌن ) ففً الدٌمقراطٌة شبه المباشرة العبلقة تبقى قائمة بٌن . كما هو الحال فً االستفتاءات الشعبٌة

، وٌستطٌع الناخبون إزالة النائب وإجراء انتخاب أخر للنٌابة عنهم، وهذا النوع مطبق فً (الشخص الذي انتخبوه ) وبٌن

غٌر المباشرة هو االنتخاب وهو الوسٌلة   سوٌسرا وبعض الوالٌات األمٌركٌة، وتوجد وسٌلة أخرى فً الدٌمقراطٌة

“ أو ال نعم”بكلمةالعظمى فً انتخاب اإلفراد، ممكن إن ٌطرح على جمهور الناخبٌن مباشرة مشروع قانون وإبداء الرأي 

، فإذا قالوا نعم ٌكون القانون بدون إن ٌمر على المجلس التشرٌعً، وٌعتبر من وسائل تولً السلطة والقبض علٌها من 
االنتخاب، حٌث ٌعتبر االنتخاب -( ٗ)االسـتٌـبلء،  -( ٖاالختٌـار الذاتـً، -( ٕ)الوراثـة، -( ٔ): ـ  وهً(:الوسائل األربع)

من أهم الوسائل على تولً السلطة فً الوقت الحاضر، وارتبط االنتخاب ارتباطا عضوٌا بالدٌمقراطٌة وظهر االنتخاب 
 .عندما ظهرت الدٌمقراطٌة الن الشعب ٌختار شخصا لكً ٌمارس السلطة نٌابة عن المجتمع

  
 



 

 ـ : مفاهٌم الدٌمقراطٌة 
أساساً على مبدأ سٌادة األمة، بمعنى أن الشعب واألمة ٌشكل فً مجموعه كٌاناً معنوٌاً مستقبلً عن  الدٌمقراطٌة تقوم

، ومن له الحق فً ممارستها، وال السلطة األفراد، ٌمارس السلطات بنفسه، أو عن طرٌق ممثلٌه، فٌحدد من ٌحوز

 .معقب علٌه فً ذلك؛ ألنه صاحب السٌادة
ً هً أساس المبدأ  :علٌا آمرة أصٌلة، ال نظٌر لها، وال معقب علٌها، ولها مظهران سلطة هً الدٌمقراطً السٌادة الت

 .ٌتناول سٌادة الدولة فً تنظٌم عبلقتها بالدول األخرى، دون توجٌه أو تأثٌر من أحد: ـ مظهر خارجً( : ٔ)
ٌتناول تنظٌم الدولة لؤلمور الداخلٌة فٌها بأوامر وقرارات ملزمة لؤلفراد فً الدولة، فالسٌادة : ـ مظهر داخلً( :ٕ) 

 .بهذا المعنى سلطة أمر علٌا

ـ  هو الذي ٌقرر أن األمة فً مجموعها باعتبارها تشكل كٌاناً معنوٌاً مستقبلً عن األفراد ، ٌمارس (:مبدأ سٌادة األمة)و
 . هذه السٌادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه األعمـال وال تستند إلى مبـدأ سٌادة األمة تعتبر سلطة غٌر مشروعة

والسٌادة تتمٌز بأنها واحـدة ال تقبـل التجزئة، أو التصرف فٌها، فبل توجد فً الدولة إال سلطة علٌا آمرة واحدة، لها 

إدارة واحدة، ال تتجزأ، وال ٌجوز التصرف فٌها كلٌاً أو جزئٌاً، بمعنى أن األمة صاحبة السٌادة لٌس لها أن تتصرف بها 

 ً فتتنازل عنها كلٌاً أو جزئٌاً، وعلٌه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السٌادة تعدٌل أو تغٌٌر شكل النظام السٌاس
ً واالقتصادي داخل الدولة  .واالجتماع

وال تسقط هذه السٌادة وال تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال األمة لمبدأ السٌادة ال ٌؤدي إلى سقوطها، وإذا ما 
   .ُغصبت ال ٌُعّد الغصب مشروعاً بمرور الزمان

 ـ :الفلسفً لمبدأ سٌادة األمة األساس 

، وخبلصتها أن األمة ســـــــــــابقة فً وجودها على ( نظرٌة العقد االجتماعً)ـ على (:مبدأ سٌادة األمة ) ٌقوم 

السلطة، وحقوق األمة كذلك سابقة على السلطة، وهً حقوق لصٌقة باألمة، والجماعة هً التً أوجدت 

الســـــــــــلطة، بناًء على عقد بٌنها وبٌن السلطة، بموجبه تنازلت األمة عن بعض حقوقها فً سبٌل إنشاء هذه 
الســــــــــلطة، على أن تكون األمة هً صاحبة الســــــٌادة باعتبارها شــــــــخصاً معنوٌاً له إرادة تتكون من مجموع 

إرادات األفراد، وعلٌه، فإن الدولة بناء على هذا العقد ال تتمتع إال بالقدر الذي تنازل عنه األفراد، وبغرض حماٌة 

ً ما  الحقوق والحرٌات التً لم ٌتنازلوا عنها ، فهً ملزمة باحترام الحقوق والحرٌات السابقة على وجودها ، والت
 . ُوجدت الدولة إال لحماٌتها
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ال تُمس، ال من قِبل الدولة وال من قِبل )، (حقوق مقدسة)ـ  فً ضـوء هذه النظرة ( :فالحرٌـات الفردٌـة )وعلٌه،

، وإذا ما وقع أيُّ اعتداء على هذه الحقوق والحرٌات، فالدولة ملزمة بالدفاع عنها، وحماٌتها، فإذا ما طالب فرد (األفراد
ً هً فً ظل تعّد أمراً مباحاً ،  الدٌمقراطٌة أو جماعة حماٌة المجتمع من شٌوع الرذٌلة القائمة على الرضا ، والت

تتولى الدولة منعه ومعاقبته ، وذلك من خبلل القوانٌن التً تبٌح مثل تلك األفعال ، استناداً إلى أن األمة ممثلة فً 
 . األغلبٌة ارتضت هذا الفعل وشرعته بقانون حتى وإن خالف معتقد الناس وعاداتهم

ـ  وهً مهمة جداً فً الحٌاة كما إن اإلنسان غاٌة فً ذاته فعلٌنا تقدٌم االحترام والتقدٌر (:الدٌمقراطٌة االجتماعٌة)

التنمٌة واالزدهار والتحضر فً الدول ) باإلضافة إلى المساعدة وذلك من اجل العٌش الكرٌم لئلنسان ، كما إن سبب 

ـ ٌتمركز عدة أمور منها حرٌة المواطن ورفاهٌته المعقولة ، كما إن الدٌمقراطٌة االجتماعٌة تدعم (:والمجتمعات 

ً وان تكون مشاركته بشكل فّعال كما أنها سوف تقوم على سد وتغطٌة  وتحث على مشاركة المواطن فً العمل السٌاس

االحتٌاجات المادٌة كما أنها ستعٌد لهم اعتبارهم وكرامتهم ، باإلضافة إلى انه سوف ٌصبح للدٌمقراطٌة معنى ومتكامبلً 
وواضح وواقعً كما إن الدٌمقراطٌة تعرف بالحرٌة ، كما أنها لٌست حرٌة أصحاب السلطة واألغنٌاء بل هً حرٌة كل 

 .فئات الشعب
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 الدٌمقراطٌة فً العالم الثالث ـ
، والهدف هو إظهار التباٌن الكبٌر بٌن دول العالم المتحضر " الدٌمقراطٌة ومعوقاتها فً دول العالم الثالث" ـ :المقدمة 

والدول المتخلفة والمتمثلة بدول العالم الثــــــــــالث ، عن طرٌق تحلٌل العوامل التً أدت ، والمتمثلة بالدول الغربٌة 

إلى هذا التباٌن ، وإٌجاد الحلول الممكنة لتجاوز تخلف دول العالم الثالث والوصــــول بهذه الدول المتخلفة إلى ما 

والتحقق من دور النظام الدٌمقراطً فً االرتقاء بالدول الغربٌـــــــة وإٌصالها إلى ما ، وصلت إلٌه الدول المتقدمة 
ً والعلمً ً واالقتصادي واالجتماع وسوف نناقش موضوعٌن مهمٌن فً هذا الصدد . وصلت إلٌه من التطور السٌاس

 ـ : كاألتًوهما 

ً أدت إلى االختبلف بٌن الدول المتقدمة والدول المتخلفة فً كل من أسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا "(:أوال)  ـ  أهم العوامل الت
ً لمجتمعات هذه الدول،  البلتٌنٌة،والتً ً واالقتصادي، واالجتماع  تتطلب دراسة معمقة للواقع السٌاس

ً حدثت فً الدول الغربٌة على مدى قرون طوٌلة (:ثانٌا) ودور المفكرٌن والباحثٌن ، ـ   دراسة التطورات السٌاسٌة الت
والفبلسفة الغربٌٌن ونظرٌاتهم السٌاسٌة فً انجاز هذا التطور فً جمٌع جوانب المجتمع الغربً خاصة فٌما ٌخص 

 ً ً الدور األساسً فً تحدٌد تقدم أو تخلف الدول وذلك لما ٌقوم به من دور ، النظام السٌاس حٌث أصبح للنظام السٌاس

ً أو سلبً فً خدمة المجتمع  .اٌجاب

لمشاكل دول العالم الثالث وأوضاعها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المتخلفة األثر الفـــــــــعال فً ) فلقد كان 

  ( .تصنٌف هذه الدول وجعلها تقف فً الصفوف الخلفٌة فً مسٌرة التطور الدولً 
ً منها معظم ً طبعت هذه الدول ( دول العالم الثالث ) إن المشاكل التً تعان التً تناولتها هذه الدراسة بالتفصٌل والت

االتجاهات ، العنصرٌة والعرقٌة : )) أسوة بدول العالم األول المتحضر هً ،  بالتخلف عن ركب الحضارة والتقدم 

انتشار الجهل ، عدم المســـــــــــاواة بٌن الرجل والمرأة ، الدٌنٌة المتشددة ، والطائفٌة المتعصبة والغٌر متسامحة 
 : ومن خبلل دراسة هذه المشاكل أمكن التعرف إلى أسبابها والتً من أهمها  (( . واألمٌة 

ضعف الوضع ، الحروب الداخلٌة والخارجٌة ، غلبة العقلٌة العشائرٌة ، األنظمة االستبدادٌة ، السٌطرة االستعمارٌة ))
 (( .االقتصادي وغٌر ذلك 

 



 

توصلت الدراســــــــة إلى نتائج ،  (المتحضر( )دول العالم الغربً)بأوضاع ( دول العالم الثالث ) وبمقارنة أوضاع )) 

،  مهمة تعتبر من األسباب المباشرة فً هذا التباٌن الكبٌر بٌن الدول الغربٌة المتحضرة والدول المتخلفة فً العالم الثالث 

ً السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة  بل أنها ، خاصــة وان الدول الغربٌة لم تكن منذ بداٌة قٌامها متقدمة فً مختلف النواح

ً أنواع كثٌرة من التــخلف كدول العالم الثالث اآلن  ولكن الصراع المرٌر الذي خاضته شعوب هذه البلدان مع ، كانت تعان

لتغٌٌر أوضاعها كان هو السبب ، أنظمة الحكم المتسلطة والمهٌمنة على رقاب شـــــعوبها والمتحكمة فً مقادٌرها 
ً فٌما وصلت إلٌه اآلن  حٌث استطاعت الحركات الوطنٌة فً بعض الدول الغربٌة من الحصول على أهم مطلب ، الرئٌس

لها وهو الدستور الذي أصبح ٌنظم العبلقة بٌن السلطة الحاكمــــــة والــشعب، وبتطور هذه الدساتٌر بدأ تقٌٌد سلطة 

ً حصلت فً  ومونتـــــسكٌوكما كان للمفكرٌن أمثال جون لوك ،وجان جاك روسو، ، الحكام  ،األثر الكبٌر فً التغٌرات الت

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة :خاصة النظرٌة السٌاسٌة التً تقول بضرورة فصل السلطات الثبلث ، بعض األنظمة الغربٌة 

  ((والقضائٌة  
ً ٌوفر للمواطنٌن فرص المشاركة السٌاسٌة ،وٌعمل على :فصل السلطاتآثار  ـ ظهور البرلمان الذي هو هٌكل سٌاس

 ً كما ان إجراء االنتخابات ونقل السلطة التــــشرٌعٌة الى البرلمان ، توسٌع نطاقها وٌسهم فً تحقٌق االستقرار السٌاس

  .ٌمنع تغول السلطة التنفٌذٌة وهٌمنتها على السلطة التشرٌعٌة من خبلل ما تملكه من وسائل دستورٌة فاعلة 

تفكك اإلقطاع وانتهاء ، وأعقب ذلك حدوث تغٌرات كبٌرة فً الحٌاة السٌاسٌة الغربٌة منها على سبٌل المثال ال الحصر 

تهٌئة حٌاة اجتماعٌة شعبٌة ، توازن السلطات الدٌنٌة والـــــــسٌاسٌة ، تفكك الصبلت الطائفٌة ، ســــــــــطوته السٌاسٌة 
                                                                                                          ،  حرٌة الصحافة ، مشتركة 

توســــــٌع المشاركة السٌاسٌة من جانب ، الحرص على نزاهة االنتخابات البرلمانٌة ، ظهور منظمات المجتمع المدنً 

 ً  .                                                                                                          المواطنٌن فً عملٌة صنع القرار السٌاس

ً ب ولكن إرساء البناء ، ( الدٌمقراطٌة)إن كل هذه اإلجراءات والتغٌرات التً حصلت فً الغرب سمٌت بالمفهوم السٌاس

،  واالجتماعٌة، والثقافٌة ، الدٌمقراطً استغرق وقتا طوٌبل وأدى الى تحوالت عمٌقة فً المجاالت السٌاسٌة 
   .واالقتصادٌة

 



 

 ـ :أهم التحدٌات التً تواجه دول العالم الثالث فً تطبٌق الدٌمقراطٌة 

ً إن تواجهها بسٌاسات وباستراتٌجٌات ال تقل تحدٌا عن هذه المصاعب  إن هذه الدول تواجه الٌوم تحدٌات كبٌرة ٌنبغ

فدول العالم الثالث أمام امتحان عسٌر جدا وعلٌها إن تشق طرٌقها نحو إقامة جهاز قوي وأداة صلبة لقٌادة ، والتحدٌات 

وتعبئة الموارد المادٌة ، المجتمع نحو التنمٌة والتحدٌث وأتباع األسالٌب التكنولوجٌة للتحكم فً مصادر الثروة والطاقة 

 ً ً واالقتصادي واالجتماع وال ٌمكن إن ٌتم كل ذلك إال عند تطبٌق النظام ، والبشرٌة بهدف تحقٌق التقدم السٌاس
وتشجٌع المنظمات الخاصة ، الدٌمقراطً حٌث ٌحشد هذا النظام عند ظهوره وسائل تدعمه ومن هذه الوسائل نشر التعلٌم 

  .وإشاعة مفاهٌم العدالة والمساواة ، وتحقٌق المشاركة السٌاسٌة الواسعة النطاق كاألحزاب والنقابات ، 

والدٌمقراطٌة التً تناولتها هذه الدراسة ، واقترحت تطبٌقها فً دول العالم الثالث هً الدٌمقراطٌة التً ٌختارها المجتمع 

.  مستوردةوالتً تتناسب والموروث الحضاري لذلك المجتمع والذي ٌتضمن هوٌته الثقافٌة واألخبلقٌة ولٌست دٌمقراطٌة 
 ....أسباب فشل تأسٌس الدٌمقراطٌة فً العالم العربً ودول العالم الثالث بعد الثورات التً سادت ص عقب االستقبلل

ً ودول العالم الثالث هً كون الواقع والممارسات أثبتت أن هذه  من أسباب فشل تأسٌس الدٌمقراطٌة فً العالم العرب
 ـ :الثورات كانت بعٌدة كل البعد عما تحقق على أرض الواقع من عدة نواحً تتمثل باالتً

ـ شهدت العهود األولى للتنمٌة االقتصادٌة درجة كبٌرة من عدم المساواة إلى جانب ما أثارته المتغٌرات :ـ اقتصادٌا (:ٔ)
 االقتصادٌة من وجود تغٌرات ومطالب شعبٌة بالمشاركة لم تستجب لها الحكومات إلى جانب قلة الموارد فً حاالت عدٌدة 

ـ  عانت المؤسسات الجدٌدة من التبعٌة للدولة وضغوطها االستبدادٌة وغٌاب عنصر الرشاد وتفشى :ـ مؤسسٌا (:ٕ)
 الفساد بٌن البٌروقراطٌة، وضعف األحزاب السٌاسٌة ـ 

ـ لم ٌبد الحكام الجدد استعدادا، أو ضرورة االحترام حقوق الشعوب مع فشلهم فً توزٌع المكاسب :ـ سلوكٌا  (:ٖ)
 واستخدام أدوات غٌر دٌمقراطٌة فً االنتخابات السٌاسٌة ـ 

ـ ازداد تدخل العسكرٌٌن فً األمور السٌاسٌة، بل أنهم قاموا بالعدٌد من االنقبلبات وسٌطروا سٌطرة :ـ عسكرٌا (:ٗ)
 مباشرة على الحٌاة السٌاسٌة فً العدٌد من دول العالم الثالث ـ 

ـ ظهرت مشاكل عدٌدة من قبٌل االنقسامات العرقٌة وغٌرها خارجٌا ساعدت الوالٌات المتحدة :ـ اجتماعٌا (:٘)

العسكرٌٌن فً العدٌد من الدول على تحدى وإسقاط الحكومات التً تسٌر فً خط معاد للوالٌات المتحدة كما حدث فً 
ً وغٌرها من     .الدولشٌل

 
                                                                                                                                   

 



 

 ـ:ألنظمة الدٌمقراطٌة فً العالم ا
 ـ :وكٌف تطورت، نشأت أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة فً العالم  

لذلك مفروض على األفراد تنظٌم ، ضرورٌة وال ٌمكن أن ٌعٌش اإلنسان الفرد لوحده ( االجتماعٌة ) بما أن الحٌاة 

 .وكذلك تنظٌم العبلقات بٌن األفراد وبٌن البنٌات االجتماعٌة التً نشأت نتٌجة الحٌاة االجتماعٌة ، العبلقات فٌما بٌنهم 

أو ٌقوم ، لذلك كان أفراد الجماعة ٌقوموا باختٌار من ٌقودهم ، وبما أنه لٌس كل فرد مؤهل للقٌادة أو اإلدارة والحكم 
فالبنٌة األهم والتً ٌجب . األقوٌاء جسمٌاً أو فكرٌاً أو مادٌاً بالمبادرة واستبلم القٌادة والحكم وهذا ما كان ٌحدث غالباً 

ألنها األشمل واألطول عمراً واألعلى ، المحافظة علٌها وعلى نموها واستمرارها هً بنٌة المجتمع ولٌس بنٌة الفرد 

 .فً سلم تطور البنٌات من بنٌة الفرد 
 ـ :ومن أهم عوامل وأسباب نشوء الدٌمقراطٌة فً العالم 

ً لممارسة الحرٌة الفردٌة  وإن لكل فرد ولكل جماعة ، وكذلك السعً لتحقٌق المساواة والعدالة بٌن األفراد ، هو السع
وهذا الشرط من ، ولكن لٌس لهم الحق فً فرض طرٌقتهم أو رؤٌتهم فً ذلك على اآلخرٌن ، الحق بالعٌش كما ترٌد 

 .أهم شروط تحقٌق الدٌمقراطٌة 

 ـ :وكان الختٌار المنهج الدٌمقراطً فً اإلحكام  أهمٌة كبٌرة لعدة أسباب أهمها 

ـ التغذٌة العكسٌة التصحٌحٌة بٌن دوافع وأهداف من ٌقوموا بالحكم من (: ٕ)   .السرٌعـ تحقٌق التفاعل والجدل (:ٔ)

ـ  الوصول بالتدرٌج إلى ما ٌناسب بنٌة الدولة بكافة (:ٖ) ، جهة وأهداف ورغبات وباقً األفراد من جهة أخرى 
 .مؤسساتها وغالبة األفراد 

ً تواجدت فً فترة القرن ، (  جمهورٌات الهند القدٌمة ) ٌقول البعض أن أولى أشكال الدٌمقراطٌة ظهرت فً  والت

   .المٌبلدالسادس قبل 



 

  .ـ :الدٌمقراطٌة فً اختٌار الحكام قدٌما 

تم نحته فً أثٌنا القدٌمة فً القرن الخامس قبل المٌبلد والدٌمقراطٌة  -إن مصطلح الدٌمقراطٌة بشكله اإلغرٌقً القدٌم

 .عموماً ٌُنظر إلٌها على أنها من أولى األمثلة التً تنطبق علٌها المفاهٌم المعاصرة للحكم الدٌمقراطً  األثٌنٌة

كان نصف أو ربع سكان أثٌنا الذكور فقط لهم حق التصوٌت، ولكن هذا الحاجز لم ٌكن حاجزاً قومٌاً و ال عبلقة له 

ً أثنٌا أحرار فً التصوٌت و التحدث فً الجمعٌة  بالمكانة االقتصادٌة فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطن
وكان مواطنو أثٌنا القدٌمة ٌتخذون قراراتهم مباشرة بدالً من التصوٌت على اختٌار نواب ٌنوبون عنهم فً ، العمومٌة 

بالدٌمقراطٌة المباشرة أو ) وهذا الشكل من الحكم الدٌمقراطً الذي كان معموالً به فً أثٌنا القدٌمة ٌسمى ، اتخاذها 

و ارتقى تعرٌفها الحدٌث كثٌراً منذ القرن الثامن " ( الدٌمقراطٌة) "وبمرور الزمن تغٌر معنى ، ( الدٌمقراطٌة النقٌة 

 ..المتعاقبة فً العدٌد من دول العالم " الدٌمقراطٌة"عشر مع ظهور األنظمة 

أي  إنها أداة عملٌة لضمان األمن الداخلً والحرٌة ،( الحكام و الحكم ) ـ  فً جوهرها طرٌقة فً اختٌار :فالدٌمقراطٌة 
كما ٌجب أن ال ننسى أنه كثٌراً ما تحقق قدر من الحرٌة . فلٌست هً بهذه المثابة معصومة وال مضمونة . الشخصٌة 

 .الثقافٌة والروحٌة والتقدم فً ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق فً بعض الدٌمقراطٌات 

ً الذي ٌقٌم العبلقة بٌن أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بٌن :فالدٌمقراطٌة   ً االجتماع ـ هً النظام السٌاس

  .  المواطنٌن ومشاركتهم الحرة فً صنع القرارات والتشرٌعات التً تنظم الحٌاة العامة

 ـ :خصائص النظام الدٌمقراطً فً العالم    
ٔ  ً وتقوم األغلبٌة المنتخبة بإدارة أمور ، ـ وجود سلطة مرجعٌة علٌا للدولة المتمثلة فً الدستور والقانون األساس

 .التشرٌعٌة والتنفٌذٌة  الببلد

    والسعً لتحقٌق ما أمكن منها ضمن ، ماذا ٌرٌد كل منهم ، وإظهار رغبات وإرادة األفراد ، ـ حرٌة الرأي والتعبٌر  ٕ
 .الخٌارات والقوانٌن والدساتٌر الموجودة          

 .ـ التعددٌة السٌاسٌة وتشكٌل األحزاب ٖ
 .ـ مبدأ تداول السلطة ٗ
 

 

 



 

 ـ :محاسن الدٌمقراطٌة 
من دون تغٌٌر األسس القانونٌة للحكم ، تهدف من ، (اإلدارة الحاكمة ) هو خلق نظام ٌستطٌع فٌه الشعب أن ٌستبدل 

خبلله الدٌمقراطٌة إلى تقلٌل الغموض وعدم االستقرار السٌاسً، و طمأنة المواطنٌن بأنه مع كل امتعاضهم من 
وهذا . السٌاسات الحالٌة فإنهم سٌحصلون على فرص منتظمة لتغٌٌر حكامهم أو تغٌٌر السٌاسات التً ال تتفق و آرائهم

ً أمر مفرط إذا ما . نظام أفضل من الذي تحدث فٌه التغٌٌرات عبر اللجوء إلى العنف البعض ٌعتقد بأن االستقرار السٌاس

  .الدٌمقراطٌةومن ناحٌة أخرى هذا أمر شائع فً األنظمة غٌر . بقٌت المجموعة الحاكمة فً مدة طوٌلة على سدة الحكم

 (  ..االستفتاءات ) و ( االنتخابات ) و ( الدٌمقراطٌة ) 

ً ، نفسً  ، شكلً ) لكل فرد والذي تأثٌره بشكل ( حق االنتخاب) أن  ،  فبعض الدول تتأثر بحق االنتخاب،  ( عاطف
ً ، ( اإلعبلم ) و ( االقتصاد )بشكل خاص فً  ً للتأثٌر وتشمل التأثٌر فً التال  ـ  :وهو األساس

 .ما تكون األكثر قوة وهم من ٌفرضوا خٌاراتهم غالباً (الدٌمقراطٌة األكثر قوة واألكثرٌة عددٌة ) -ـ (:ٔ)

 .ٌمكن اعتبار العلمانٌة أنها هً المرحلة التً تطورت فٌها الدٌمقراطٌة (. الدٌمقراطٌة العلمانٌة ) -ـ (:ٕ)

ً أو المحلفٌن ( الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ) -(:ٖ)  ومقارنتها بنظام القضاء المبنً على محامً الدفاع والنائب العام والقاض

ـ  هً أن لكل دولة أو جماعة الحق بأن تختار طرٌقة العٌش التً ( :فدٌمقراطٌة الدول( . ) دٌمقراطٌة الدول) -(:ٗ)
ً الدول ، ترٌد  الدولٌة  الهٌأتإن العبلقات بٌن الدول تنظمه وتضبطه . وال تسًء للبٌئة ، بشرط أن ذلك ال ٌسًء لباق

   .الدولٌةعن طرٌق التشرٌعات والقوانٌن الدولٌة مثل هٌئة األمم ومجلس األمن والمحكمة 

 .وكٌف نعالج األمور بعد وصول غٌر المناسبٌن للحكم إلى القٌادة والحكم ، وطرق اختراقها الدٌمقراطٌة 
وذلك عن ، ٌمكن أن ٌحدث أن ٌصل إلى مراكز القٌادة واإلدارة من ٌسعى لتحقٌق أهداف وغاٌات خاصة أو عنصرٌة 

ولكن بواسطة أمور وقوى . طرٌق الطرق والتشرٌعات الدٌمقراطٌة الموجودة أي بواسطة االنتخابات ودون تزوٌر 

 .وٌقوم بممارسات غٌر دٌمقراطٌة ، أخرى مثل القوى االقتصادٌة أو اإلعبلمٌة أو بغٌر ذلك من الطرق 
ً دورها   .لذلك ٌجب تطوٌر أنظمة الدٌمقراطٌة لكٌبل ٌتم اختراقها من قبل أفراد أو جماعات تلغ

 .وتشرٌعات تسمح بإخراج من ٌكون غٌر مناسب للحكم بأسرع وقت  إجراأتوٌجب أن ٌكون هناك 
 .أو حكام استبدادٌٌن أو ظالمٌن ماذا ٌمكن أن نعمل ، إذا اختارت األغلبٌة قٌادة محافظة أو رجعٌة أو أصولٌة  -
  
 
 



 

 :تصنٌف الحرٌات العامة ، مفهوم الحرٌات  
ً لذلك ظهرت لها عدة :المقدمة  ً والسٌاس ـ تعد فكره الحرٌة من أكثر المفاهٌم غموضا وإبهاما فً الفقه القانون

الحرٌات الفردٌة ) أو( الحقوق األساسٌة للفرد ) مسمٌات وعدة مفاهٌم للداللة علٌها فبعض الكتاب ٌستخدم مفهوم 
الحقوق والواجبات ) كما إن الدساتٌر فً العالم تستخدم مفاهٌم مختلفة أٌضا منها ( . الحرٌات العامة ) أو( األساسٌة 

وتبعا لذلك نجد ( الحرٌات والحقوق والواجبات العامة ) ومفهوم ( الحقوق والحرٌات وضماناتها ) ومفهوم ( األساسٌة 

إن الحقوقٌٌن والسٌاسٌٌن أعطوا تعرٌفات كثٌرة لمفهوم الحرٌة وحسبنا أن نشٌر إلى البعض منها وبحسب وجهات 
 .نظر مختلفة 

   -:تعرٌف الفبلسفة  -ٔ
قدرة المرء على فعل )) ، (( انعدام القٌود (( )) اختٌار الفعل عن روٌة مع استطاعة عدم اختٌاره أو اختٌار ضده )  

 (( . ماٌرٌد
   -:تعرٌف الحقوقٌون  -ٕ

حرٌة الناس فً أال ٌحكموا بغٌر شخص منهم وقوانٌن لٌست من )) ، (( حرٌة الناس فً اختٌار من تجب له الطاعة )) 
 .صنعهم

   -:تعرٌف السٌاسٌون  -ٖ
حرٌة ) ، ( تمكٌن األفراد من معارضة الحكومة فٌما تختص فٌه من المجاالت للحٌلولة دون تمادي الحكام وطغٌانهم )  

 ( .التصرف للسلطان الحاكم المطلق 
باآلخرٌن وان  الٌضرقدرة اإلنسان على إتٌان أي عمل )) بأنها  -:تعرٌف بعض الدساتٌر واإلعبلنات العالمٌة  -ٗ

وجاء هذا التعرٌف فً اإلعبلن الصادر لحقوق ((  االبالقانونالحدود المفروضة على هذه الحرٌة ال ٌجوز فرضها 
 .789ٔاإلنسان فً فرنسا عام  

( وسٌلة ) حقوق اإلنسان فً أن ٌكون حرا من القٌود التً ٌراد فرضها علٌه الن الحقوق ) ـ بأنها:وٌعرفها البعض  -٘
 ( .              معترف بها ومحمٌة بشكل ما ( هدف )  االحرٌاتنفسها لٌست 

    



 

وبصورة منظمة إلدامتها ودٌمومتها ، ( الحرٌة)ـ إال وسٌلة لممارسة (:الحق )ـ هً األصل وما ( :الحرٌة ) فعلٌة تعد 

ـ هً حق اإلنسان وقدرته على اختٌار تصرفاته بنسبة ما وممارسة نشاطاته المختلفة دون (:الحرٌة )ومن هذا فان 

عوائق مع مراعاة القٌود المفروضة لمصلحة المجتمع  وٌتبٌن لنا من ذلك إن اإلنسان هو محور الحقوق جمٌعا وان 

ولغرض تقسٌم أنواع الحرٌات العامة ٌجب أن ننوه . هذه الحقوق مرتبطة وجودها أو عدمه بوجود اإلنسان أو عدمه 

 .فهناك  صفة فردٌة لها وهناك صفة جماعٌة لها. إلى إمكانٌة تداخل وتبلقً بعض تفاصٌل وفرعٌات هذه التقسٌمات 
 ـ الحرٌة األساسٌة أو الفردٌة وأنواعها                       ":أوال

ً ظهرت تباعا فً  االشارهمن بٌن الحرٌات األساسٌة أو الفردٌة التً ٌمكن    إلٌها ضمن هذه المجموعة والت

االهتمامات الفكرٌة الفردٌة والعامة وتضمنتها النصوص التشرٌعٌة باالهتمام والتكرٌس هً حرٌة التمتع باألمن واألمان 

واحترام اإلنسان ككائن قائم بذاته حرا ببل تقٌٌد وإهدار لكرامته وحرٌة الذهاب واإلٌاب واحترام الذات الشخصٌة من عدم 
 ً  .انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة  وعلٌه نتطرق إلى هذه الحرٌات وكما ٌأت

 .حرٌة األمن والشعور باالطمئنان  -ٔ
أهم من الشعور باألمن أو األمان من قبل الفرد فقد عد هذا الشعور جزءا من متطلبات الشعور  ماهولٌس هناك      

وال تستقٌم حٌاة . للفرد إن ٌتصرف بشكل اعتٌادي فً أدائه لواجباته أو حٌاته الٌومٌة  الٌمكنبالسعادة الفردٌة إذ بدونه 

الفرد بدون األمان، فالحرٌة الفردٌة هً قدرة الفرد فً القٌام بعمل ٌرغب به دون أن ٌؤدي عمله إلى المساس بحرٌة 

االخرٌن أو االعتداء على حقوقهم فالحرٌة من حق كل فرد ولكن علٌه أن ٌعلم بان هناك حقوقا لآلخرٌن وطالما إن الفرد 
بمفرده أي انه ٌعٌش مع االخرٌن وجب علٌه أن ٌأخذ بنظر االعتبار بان للمجتمع السلطة والوسٌلة التً ٌمكن  الٌعٌش

وما ذاك إال . أن ٌلجا إلٌها المجتمع لردع أو لمنع الفرد من اإلتٌان بعمل ال ٌتفق أوال ٌنسجم مع حقوق وسلطة اآلخرٌن 

 ٕ .التصرفحماٌة للمجتمع جراء العمل المتخذ من قبل الفرد بحرٌة غٌر مقٌدة فً 
 (.التنقل ) حرٌة الذهاب واإلٌاب  -

وهً من الحرٌات األساسٌة التً تتضمن إمكانٌة الفرد من االنتقال من مكان إلى أخر بحرٌة وحسب رغبته ، حٌث      
السٌر على األقدام فحسب لذا فان حرٌة الذهاب واإلٌاب ترتبط باستخدام وسائل متعددة ومتنوعة  التعنًإن الحركة 

 . للحركة ضمن البلد الواحد أو بٌن البلدان ومنها الطائرات والسفن والقطارات وحتى المركبات الخاصة 



 

إجبار أي شخص فً األوقات االعتٌادٌة من  الٌمكنولكن من أولوٌات حرٌة الحركة والتنقل هً السٌر على األقدام إذ 

فهنا ٌمكن . القٌام بالسٌر إلى الجهة التً ٌرٌد الذهاب إلٌها إال إذا كانت هناك بعض المناطق المحظورة المشار إلٌها 

القول بان مضمون هذه الحرٌة هو أن ٌكفل للفرد حرٌة االنتقال من مكان إلى أخر والخروج من بلد والرجوع إلٌه 

وهنا على الدولة التمٌٌز بٌن . ومغادرته والعودة إلٌه دون تشدٌد أو منع إال وفق أحكام القانون النافذ فً الدولة 
 مواطنٌها واألجانب فً حق اإلقامة وحرٌة التنقل فالمواطن ٌقٌم على ارض وطنه وله الحرٌة فً التنقل بٌن 

إرجاءه بخبلف األجانب الذٌن ٌتطلب دخولهم البلد واإلقامة فٌه بعض اإلجراءات ونشٌر إلى إن التنقل داخل البلد ٌأخذ 
 .  أنواع شتى منها 

ً لطلب الرزق أو السفرات الترفٌهٌة (:ٔ) -  .ـ السع
 .أو الفٌضانات والزالزل أو التفجٌرات  كاالوئبةـ  الهروب من خطر محدق (:ٕ)-
   .الخ ..... ـ السعً لطلب العلم (:ٖ)-

 الحرٌة الفكرٌة والثقافٌة ـ    ":ثانٌا-
ً هذه الحرٌة أن ٌكون اإلنسان حرا فً تفكٌره وتكوٌن راٌة كما ٌشاء وحرا فً التعبٌر عن راٌة بالطرٌقة التً    تعن

ٌرٌد وبدون معوقات سواء كان هذا التعبٌر بالقول او الكتابة وتعبٌرها ، إن حرٌة التفكٌر تعد امرأ داخلً ٌتم فً أعماق 
النفس وثناٌا العقل لذا فهً بعٌدة عن سٌطرة الحكام وسلطان القانون إال إن لها مظاهر خارجٌة واثأرا ظاهرٌة تتمثل 

 ً  .  بحرٌة العبادة أو العقٌدة كما تشمل حرٌة الرأي والتعبٌر والصحافة والتعلٌم وسوف نتولى بٌانها  وكما ٌأت
 .حرٌة التعلٌم  -ٔ

ً ٌقوم علٌها دور رئٌس فً تنشئة  تعد حرٌة التعلٌم من الحقوق األساسٌة لئلنسان  وهً ركنا أساسٌا من األركان الت

ً حق األفراد فً تعلٌم غٌرهم  أو ٌعتقدون أنهم ٌعرفونه وهذا الحق فً تعلٌم الغٌر هو  ماٌعرفونهاألجٌال كما أنها تعن
للغٌر والتعبٌر عنها لذا فان عملٌة التعلٌم وما تعنٌه من تلقً تشكٌل  أرائهممظهر من مظاهر حرٌة األفراد فً نقل 

ذهنٌة الفرد ٌعد من األمور ذات الطبٌعٌة المعقدة والمركبة والتً ٌمكن أن ٌكون لها دور حاسم وأساسً فً تربٌة 

وتعلٌم األجٌال والنشا الجدٌد وقد سادت الدول سٌاسات متعددة فً هذا الخصوص وأولت الدول بدورها اهتمامات 

من التعلٌم من  ماٌنتظرمتزاٌدة ومتواصلة لرعاٌة مجتمعاتها عن طرٌق إٌبلء االهتمام بالتعلٌم بطرائق مختلفة بحسب 
 .تأهٌل األجٌال فً شتى المجاالت 

 
  



 

 .حرٌة الصحافة  -ٕ
الحصول علٌها دون حرٌة  الٌمكنوهً من الحرٌات األساسٌة التً ٌقترن ضرورتها بان ٌشار إلى بقٌة الحرٌات   

الصحافة وتوجد هذه الحرٌة متى ما تم االعتراف بهذه الحرٌة فً بلد ٌعتمدها وتستمد حرٌة الصحافة أسسها من 
حرٌة اإلعبلم والرأي والتً ٌراد بها أن تكفل الدولة لئلفراد حرٌة التعبٌر عن آرائهم فً الصحف والمجبلت المختلفة 

وكذلك من تعابٌر هذه الحرٌة هً السماح لؤلفراد فً إصدار ما شاء من الصحف والمطبوعات ضمن أهداف معٌنة 

وبدون رقابة من السلطة ، ألنه ٌبلحظ مدى حرص المعارضٌن للسلطة لوجود حرٌة للصحافة بٌنما تتحفظ الحكومات 

فً فسح المجال لحرٌتها ألنها تشكل خطرا على وجودها وٌقال إن نابلٌون قال بأنه ال ٌتمكن من تحمل مسؤولٌة 

ً المباشر الذي تلعبه الصحافة إذ أنها  حكومة أكثر من ثبلثة أشهر مع وجود الصحافة وذلك للدور والمردود السٌاس
أصبحت الصحافة الٌوم تضطلع بهمة خطٌرة .    تسمح بانتقال السلطة بشكل أكثر بكثٌر لو لم تكن الصحافة حرة 

ورسالة ضخمة وتشكل جزءا أساسٌا فً تكوٌن المجتمعات وتدخل ضمن االهتمامات البشرٌة الرئٌسة لما توجهه 

وتنوره وتمثله فً الرقابة الفعلٌة على أجهزة الحكم وبناء على ما ورد أعبله من األهمٌة البالغة للصحافة واإلعبلم 

وبرزت أهمٌة (( السلطة الرابعة )) سلطة رابعة تدعى فً اغلب األحٌان  باعطاءهافان الكثٌر من الدول تنادي 

ً واستخدام اآلالت الحدٌثة والمعدات المتطورة ولهذا بات ضرورٌا تنظٌم حرٌة  الصحافة اثر التقدم فً الفن الصحف
 ً وسٌلة  التصبحالصحف من قبل الحكومة لكً ال تستعمل كوسٌلة للدعوة للكراهٌة القومٌة أو العرقٌة أو الدٌنٌة ولك

ً معونات خارجٌة تعمل على خدمة قضاٌاها داخل البلد أو الدفاع عن  الستغبلل ذوي النفوذ والسٌطرة أو أن تتلق

 مصالحها 
 .                                                             حرٌة التجمع أو اإلجماع -ٖ

 .ٌعرف التجمع بتوافر ثبلث صفات مشتركة له وهً     
 .ـ أن ٌكون منظم (:ٔ)  -
 .ـ غٌر مستمر (:ٕ) -
 .ـ هدفه تحقٌق فكره ما (:ٖ) -
    



 

ومضمون . ولذا تستبعد فكرة التلقائٌة من تعرٌف التجمع كأن ٌكون التجمع تجمعا فً مقهى عام على سبٌل المثال 

بالطرٌقة  أرائهمهذه الحرٌة أن ٌتمكن الناس من عقد االجتماعات السلمٌة فً أي مكان ولمدة من الزمن للتعبٌر عن 

لهذا ال . التً ٌختارونها كالخطابات والمناقشات أو عقد الندوات وإلقاء المحاضرات أو رفع الشعارات والبلفتات 

حمل السبلح فٌها إذا عمد الناس إلى تنفٌذ  والٌجوزٌجوز تقٌٌد هذه الحرٌة إال إذا أحدثت اضطرابا فً األمن العام كما 

أغراضهم بالقوة ولهذا فان القوانٌن العامة تتضمن إعبلن أحكام تنظٌمٌة لممارسة هذه الحرٌة لبٌان اتجاهات سلطة 
الحكومة ولقد اقرت غالبٌة الدساتٌر حرٌة االجتماع إذا كان غرضا مشروعا ومورست دون شغب أو تظاهرات عنٌفة 

بالنظام العام واآلداب حرٌة  الٌخلتكفل الدولة بما )) منه ( ٖ/8ٖ)وقد كفل الدستور العراقً هذه الحرٌة فً المادة . 

 .((االجتماع والتظاهرات السلٌمة وتنظم بالقانون 
 ـ :حرٌة العبادة والعقٌدة  -ٗ
عقدٌة لٌبل ونهارا سرا وجهارا وان  صقوسٌراد بحرٌة العبادة أن ٌتمكن اإلنسان من إعبلن شعائر ملته وإظهار   

للدولة المساس بالحرٌة المذكورة أو القضاء علٌها أو تحرٌم  والٌجوزٌباشر أوال ٌباشر أي نشاط عقائدي 

االجتماعات الدٌنٌة أو تعطٌلها ولكن لٌعلم الجمٌع إن هذه االجتماعات الدٌنٌة تسوغ على وفق مقتضٌات النظام العام 

أن ٌتعرض أثناء هذه الممارسة ألي دٌن أو نقد أو تجرٌح أو إثارة  ٌجوزلهواآلداب فإذا كان الفرد ٌمارس عبادته فبل 
 .فتن طائفٌة وخبلفات مذهبٌة 

ـ فمفادها أن ٌستطٌع الفرد اعتناق أي دٌن من األدٌان أو إتباع أي مبدأ من المبادئ فالدولة (:حرٌة العقٌدة ) أما    
ال تلزمه بدٌن معٌن أو تجبره على إتباع مبدأ محدد ولكن أن تمارس حرٌة العقٌدة فً حدود النظام العام واآلداب فإذا 

ما حصل خرق فً ذلك وجب منعها  و تعطٌلها وننوه إلى إشكالٌة مفادها أن الدولة المعتنقة لدٌن ما تعده الدٌن 

ً األدٌان األخرى  الرسمً لها فانه ال ٌتعارض مع حرٌة العقٌدة أو العبادة الن هذا ال ٌؤثر بشكل أو بأخر على معتنق

وال ٌمنع الناس من أتباع  أدٌانا تخالف الدٌن الرسمً للدولة وممارسة شعائر أدٌانهم طالما التزموا بحدود النظام 
   .منه((  ٖٗ)) واآلداب وقد بٌن الدستور العراقً هذه الحرٌة فً المادة 

 



 

 :  أتباع كل دٌن أو مذهب أحررا فً " والتً نصت على انه 
 . ممارسة الشعائر الدٌنٌة  -(:أ )
 .أدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدٌنٌة وتنظم بقانون  -(:ب)
 .تكفل الدولة حرٌة العبادة وحماٌة أماكنها   -(ج)

على أن اإلسبلم  الناصةمن الدستور (( ٕ))علما أن الدٌن الرسمً للجمهورٌة العراقٌة هو الدٌن اإلسبلمً طبقا للمادة  
ال ٌجوز سن قانون )) تنص على (  ٕ) من المادة    ( أ ) وفً الفقرة : دٌن الدولة الرسمً هو مصدر أساس للتشرٌع 

 (( .ٌتعارض مع ثوابت أحكام اإلسبلم 

 .                                                              حرٌة الرأي والتعبٌر  -٘ 
   ً وٌقصد بحرٌة الرأي والتعبٌر قدره الفرد على التعبٌر عن آرائه وأفكاره بحرٌة تامة  بغض النظر عن الوسٌلة الت

. وغٌرها ... ٌستخدمها سواء كان ذلك باالتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو باإلذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل 

وتخضع السلطات التً تحد من هذه الحرٌات للرقابة القضائٌة التً تعد الضمانة الرئٌسة واألكٌدة الحترام هذ الحرٌات 

وقد أكدت العدٌد من الدساتٌر على هذه الحرٌة على الرغم من تفاوت . من قبل السلطات العامة وكفالة ممارستها 

 .األنظمة فً العالم واعترفت الدساتٌر العربٌة بشكل عام بها وبصفة عامة بحرٌة الرأي والتعبٌر

 ـ  الحرٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة":رابعا
ً تدخل فً نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعٌة أي تلك التً ال تخص الفرد لوحده  وٌقصد بها كل الحقوق الت

 . ماٌاتًوإنما تشمل مجموعة من األشخاص وتشمل هذه الحرٌة  
 ـ :حرٌة العمل  -ٔ
تشكلت الحضارة الحدٌثة أساسا على العمل ولهذا فان الحرٌات المتعلقة بالعمل لها أهمٌة رئٌسة وتصنف إلى أربعة  

 .أصناف ممٌزة 
 



 

 
                                                    .                                                                                                                            ـ  هً حرٌة العمل أو حق العمل (:ٔ) -
ً العمل للجمٌع (:ٕ) -  .ـ  تتعلق بالعمل نفسه فالمجتمع الحر ٌعن
ً تجمع العمال (:ٖ) -  .حرٌة تشكٌل النقابات  باعطاءهمـ  الحصول على اجر مناسب وهذا ٌقتض
ً رفض العمال بان ٌشاطروا مشاركة المجتمع فً حٌاته (:ٗ) - ـ هً اإلقرار باللجوء إلى اإلضراب وهذا الحق ٌعن

 .  االقتصادٌة 
(( حق اإلنسان فً العٌش من خبلل عمله للحصول على المواد الضرورٌة )) ولهذا تعرف حرٌة العمل نظرٌا بأنها  

وقررت اإلعبلنات الدولٌة والمواثٌق والدساتٌر هذا الحق باعتباره مرتبط مباشرة باإلنسان فلكل فرد الحق فً اختٌار 

عمله بحرٌة وفق شروط عادلة ومرضٌة ولكل فرد حق الحماٌة من البطالة أو حق األجر ألمتساو مع غٌره فً عمل 

وٌكفل لئلنسان وألسرته عٌشا ٌلٌق بكرامته وتضاف إلٌه وسائل أخرى لحماٌته االجتماعٌة عند . متطابق لكفاءته 
الزوم ، مثل تحدٌد ساعات عمل معقولة وإعطاء الرخصة فً وقت الفراغ مع إعطاء إجازات أو عطبلت دورٌة وبأجر 

الخ  وبذلك فالمبلحظ إن حرٌة العمل وردت فً إطار المساعدة التً ضمنها الدستور وهً محددة للفقراء وغٌر ...
 .المتمكنٌن فً العمل 

 ـ :حرٌة التملك  -ٕ
وٌراد بها قدرة الفرد على أن ٌصبح مالكا وان تصان ملكٌته من االعتداء علٌها وان ٌكون له حق التصرف فٌها   

وفٌما ٌنتجه وان ٌسمح للفرد ممارسة حقه فً استغبلل ملكٌته واالستثمار فٌها والذي ٌقرر احتراما للجمٌع ولٌس ألحد 

بعد النص على الحرٌة المباشرة ( التملك ) وقد جاءت إعبلنات الحقوق العامة لئلنسان تضع هذه الحرٌة    . دون احد 
 وقبل النص على مقاومة الطغٌان 

 ـ :حرٌة التجارة والصناعة  -ٖ
ً هذه الحرٌة إمكانٌة استثمار واستعمال الناس لثرواتهم فً األعمال التً ٌرٌدونها وٌرونها مناسبة بشرط أن ال    وتعن

 .  تتعارض مع أخبلق وثقافة البلد واستخدامها بالشراء والبٌع فً مجال المنافسة المشروعة



 

ً إذا كان هنالك   وكانت اإلشارة إلى حرٌة التجارة والصناعة ذات شان قلٌل ولم تكن هذه الحرٌة تأخذ شكلها الطبٌع

عراقٌل تقف أمام ممارستها بسبب التوجهات المختلفة للدول وحتى إعبلن حقوق اإلنسان لم ٌشٌر صراحة إلى هذه 

إن اإلفراد هم أحرارا بالتعامل التجاري وممارسة أي )) إذا قرر ((  79ٔٔ))الحرٌة إلى أن صدر القانون المالً لعام 

واثر هذه (( عمل ومهنة تجارٌة أو أي فن ٌجده حسنا وٌستوجب الحصول على إجازة من قبل الدولة لممارسة هذا الحق 

الحرٌة واضح تماما للعٌان فً العالم اجمع لما ظهر من حرٌة التجارة العالمٌة بٌن الدول واألفراد والجماعات 
 .والمؤسسات وغٌرها 

 :  الحرٌات األساسٌة 
 .الحرٌات االجتماعٌة  ، الحرٌات االقتصادٌة  ، ـ الحرٌات الفكرٌة  

 : ـ الحرٌة الفكرٌة " :اوال
فكل شعب ٌمر بفترات عدٌدة . ـ تعد قضٌة حرٌة الفكر، من القضاٌا المهمة فً كل العصور، ولدى كل الشعوب:المقدمة 

بل تحولت إلى . وفً اآلونة األخٌرة، ظهرت هذه القضٌة بصورة ملحة. ٌناقش فٌها حرٌة الفكر، ومداها، وشروطها
 .إحدى مناطق األلغام، التً تنفجر عندها صراعات السٌاسة والثقافة

ـ  ٌرى العلمانٌون، أن حرٌة الفكر شرط ضروري للتقدم، وحق أصٌل لئلنسان، وأن :رأي العلمانٌون فً الحرٌة الفكرٌة 

(  التٌار اإلسبلمً )أما . التٌار اإلسبلمً جملة ٌعارض حرٌة الفكر، لذلك فهو تٌار جمودي ورجعً ومعاٍد لحقوق اإلنسان

، فبعضه ٌأخذ مواقف صارمة، تحد بالفعل من حرٌة الفكر، والبعض اآلخر ٌقر بأهمٌة هذه الحرٌة، وإن كان له بعض 
 .المحاذٌر

 .  وحرٌة الفكر، لٌست سلوكاً محدداً، ولكنها منظومة متعددة الجوانب
ـ هو أن ٌستطٌع عقل اإلنسان تدبر أمور الحٌاة، وموقفه منها، بدون قٌود صارمة، وقوالب :وتعرف الحرٌة الفكرٌة  

لنشر  مفضٌة، توابع هامة، ألنها ( وللحرٌة والفكر . ) ومعنى ذلك أن حرٌة الفكر، مولدة لئلبداع بالضرورة ،. مفروضة

ً فهً تشمل  ً العدٌد من (. حرٌة التعبٌر، وحرٌة الرأي ) ، وحرٌة الدعوة لهذا الفكر أو ذاك، وبالتال مما ٌجعلها تغط
، آلٌة عمل العقل ( حرٌة الفكر )بهذا المعنى المتكامل ، تمثل ، ( العلمٌة والفكرٌة والسٌاسٌة والفنٌة ) المجاالت ،

ً الجمعً لؤلمة ) ومعالجته ألمور الحٌاة ، بكل ما ٌشمله ذلك من تشكٌل   .  ، وصناعة الثقافة( للوع
 



 

حرٌة المبدع والمثقف ) ، فٌما ٌخص نفسه، وأفكاره الخاصة، بل هً ( حرٌة الفرد ) فالحرٌة المقصودة هنا، لٌست 
 .، فٌما ٌخص دورهم فً حٌاة األمة( والفنان والكاتب والعالم 

فرٌق ٌفرض علٌها )، و ( فرٌق ٌؤمن بها ) ، تدخلنا مباشرة فً صراع بٌن( مناقشة قضٌة حرٌة الفكر ) والواقع، أن

ولكن هذا الصراع المفترض ـ فً تصورنا ـ أحد تجلٌات . ، فٌقضً على حرٌة الفكر تماماً ( قواعد الحبلل والحرام 

، ومنعها منطوقاً ( الحرٌة منطوقاً علمانٌاً )بل هو فً الواقع تصور متحٌز، ٌجعل . القضٌة، ولكنه لٌس كل شًء
 .إسبلمٌاً، وهذا غٌر صحٌح

والواقع أن المفروض علٌنا اآلن علمانً أكثر من كونه . فالحرٌة المعنٌة هنا، هً التحرر من القوالب المفروضة

ً الغربً، لدرجة جعلته قوالب مفروضة علٌنا، ال ٌجوز . إسبلمٌاً  فالواقع الثقافً الراهن، ٌشهد طغٌاناً للفكر العلمان
ً باإلرهاب  .الخروج علٌها؛ فالخروج هنا ٌواجه بتهم تبدأ بالتخلف، وتنته

ٌفرض علٌه علم غربً، له صفة مؤسسٌة، أي أنه مدعوم بالنظام، ، ( فالباحث العربً ) ولٌس فً ذلك مبالغة، 
وعندما ٌحاول الباحث العربً، إبداع علمه الخاص، النابع من التراث، فإنه ٌواجه بموقف ٌخرجه . ومفروض بالسلطة

 .من رحم الموضوعٌة والعلمٌة

، فأولى بنا أن نبدأ بإقرار حق طلٌعة التراث فً إبداع أفكارها، وهو حق ٌتصدر (بصدد مناقشة حرٌة الفكر ) فإذا كنا 

فالملتزم بثوابت األمة، والمعترف بقٌمها هو األحق بأن تتاح له حرٌة . الحقوق األخرى؛ ألنه حق نابع من ثوابت األمة

ً أن نؤكد . وكذلك، هو األحق بأن تتاح له اإلمكانات والمؤسسات التً ترعى فكره وتساعده. الفكر واإلبداع فمن المنطق
ً فً ممارسة دوره داخل أمته  .أن اإلبداع النابع من التراث، له حق تارٌخ

بهذا، نعكس القضٌة أوالً، ونطالب العلمانٌٌن برفع قٌودهم وقوالبهم الفكرٌة، وفتح المجال أمام اإلسبلمٌٌن، لٌقدموا 

فمن األصوب أن نعترف أوالً بحرٌة عمل المشروع الحضاري اإلسبلمً، قبل أن نناقش أطروحات وكبلء . إسهاماتهم
   .الغرب الثقافٌٌن

 .هنا تظهر أهمٌة حرٌة الفكر واإلبداع، باعتبارها أدوات مولدة للتعدد، المفضً لئلثراء، والمحقق لبلزدهارومن 
 .  ولكن بعض الفصائل اإلسبلمٌة جنحت نحو الفكر األحادي، الذي ٌرى الكل غٌره باطل، وهو الحق الوحٌد



 

حالة : ألننا نتصور أن فر رؤٌة فكرٌة، واتهام غٌرها بالضبلل، هو آلٌة محققة لحالتٌن. وفً ذلك بعض المعانً المهمة

التدهور، حٌث تتراجع قٌم األمة عن النهوض، وتعم الفوضى، وٌصبح فرض الفكر من السلطة، نوعاً من التماسك 

ً األمر باالنهٌار ومانفاألخٌر لؤلمة، وهو تماسك مفروض وغٌر فطري  والحالة اآلنٌة هً . لطبٌعة األمة، ولذلك ٌنته

فبعد أن تنهار األمة، وتعم قٌم غربٌة علٌها، تخرج جماعات تتمسك بفكر محدود، . حالة التفكك، ومنها حالة التغرٌب

وتصف نفسها باإلٌمان والنقاء والحق، فً مواجهة الفكر والضبلل، وهً بذلك تدافع عن نفسها، وعن مقدسات األمة، 
ً على عكس  ً إلى مناخ متسامح ٌسمح بحرٌة الفكر، بل ٌفض ألن تعرض قٌم األمة لبلنهٌار، وللهدم المقصود، ال ٌفض

ً لهدم قٌم األمة  .ذلك لحركات تؤمن بأن حرٌة الفكر هً الغطاء الحقٌق

 Economic freedom: ـ الحرٌات االقتصادٌة ": ثانٌا
هذا . هً مذهب أو عقٌدة اقتصادٌة تؤكد أن النظام االقتصادي األمثل هو النظام القائم على حرٌة المبادرات الفردٌة

إن األساس المشترك بٌن تلك  اللٌبرالٌة،إذٌوضح الفروق بٌن مختلف المدارس االقتصادٌة  التعرٌف المبسط ال
ً ٌحكمان الحٌاة االقتصادٌة ً وقانون طبٌع  .المدارس هو االعتقاد بوجود نظام طبٌع

هو مصطلح خبلفً ٌستعمل فً األبحاث االقتصادٌة  (Economic freedom :باإلنجلٌزٌة) الحرٌة االقتصادٌة

. حٌث ال ٌوجد تعرٌف واحد متفق علٌه فٌما ٌخص الحرٌة االقتصادٌة. والمناظرات السٌاسٌة  
السوق الحر: وٌعرف على أنه الحرٌة إلنتاج والمتاجرة واستهبلك  ٌرتبط مصطلح حرٌة اقتصادٌة حالٌاً مع وجهة نظر

من دون استعمال القوة واالحتٌال والسرقة. ٌتجسد هذا فً سٌادة القانون وحق التملك والحق  وخدمات سلع أي

ً والخارجً للسوق، وحماٌة حق التملك وحرٌة المبادرة االقتصادٌة  بالتعاقد، وكما ٌتمٌز باالنفتاح الداخل . 
وتتمثل بٌوت المال الكبرى والرأسمالٌة والشركات الكبرى منه علـى الجـزء األكبـر مـن االقتـصاد    

ً وهـذا كـون بحـد ذاتـه سـلطة تـتحكم بـالرأي العـام مـن خـبلل إدارتهـا للمـال والـصحف والمجـبلت   العـالم
.والمحطات الفضائٌة  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9


 

 :ـ الحرٌات االجتماعٌة ":ثالثا
نقصد بالحرٌات االجتماعٌة تمّكن الناس ، أفرادا أو مجموعات أو جماعات ، من تحدٌد أنماط حٌاتهم ، ما ٌتصل بالزي 

فً .. والقٌافة واالختبلط العلنً بٌن الجنسٌن والمأكل والمشرب واألنشطة الفنٌة والجمالٌة وتصرٌف أوقات الفراغ

ال ٌسع السلطات هذه أن تفرض على السكان ، النساء كما الرجال، زٌا . استقبلل عن تدخل أٌة سلطات سٌاسٌة أو دٌنٌة

فرض . )معٌارٌا ، أو تتدخل فً عبلقاتهم غٌر المنتهكة لمصلحة عامة بٌنة، أو فً نوعٌة ما ٌأكلون وما ٌشربون
فً بعض المجتمعات غٌر المسلمة  ٌتعارض مع الحرٌات االجتماعٌة ، لكن كذلك نزعه ألقسري فً المجتمعات ( الحجاب

ً الوجوب المضمر للحرٌة االجتماعٌة   . المسلمة  بالطبع هناك عنصر ثقافً . مفهوم الحرٌات االجتماعٌة ٌسم

ً لها ً فً تحدٌد مستوى الحرٌات هذه، ٌجعل من الصعب وضع تعرٌف ناجز ونهائ ً . واجتماع وهناك عنصر تارٌخ

هذا ٌزّكً مزٌدا من الشغل . أٌضا ٌحٌل إلى تذبذب مستوى الحرٌات المعنٌة وارتفاع سقفها حٌنا وانخفاضه حٌنا آخر

  .على المفهوم باتجاه صقله وصٌاغته بصورة مضبوطة
 ً واضح أن الجهات األكثر تهدٌدا للحرٌات االجتماعٌة فً بلداننا، وفً العالم اإلسبلمً ككل، هً الجهات الدٌنٌة الت

ً ٌركز على التفاعبلت بٌن الناس أكثر   كٌف ترتدي المرأة، وماذا                                ، تحمل تصورا للحٌاة والتنظٌم االجتماع
األوضاع ) هذه مسائل تشغل بال الجهات الدٌنٌة أكثر بكثٌر من .. ٌشرب الناس أو ٌأكلون، وكٌف ٌتواصل الجنسان

ً العام     .، وما إلى ذلك( مستوى الجامعات العلمً )، و( الدٌمغرافٌة والبنى االقتصادٌة والتماسك الوطن
 : وحرٌة الذهاب واإلٌاب   باألطمنانحرٌة األمن والشعوب 

 .  باألطمنان رووالشعحرٌة األمن  – ٔ
ــان مـن قبـل الفـرد فقـد عـد هـذا الـشعور جـزءا مـن    لـٌس هنـاك مـا هو أهـم مـن الـشعور بـاألمن أو األمــــــــــــــــــ

 للفـرد إن ٌتـصرف بـشــــــــــــكل اعتٌـادي فـً أدائـه لواجباتـه  الٌمكـنمتطلبـات الـشعور بالـسعادة الفردٌـة إذ بدونـه 
 وال تستقٌم حٌاة الفـرد بـدون األمـان، ولعـل مـا حـصل وٌحـــــــــــــــصل فـً بلـدنا العزٌـز العـراق . أو حٌاته الٌومٌة 

 مـن أعمال إرهابٌة تــستهدف المـواطنٌن األبرٌاء خٌــر دلٌــل علــى أهمٌة الــشــــــــــــــعور باألمن ومــدى الحاجــة 
 الملحة الٌه ، 



 

 فالحـــــــــــرٌة الفردٌة هً قدرة الفرد فـً القٌـام بعمـل ٌرغـب بـه دون أن ٌـؤدي عملـه إلـى المـساس 
 بحرٌة اآلخرٌن أو االعتداء على حقوقهم وتهدٌد أمنهم فالحرٌـة مـن حـق كـل فـرد ولكـن علٌــــــــــــــه أن ٌعلـم بـان 

ــش مـع اآلخرٌن وجـب علٌـه أن ٌأخـذ الٌعـٌشهنـاك حقوقـا لآلخـرٌن وطالمـا إن الفـرد   بمفـرده أي انـه ٌعـٌــــــــــــ
ً ٌمكـن أن ٌلجـا إلٌهـا لـرد أوع لمنــــــــــــــع الفـرد مـن اإلتٌـان  بنظر االعتبـار بـان للمجتمـع الـسلطة والوسـٌلة التـ

 ومـا ذاك إال حماٌـة للمجتمـع جـراء العمـل المتخـذ . بعمـل ي ال تفـق أوال ٌنـسجم مـع حقـوق وســـــــــــلطة اآلخـرٌن 
 .  من قبل الفرد بحرٌة غٌر مقٌدة فً التصرف 

 .اثر تطبٌق مبدأ األمن  - 
ـــــارة إلى مجموعة مـن المبـادئ الـضامنة لؤلمـن الفـردي    ذلـك . لم تخل إعبلنات حقوق اإلنسان من إشــــــــــــــــــــ

 ً ـــاس محتوٌــة علــى سلــسلة مــن اإلجــراءات التنظٌمٌــة العقابٌــة والتــ  الن المبــادئ الــضامنة جــاءت باألســــــــ
   لبلمـانغرضها ضمان حقوق مؤكدة للبرى لـذا تـضمنت قــــــــــــــــوانٌن العقوبـات مجموعـة مـن المفـاهٌم الـضامنة 

 .  الفردي منها 
 تأكٌد شرعٌة المخالفة أو العقوبة  - 
 .  استبعاد التعسف فً إٌقاع العقوبة  - 
 . استبعاد القضاء الخاص  - 
 .  العمل بالمفهوم القائل باستقبللٌة القضاء  - 
 .تبنى مبدأ سمو حرٌة الدفاع  - 

 ـ :ـ حرٌة التعلٌم ٔ 
تعد حرٌة التعلٌم من الحقوق األســــــــاسٌة لئلنســــــــان وهً ركنا أساســـــــــــٌا من األركان التً ٌقوم 

 علٌهــــــــــــــا دور 
ً حق األفراد فً تعلٌم غٌـرهم مـا ٌعرفونـه أو ٌعتقـدون أنهـم  رئٌـــــــــــــــس فً تنشــــــــــــئة األجٌال كما أنها تعن

 ٌعرفونـه 
ــــــــة األفـراد فـً نقـل  للغٌـر والتعبٌـر  أرائهـموهـذا الحـق فـً تعلـٌم الغٌـر هـو مظهـر مـن مظـاهر حرٌــــــــــــــــ

 عنهـا لـذا 
 



 

ـــرد ٌعـد مـــــــــن األمـور ذات الطبٌعٌـة المعقـدة  ً تشكٌل ذهنٌـة الفـــــــــــــــــ فان عملٌة التعلٌم وما تعنٌه من تلق
 والمركبـة 

ً فـً تربٌـة وتعلـٌم األجٌـال والنـــــــــــــــشا الجدٌـد وقـد سـادت  ً ٌمكـن أن ٌكـون لهـا دور حاسـم وأساســـــــــ والتـ
 الـدول 

ــات متعددة فً هـذا الخـصوص وأولـت الـدول بـدورها اهتمامـات متزاٌـدة ومتواصـلة لرعاٌــــــــــــــة  سٌاســــــــــ
 مجتمعاتهـا 

ــــب مـا تٌن ظـر مـن التعلـٌم مـن تأهٌـــــــــــــل  عـن طرٌـق إٌـ الء االهتمـام بـالتعلٌم بطرائـق مختلفـة بحـســـــــــ
 األجٌـال فـً 

 .  شتى المجاالت 

 (  اإلعبلم )ـ حرٌة الصحافة  ٕ
ـــــار إلـى بقٌـة الحرٌـات .  ــــــ ً ٌقتـرن ضـرورتها بـان ٌـشــــــــــــ  الٌمكـنوهـً مـن الحرٌـات األســـــــــــاسـٌة التـ

 الحـصول 
علٌها دون حرٌة الصحافة وتوجد هـذه الحرٌــــــــــــــــة متـى مـا تـم االعتـراف بهـذه الحرٌـة فـً بلـد ٌعتمـدها 

 وتـســــــــــتمد 
ً ٌـراد بهـا أن تكفـل الدولـة لئلفـراد حرٌـــــــــــــة  ــ حرٌة الصحافة أسسها من حرٌة اإلعـبلم والـرأي والتــــــــــــــ

 التعبٌـر عـن 
آرائهم فً الصــــــــــــــحف والمجبلت المختلفة وكذلك من تعابٌر هذه الحرٌة هـً الـــــــــــسماح لؤلفـراد فـً 

 إصـــــــــــدار مـا 

شاء من الصــــــــــــــحف والمطبوعات ضمن أهداف معٌنة وبدون رقابة من الــــــــــــسلطة ، ألنـه ٌبلحـــــــــــــظ 
 مـدى حـرص 

المعارضٌن للــــــــــسلطة لوجود حرٌة للـصحافة بٌنمـا تـتحفظ الحكومـات فـً فـســــــــــح المجـال لحرٌتهـا ألنهـا 
 تــــــــــــشكل 

 



 

وبـرزت أهمٌـة الـصحافة (( الــــــــــــــــــسلطة الرابعـة )) ســــــــــــــــلطة رابعة تدعى فً اغلب األحٌان  باعطاءها
 اثـر التقـدم 

ً واســــــــــــــــتخدام اآلالت الحدٌثة والمعدات المتطورة ول هذا بات ضرورٌا تنظـٌم  فً الفن الصحف
ــرٌـة الـصحف   حــــــــــــــــ

ــدعوة للكراهٌـة القومٌـة أو العرقٌـة أو الدٌنٌـة  ــــــ ــٌلة للـــــــــــ مـن قبـل الحكومـة لكـً ال تستعمل كوســـــــــــــ
 ً    التـصبحولكـ

على وجودها  وٌقال إن نابلٌون قال بأنــــــــــه ال ٌتمكن من تحـــــــــــمل  السـتخطراوســــــــــــــــٌلة 
 مســـــــــــــــؤولٌة حكومة أكثر مـن ثبلثـة أشـهر

ـــــر الـذي تلعبــــــــــه الـصحافة إذ أنهـا  ً المباشــــــــ مـع وجـود الـصحافة وذلـك للـدور والمـردود الـســـــــٌاس
 تـسمح بانتقـال 

 . السلطة بشكل أكثر بكثٌر لو لم تكن الصحافة حرة 

الٌــــــوم تــضطلع بهمــة خطٌــرة ورســــــــــالة ضــخمة وتــشكل جــزءا أساســـــــــــٌا فــً ( الــصحافة )أصــبحت 
 تكــوٌن 

ـــسة لمـا توجهـه وتنـوره وتمثلـه فـً الرقابـة  المجتمعـات وتـدخل ضـمن االهتمامـات البـــــــــــشرٌة الرئٌـــــــــــ
 الفعلٌـة علـى 

أجهزة الحكم وبناء على ما ورد  أعبله من األهمـــــٌة البـــــــالغة للصـــــحافة واإلعبلم فان الكثـــــــٌـر مـن 
 الـــــــــــدول تنـادي 

ــٌطرة غبلل  ً معونـات خارجٌـة تعمـل علـى خدمـة قـضاٌاها داخـل  نأذوي النفـوذ والـســــــــــــــــ  أو تتلقـ
 . البلد أو الدفاع عن مصالحها 



 

 ـ حرٌة التجمع  ٖ
 .ٌعرف التجمع بتوافر ثبلث صفات مشتركة له وهً 

 .  أن ٌكون منظم  - 
 .غٌر مستمر  - 
 .  هدفه تحقٌق فكره ما  - 
ولـذا تـســـــــــــــتبعد فكـرة التلقائٌـة مـن تعرٌـف التجمـع كـأن ٌكـون التجمـع تجمعـا فـً مقهـى عـام علـى  

ـــــبٌل   ســـــــــــــــــ
ــــلمٌة فـً أي مكـان . المثـال  ومـضمون هـذه الحرٌـة أن ٌـتمكن النـــــــــــــاس مـن عقـد االجتماعـات الـســـــــــــــ

 ولمـدة مـن 

ــــــشات أو عقــد  أرائهــمالــزمن للتعبٌــر عــن  ً ٌختارونهــا كالخطابــات والمناقــــــــــــ ـــــة التــ بالطرٌقـــــــ
 النــدوات والقــاء

لهـذا ال ٌجـوز تقٌٌـد هـذه الحرٌـــــــــــــــــة إال إذا أحـدثت . المحاضـرات أو رفـع الـشـــــــــــــــعارات والبلفتـات 
 اضـــــطرابا فـً 
ـــــاس إلـى تنفٌـذ أغراضـهم بـالقوة ولهـذا  والٌجوزاألمن العام كما  حمل الـســـــــــــــبلح فٌهـا إذا عمـد النـــــــــــــ
 فـان القـوانٌن 

ــــــــة هـذه الحرٌـــــــــة لبٌـان اتجاهـات سـلطة الحكومـة  العامـة تتـضمن إعـبلن أ حكـام تنظٌمٌـة لممارســــــــــــــــ
 ولقـد اقـرت 

غالبٌة الدسـاتٌر حرٌـة االجتمـاع إذا كـان غرضـا مـشروعا ومورســـــــــــــــت دون شــــــــــــــــــغب أو تظـاهرات 
 وقـد . عنٌفـة 

ـــتور العراقــً هــذه الحرٌــة فــً المــادة  ــــــ  الٌخــلتكفــل الدولــة بمــا )) منــه (  ٖ/8ٖ) كفــل الدســـــــــــــــ
 بالنظــام العــام 

 ((واآلداب حرٌة االجتماع والتظاهرات السلٌمة وتنظم بالقانون 
  



 

 حرٌة الجمعٌات وحرٌة العمل 
 .  حرٌة تكوٌن النقابات واالنضمام إلٌها : ـ حرٌة الجمعٌات":أوال

ً قـدرة األفـراد علـى تـألٌف نقابـات لهـم تـدافع عـن مـصالحهم أو مـصالح  ٌنتسبون ، أو المهنـة التـً  ألحرفـهوتعنـ
 .نقابات إلزامٌة  -ـ (:ٕ. )نقابات  عادٌة ٌجوز تألٌفها من قبل أرباب العمل والعمال -ـ (:ٔ)ـ .:لها والنقابات نوعان 

ٌستحوذ موضوع حرٌة الجمعٌات فً اآلونة األخٌرة على اهتمام متعاظم بها على كل من المستوٌات المحلٌة، اإلقلٌمٌة  
تماما فً حرٌة الجمعٌات، بالنسبة لمدى وضوح مضامٌنها وحسن اعبلن مبادئها ومعاٌٌرها وحماٌتها  ٌصح.والدولٌة

فهً بالرغم من أهمٌتها البالغة، ال تستحوذ على . التً اطلقت علٌها "الحرٌة المهملة"فً القانون الدولً، صفة 

ً بمعاٌٌرها وبالرغم من أن هذه الحرٌة معلنة ومصانة فً غالبٌة . معاهدة دولٌة خاصة بها أو على اعبلن دولً تفصٌل

المعاهدات الدولٌة، وفً غالبٌة الدساتٌر ومنها الدساتٌر العربٌة، فان ما ترتبه هذه الحرٌة تفصٌبل من نتائج ومعاٌٌر 

هذه الحرٌة فً قوانٌن " لتنظٌم"علٌها و لئلنقضاضتفتقر الى الوضوح، فاتحا بذلك المجال واسع أمام الحكومات 
ً غالبا الجمعٌات والمجتمع المدنً فً قبضة الحكومات وتحت رحمتها ً عملٌا علٌها، فتبق  .تقض

ً ٌمكن للقوانٌن أن تنظم  …"فالحاجة كبٌرة الٌوم، ال بل ماسة وحٌوٌة، الى  وضع مبادئ ومعاٌٌر توضح الحدود الت

ً تعمٌما لمعرفتها من قبل أكبر شرٌحة ممكنة من … من خبللها الجمعٌات دون مساس بمبدأ الحرٌة ، حٌث ٌأت

، من أجل [ودولٌة]المشرعٌن والمواطنٌن والجمعٌات، وتسهٌبل لنشرها، واستعمالها فً استراتٌجٌات محلٌة وعربٌة 
 ".بهذا الخصوص متوافقة مع هذه المبادئ والمعاٌٌر[ وغٌها من األنظمة]أن تصبح األنظمة القانونٌة العربٌة 

كما ٌمكن الجزم أٌضا بأن الحاجة اآلن كبٌرة ألن ٌبدأ تضافر جهود جمٌع المعنٌٌن العاملٌن ضمن مبادرات مختلفة فً 

على مسودة اعبلن مبادئ ومعاٌٌر تتعلق بحرٌة الجمعٌات، تكون نواة  لئلتفاق العالم، وخاصة فً الدول العربٌة،
 .إلعبلن أو معاهدة تصدر عن منظمة األمم المتحدة

 الجمعٌاتالفقه المقارن الخاص بالنصوص الموضوعة سعٌا لئلحاطة بمعاٌٌر حرٌة 
إن اآلراء الفقهٌة وخاصة النصوص المساعدة على تقٌٌم القوانٌن أو صٌاغتها، التً تكتسب قٌمة معنوٌة بسبب جدٌة 

 الهٌئة أو األفراد التً اشتركت فً صٌاغتها، ومدى اتساع قبول المعاٌٌر والمبادئ التً تضمنتها، 



 

 :ومن هذه النصوص
نماذج قوانٌن الجمعٌات الموضوعة من وكاالت األمم المتحدة فً عملٌة مساعدة بعض دول المعسكر      - ٔ

ً اسابق فً تحدٌث قوانٌنها  .الشٌوع
 "دلٌل البنك الدولً المتعلق بقوانٌن الهٌئات غٌر الحكومٌة"مشروع      - ٕ
إعبلن المبادئ والمعاٌٌر المتعلقة بحرٌة الجمعٌات الصادر فً عمان عن مجموعة من القانونٌٌن      - ٖ

المعروف اختصارا )ضمن تسعة دول عربٌة  ألجمعٌاتًالمتخصصٌن فً قانون الجمعٌات والناشطٌن فً مجال العمل 

 "(.بإعبلن عمان"

 الحق فً إنشاء الجمعٌات 
(  المنظمات أو الجمعٌات )ٌتصل الحق فً حرٌة التجمع فٌما ٌتعلق بمنظمات المجتمع المدنً بمراحل مختلفة من حٌاة 

وقدرة هذه  المنظمات على العمل دون تدخل بشؤونها .. واالنضمام إلٌها ( المنظمات ) وهً أساس القدرة على تكوٌن

ً مع األعضاء أو النشطاء المرتبطٌن بهذه المنظمات وتعرض حقوقهم للتهدٌد وقدرة  بما فً ذلك عدم التدخل التعسف
وبشكل عام، هناك نظامان  ....هذه المنظمات على جمع األموال لتتمكن من العمل والقٌام بنشاطاتها وتنفٌذ برامجها 

ونظام " اإلشعار"ٌطبقان على منظمات المجتمع المدنً الراغبة فً اكتساب شخصٌة اعتبارٌة وهً ما ٌعرف بنظام 
، إال أنه رغم استكمال العدٌد من "التسجٌل"تعتمد العدٌد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا نظام ". التسجٌل"

وفً بعض الحاالت ٌكون . طلبات الجمعٌات وموافقتها جمٌع شروط التسجٌل فإنه كثٌرا ما ٌتم رفض هذه الطلبات
ومن   .الرفض مبنٌاً على أسباب أمنٌة غٌر محددة من جهة إدارٌة وبدون إمكانٌة استئناف القرار لدى جهات قضائٌة

ً لهذه المنظمات وتفرض أحٌانا  غٌر المنظمات أنشطة تحظر البلدان هذه للقلق أن، المثٌر  المسجلة أو من ٌنتم
المسجلة أو من  غٌر المنظمات أنشطة تحظر البلدان هذه للقلق أن، ومن المثٌر   . .عقوبات شدٌدة فً هذه الحاالت

ً لهذه المنظمات وتفرض أحٌانا عقوبات شدٌدة فً هذه الحاالت لذلك فإن نشطاء المجتمع المدنً ال ٌجدون . ٌنتم

غٌر                                                                                                             بدٌبل أمامهم سوى العمل بشكل 

 ً فإنها " اإلشعار"أما بالنسبة للبلدان التً تعتمد نظام  . بحٌث ٌعرضون أنفسهم ومؤسساتهم للخطر المستمرقانون
إٌصاالً  الحكومة أن تصدر تقتضً هذه البلدان فمعظم . أخرى قٌودا غالبا ما تفرض

 . التسجٌل وثٌقة وإصدار اإلشعار باستبلم



 

وثائق  أو وال تصدر إٌصاالت اإلشعار طلبات تتجاهل السلطات الحاالت أن بعض فً العملٌة تُظهر الممارسة ولكن 

ً لهذه  غٌر المنظمات أنشطة حظر ومثل ما هو متبع فٌما ٌتعلق بالتسجٌل، كثٌرا ما ٌتم. االستبلم المسجلة أو من ٌنتم
 المنظمات وٌجري فرض عقوبات شدٌدة

 عن مبدأ حرٌة الجمعٌات والتعرٌف عن الجمعٌات بصٌغة عامة اإلعبلن  - ٔ
  

لكن هذا التعرٌف جاء بصٌغة عامة ومختصرة . تضمن إعبلن عمان بشكل غٌر مباشر تعرٌف لماهٌة الجمعٌات ٔالمادة 

فهو لم ٌتطرق الى الصفة العقدٌة، أو الصٌغة المكتوبة أم ال ألنظمة الجمعٌة، أو لعدد المؤسسٌن فً أي حد أدنى، . جدا

واكتفى اعبلن عمان بتعرٌف الجمعٌة بصفة . وال ربط صفتها كجمعٌة بأهدافها التً ٌحتفظ أعضاءها بحرٌة تحدٌدها

راجع أٌضا )واحدة، وهً عدم ابتغاء اقتسام الربح بٌن أعضائها؛ ذلك ما ٌمٌزها عن سائر الهٌئات القانونٌة األخرى 

ً الربح(. ٖٔالمادة  وٌكون . وفً هذا التحدٌد ابتعاد عن التبسٌط اللغوي الذي ٌصف خطأ الجمعٌة بأنها هٌئة ال تبغ
ً شمل جمٌع أنواع الجمعٌات أي كان التصنٌف المتعارف علٌه والمرتبط عادة باألهداف، ومنها النقابات : بالتال

 (.من اإلعبلن ٘راجع أٌضا المادة )واألحزاب والجمعٌات المسماة سٌاسٌة 
 ."المبدأ أنه ال ٌحق لئلدارة العامة حل الجمعٌات"أكد اإلعبلن على  

 :أما الهٌئات الصالحة التً ٌحق لها اتخاذ مثل هذا التدبٌر الخطٌر فهً حصرا اآلتٌة
 ،بقرار صادر عن هٌئاتها الخاصة  -أ 

ً بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعٌة من حق الدفاع فً محاكمة علنٌة وعادلة، وفً   -ب  ً نهائ بحكم قضائ
 .حاالت ٌجب أن ٌحددها القانون صراحة وحصرا

 :، فنصت على ما ٌأتً(9ٗ8ٔ)الدولٌة الخاصة بالحرٌة النقابٌة  اإلتفاقٌةمن  ٗالمادة 
 ."                   ال تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التً تتخذها السلطة اإلدارٌة" :ٗالمادة 

ً المتحد ورفاقه ضد  998ٔ/ٔ/ٖٓقرار المحكمة األوروبٌة لحقوق إلنسان الصادر بتارٌخ  بدعوى الحزب الشٌوع
 .تركٌا

  
 
 



 

 ـ الحرٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة :ثانٌا
تخص الفرد ، أي تلـك التـً ال ( الصفة الجماعٌة ) وٌقصد بها كل الحقوق التً تدخل فً نظامها كل النشاطات ذات 

 ـ  : ماٌاتًوتشمل هذه الحرٌة ، لوحده وإنما تشمل مجموعة من األشخاص 
 ـ ( :مقدمة )  ـ         :حرٌة العمل 

ٌّة )  ٌّة ( ... للحر مفاهٌمٌ عّدة، تختلف على حسب زاوٌة الّنظر الّتً ننظر منها لهذا المصطلح، فمثبلً تعرٌف الحر
ً والمعجمً ً ٌختلف عن تعرٌفها القانون ٌّة )  :ما ٌلً Lettre وقد ورد فً قاموس .الفلسف ٌّة هً وضع الحر

 ( .....  عنه  اإلمساكالقدرة على العمل أو ) وجاءت أٌضاً بمعنى ( . اإلنسان غٌر المملوك 

اً م ٌّ ٌّة قانون  ـ :فهوم الحر
ً (... مملكة الحرٌة ) إن  ( .  الحاجة والضرورة الخارجٌة ) الذي تفرضه ( العمل ) ال تبدأ فً الواقع إال حٌثما ٌنته

ً على اإلنسان . لذا توجد بالطبع خارج دائرة اإلنتاج المادي ذاته تماما بالنسبة  الشان، كما هو ( المتحضر)وٌنبغ
.  حاجاته وللمحافظة على حٌاته وتجدٌد قواه الحٌوٌة الرضاء، ( الطبٌعة )، أن ٌدخل فً صراع مع ( للمتوحش)

اتسعت ، (المتحضر) وكلما تطور اإلنسان . وهذا اإللزام ٌوجد فً كل األشكال االجتماعٌة وكل نماذج اإلنتاج أٌا كانت

مملكة الضرورة الطبٌعٌة طردا مع نمو الحاجات ولكن فً آن واحد تزداد قوى اإلنتاج التً توفر تلك الحاجات، ومن 
 ـ :هذه الوجهة، ال تنحصر الحرٌة إال فٌما ٌلً 

ً والمنتجون المتجمعونٓٗ) أن  بصفة عقلٌة عملٌة التكٌٌف هذه التً تربطهم بالطبٌعة ، (ٌنظم اإلنسان االجتماع
وأن ٌنجزوا هذه العملٌة فً نفس  –عوض أن ٌستسلموا لها وكأنها قوة عمٌاء  –وأن ٌُخضعوها لرقابتهم المشتركة 

ولكن هذا . الوقت بأقل الجهود الممكنة وفً الظروف التً تكون أكثر تبلؤما مع كرامتهم وطبٌعتهم اإلنسانٌتٌن
وفٌما بعد، ٌبدأ ازدهار القوة اإلنسانٌة التً تشكل غاٌة لذاته، أي تبدأ المملكة  .المٌدان ٌبقى دائما مٌدان الضرورة

ً . ولكن هذه المملكة ال تزدهر إال استنادا إلى مملكة الضرورة. الحقٌقٌة للحرٌة إن التخفٌض فً أوقات العمل الٌوم
ً لذلك  .هو الشرط األساس

http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83


 

 أمثلة ونظرٌات وآراء عن حرٌة العمل والتجارة
ل الحكومة فً القرارات التً :ـ نظرٌة السٌاسة االقتصادٌة فً الغرب وحرٌة العمل والتجارة (:ٔ) ـ  تتضمن عدم تدخُّ

ها السوق التنافسٌة المفتوحة وتشتمل هذه القرارات على وضع األسعار واألجور ووضع الخٌارات األخرى التً . تقرُّ
الدولة  اقتصادواستناًدا إلى هذه النظرٌة، ٌكون العمال فً أوج إنتاجهم، كما ٌكون أداء . تؤثِّر فً بٌع السلع والخدمات

ن الناس من مبلحقة مصالحهم االقتصادٌة الخاصة بحرٌة نسبٌة  .أكثر كفاءة، حٌث ٌتمكَّ
اب :ـ الرأي الفرنسً بحرٌة العمل والتجارة (:ٕ) ا من قِبل مجموعة من الكتَّ ًٌ ـ  تعبٌر حرٌة العمل والتجارة متداوالً وشعب

ً )، أتباع الفٌزٌوقراطٌٌنالفرنسٌٌن ٌُْدَعْون  الذٌن ٌؤمنون بحرٌة الصناعة والتجارة، ،( المذهب االقتصادي السٌاس
العدٌد من الدول األوروبٌة فً ذلك الوقت  حكوماتوكانت . خبلل خمسٌنٌات وثمانٌنٌات القرن الثامن عشر المٌبلدي

نت  المٌركانتاٌلٌةتمارس سٌاسٌات تعرف بـ  أنظمة صارمة فً مجاالت الزراعة  المٌركانتاٌلٌةأو التجارٌة، وتضمَّ

 ً ل الواردات ) والصناعة والتجارة، كان هدفها الرئٌس على  الفٌزٌوقراطٌونوأصر ( . زٌادة معدل الصادرات على معدَّ
 .أن فرض مثل هذه القٌود ٌحول دون نمو التجارة

ـ وٌترأسها االقتصادي :ـ مجموعة مفكرٌن المدرسة الكبلسٌكٌة البرٌطانٌة والرأي بحرٌة العمل والتجارة (:ٖ)

ودفاًعا عنها خبلل سبعٌنٌات القرن ، ( لمبدأ نظرٌة حرٌة العمل والتجارة ) ، تفسًٌرا كامبلً  ( آدم سمٌث )االسكتلندي 

وجاء دعُمهم عندما تواَفَق مبدأ هذه النظرٌة مع حاجات تطّور . الثامن عشر وأربعٌنٌات القرن التاسع عشر المٌبلدٌٌن

ً السرٌع وتبلَءم معه بفرضٌة أنَّ تحفٌَز األفراد أمٌر تحركه ، ( االقتصادٌون الكبلسٌكٌون ) وبدأ . االقتصاد الصناع
                                                                                                                                                                                                                                                                     وأكدوا (. المصلحة الذاتٌة )

ً ٌحتاجها اآلخرون، وأن  مون السلع والخدمات الت أن الناس ٌخدمون مصالحهم الخاصة على أحسن وجه عندما ٌقدِّ
ك االزدهار للجمٌع ع وٌحرِّ لذا ٌجب أن ٌكون دور الحكومة محدوًدا فً تنظٌم  .التنافس فً السوق المفتوحة، ٌشجِّ

 .االقتصاد
ـ أثَّرت نظرٌة حرٌة العمل والتجارة على الفكر والعمل :آثار نظرٌة حرٌة العمل والتجارة على الفكر والعمل االقتصادي
وقد وجه لهذه النظرٌة العدٌد من االنتقادات تركزت على . االقتصادي بشكل كبٌر خبلل أوائل وأواسط القرن التاسع عشر

ا بتنظٌم . فشلها فً حل العدٌد من المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ظهرت ًٌ وبدأت حكومات الدول الصناعٌة تدرٌج

كما بدأت هذه الحكومات بإصدار القوانٌن الهادفة إلى حل كثٌر من المشاكل الرئٌسٌة . األنشطة االقتصادٌة عن كثب
 .  وٌدعو بعض االقتصادٌٌن المعاصرٌن إلى العودة إلى سٌاسات هذه النظرٌة. كالفقر والبطالة
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 ـ :والذي ٌتكون من جزئٌٌن هما .. ٌتضح لنا أن إي مجهود بدون هدف ال ٌعتبر عمبل 
هو الطاقة أو الجهد الحركً الذي ٌبذله اإلنسان من أجل تحصٌل أو إنتاج ما ٌؤدي إلى إشباع حاجة معٌنة  :ـ العمل(:ٔ)

 .محلّلة
 .هو السلع والخدمات التً ٌساهم الجهد البشري فً إٌجادها من أجل إشباع حاجة ما :ـ اإلنتاج(:ٕ)

فتكٌٌف الطاقة ٌتجّسد فً إنتاج السلع والخدمات، فالطبٌب والّنجار . وهذا اإلنتاج قد ٌكون سلعة، كما قد ٌكون خدمة
ٌّف طاقته اإلنسانٌة من أجل إشباع حاجة معٌنة، ألن العمل هو الجهد، أو القوة البشرٌة  والعامل والحّمال، كل منهم ٌك

 ً التً تتفاعل مع مختلف العناصر األولٌة من أجل توفٌر سلعة مادٌة، أو إشباع حاجة فكرٌة أو نفسٌة، كالكرس
 .والتلفزٌونً اإلذاعً والقمٌص والكتاب، والعبلج الطّبً، والقصٌدة الشعرٌة والبرنامج

 .تصنٌف حرٌة العمل إلى أربعة أصناف ممٌزة
 .ـ  حرٌة العمل أو حق العمل(:ٔ)- 
ً العمل للجمٌع ... )ـ  العمل نفسه ( :ٕ)-   ( .فالمجتمع الحر ٌعن
ً ( أجر ) ـ  الحصول على (: ٖ) -   ( . حرٌة تشكٌل النقابات  باعطاءهمتجمع العمال )مناسب وهذا ٌقتض
ً ، (اإلضراب ) ـ اإلقــرار بــاللجوء إلــى (:ٗ) -  رفــض العمــال بــان ٌشاركوا المجتمع فً حٌاته ) وهــذا الحــق ٌعنــ

 االقتصادٌة
حق اإلنسان فً العـٌش مـن خـبلل عملـه للحـصول علـى المــواد )) ـ  بأنهـا " ( :تعرف حرٌة العمل نظرٌا)  

باعتبـاره مـرتبط ( حرٌة العمل  ) هـذا الحـق ، ( اإلعبلنـات الدولٌـة والمواثٌـق والدسـاتٌر ) وقـررت (( الــضرورٌة 

مباشـرة باإلنسان فلكل فرد الحق فً اختٌار عمله بحرٌة وفق شـروط عادلـة ومرضـً أو عطـبلت دورٌـة وبـأجر 

إعطاء الرخصة فً وقت الفـراغ مـع إعطـاء إجـازات ة ولكـل فـرد حـق الحماٌـة مـن البطالة ، الـخ وبـذلك فـالمبلحظ ...

وٌكفـل لئلنـسان وألسـرته عٌـشا ٌلٌـق بكرامتـه . أو حق األجر ألمتـساو مـع غٌـره فـً عمـل متطـابق لكفاءتـه 

إن حرٌة العمل ، وتـضاف إلٌـه وسـائل أخـرى لحماٌتـه االجتماعٌـة عنـد الـزوم ، مثـل تحدٌـد سـاعات عمـل معقولـة 
 . وردت فً إطار المساعدة التً ضمنها الدسـتور وهـً محـددة للفقـراء وغٌـر المتمكنـٌن فـً العمل 
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 ـ :ـ     المقدمة (:الملكٌة . ) حرٌة التملك  - ٕ
وٌراد بها قـدرة الفــــــــــــرد علـى أن ٌـصبح مالكــــــــــــــا وان تـصان ملكٌتـه مـن االعتـداء علٌهــــا وان ٌكـون  

 لــــــــــه حـق 
التصرف فٌها وفٌما ٌنتجه وان ٌـــــــــــــــسمح للفرد ممارســــــــــــــــة حقه فً استغبلل ملكٌته واالســــتثمار فٌهـا 

 والـذي ٌقـرر 
 لئلنـســــــــــانفً إعبلنـات الحقـوق العامـــــــــــــة  ماجـاءوحسب . احترامـا للجمٌـع ولـٌـــــــــــس ألحـد دون احـد 

ٌّةو. ـ  وبعد النص على تلك الحرٌة (:الملكٌة )أو ( التملك ) وٌعد  وتطوها ً   propriety La    معرفة مفهوم الملك

اً  ٌّ ٌّة فً البداٌة . تارٌخ ٌّة ـ كانت الملك ٌّة واإلغرٌق ٌّة والرومان ٌّة ) ففً الحضارات القدٌمة ـ كالحضارة البابل ( جماع

ٌّة العائلة حٌث كانت العقارات توّزع على رؤساء األسر، ثّم ظهرت .للقبٌلة ٌّة الخاّصة) ـ ثّم ظهرت بعد ذلك ملك ( .  الملك

ٌّة لحقوق اإلنسان  ات الدول ٌّ ٌّة) وتؤّكد اإلعبلنات واالتفاق بعض هذه اإلعبلنات، كإعبلن حقوق  أشارةوقد ( . حّق الملك
ٌّة، حٌث إنه أضفى  789ٔاإلنسان والمواطن الصادر عام  ٌّة ) بعد انتصار الثورة الفرنس على حّق ( صفة القدس

ٌّة فقط   .الملك
ٌّة ٌّة هو  :تعرٌف حّق الملك ًّ )حّق الملك ٌمارسه صاحبه على شًء مباشرة ، وله بموجب ذلك حّق ،  ( حّق عٌن

 .استعماله واستغبلله والتصّرف فٌه 

ٌّة ٌّة إلى مذهبٌن :وظٌفة حّق الملك ـ المذهب (:ٕ. )المذهب الفردي ( ٔ: )انقسم الفقه حول مضمون وظٌفة حّق الملك
 الجماعً

ٌّة هو حّق فردّي مقّدس ومطلق، بحٌث ٌحق للمالك أن ٌتصّرف ـ :ـ المذهب الفردي (:ٔ) وٌرى أنصار أن حّق الملك
ٌّة. بملكه كٌفما شاء  .  وهذا هو المفهوم السائد فً الدول الرأسمال

(ٕ:) ً ٌّة هو حّق مطلق، ونادوا بأن ٌكون له ـ :ـ المذهب الجماع ً فً عّد حّق الملك وقد عارض أنصار المذهب الثان
ٌّة المطلقة من شأنها أن تؤدي إلى استغبلل اإلنسان ألخٌه اإلنسان ٌّة الفرد ٌّة أٌضاً، وذلك ألن الملك  .وظٌفة اجتماع



 

ٌّة   (التملك ) خصائص حّق الملك
ٌّة   بالخصائص اآلتٌة( التملك ) ٌمتاز حّق الملك

ٌّة لصاحبه حّق استعمال الشًء واستغبلله والتصّرف به، ومن ثّم فهو ٌمنح  :ـ حّق جامع(:ٔ) حٌث ٌخّول حّق الملك

واألصل أن ٌجمع المالك كلّ هذه السلطات بٌن ٌدٌه، وٌمكن أن تحّد هذه السلطات . صاحبه أوسع السلطات على الشًء
 .قانوناً أو اتفاقاً 

ٌستأثر المالك وحده بملكه والتمّتع به، وله أن ٌمنع غٌره من مشاركته فً التمّتع بملكه حتى  :ـ حّق استئثارّي مانع(:ٕ)

ولكن حّق . ومن ثمّ إذا حاول الغٌر االنتفاع بالشًء؛ ٌحق لمالكه أن ٌمنعه من ذلك. لو لم تلحق به هذه المشاركة ضرراً 

عن النفس والمال، وحالة  الدفاع المشروع االستئثار لٌس مطلقاً، وإنما قد ٌرد علٌه بعض االستثناءات، ومثال ذلك حالة

ٌّة إال بهبلك الشًء؛ ومن ثّم فهو حّق دائم: دائم حقّ .الضرورة ً حّق الملك ٌّة ال تقبل . ال ٌنقض وٌترّتب على ذلك أن الملك

 .التوقٌت بطبٌعتها، وال تقبل اإلسقاط، وال تزول بعدم االستعمال

ٌّة ٌّة سلطات للمالك، :عناصر حّق الملك  .ٌمنح حّق الملك
وقد ٌختلط االستعمال . وٌقصد به استخدام المالك الشًء فٌما أعّد له والحصول على منافعه :ـ االستعمال(:ٔ)

باالستغبلل، ومثال ذلك قٌام المالك بزراعة أرضه، فالزراعة هً استعمال لؤلرض، ولكن الحصول على المحصول هو 

والمالك حّر ـــ . وقد ٌختلط االستعمال بالتصّرف، ومثال ذلك األشٌاء التً تستهلك باالستعمال كالنقود. استغبلل لؤلرض
 .من حٌث المبدأ ـ فً استعمال ملكه أو عدم استعماله

ً الحصول على ثمار الشًء :ـ االستغبلل(:ٕ)  .                     وٌكون االستغبلل إّما مباشراً وإّما غٌر مباشر. وٌعن
، . ماّدّي، وٌهدف إلى إحداث تغٌٌر ماّدّي فً الشًء، كالبناء فً األرض: وهو على نوعٌن :التصّرفـ (:ٖ) ًّ وقانون

ًّ علٌه ٌّة الشًء أو إنشاء حّق عٌن وسلطة التصّرف الماّدّي فً الشًء مقصورة على المالك، فً . وٌقصد به نقل ملك

ًّ كصاحب حّق االنتفاع  ًّ لٌست مقصورة على المالك، وإنما تثبت لكلّ صاحب حّق عٌن حٌن أن سلطة التصّرف القانون
 .الذي ٌحّق له التصّرف فً منافع الشًء
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ٌّة  :وهً على نوعٌن :القٌود التً ترد على حّق الملك
ٌّة التملّك:النوع األول (: ٔ) ٌّة حٌث ال ٌحّق  :ـ القٌود الواردة على حر وهً القٌود المتعلقة بتملّك األشخاص االعتبار

نة فً سند إنشائها أو المقّررة فً القانون، والقٌود المتعلقة بتملّك األجانب، والقٌود  ٌّ لها التملّك إال فً الحدود المع
ٌّة  .المتعلقة بتملّك العقارات الواقعة فً مناطق الحدود، والقٌود المتعلقة بتملّك األراضً الزراع

(ٕ :) ً ٌّة ( :ٔ) وهً إّما أن تكون   :ـ القٌود الواردة على سلطات المالك:النوع الثان ـ  أن تكون (:ٕ)، ـ قانون
ٌّة  .اتفاق

ٌّة وتقّرر هذه القٌود من أجل حماٌة المصلحة العاّمة، كالقٌود المتعلقة بالمسافات وبالمحالّ الخطرة  :القٌود القانون

ٌّة .  والمضّرة بالصّحة العاّمة والمقلقة للراحة، والقٌود المتعلقة بمنع البناء بجوار اآلثار والمطارات والثكنات العسكر
 .وقد تقّرر هذه القٌود أٌضاً من أجل حماٌة المصلحة الخاّصة، كالقٌود المقّررة لمصلحة الجوار

ٌّة ٌّة؛ والذي ٌهدف  الشرط وتسمى أٌضاً بـ شرط المنع من التصّرف؛ وٌقصد به :القٌود االتفاق الوارد فً عقد أو وص
ٌّن من أمواله  .إلى منع المالك من التصّرف بمال مع

ٌّة  :وهً (التملك ) ـ  :أسباب حق كسب الملك
ٌّة األشٌاء التً ال مالك لها؛ أي األشٌاء المباحة، وٌكون بوضع الٌد علٌها بقصد  :ـ االستٌبلء وهو وسٌلة لكسب ملك

ٌّة ابتداًء باالستٌبلء؛ وذلك ألن العقارات ال ٌمكن أن تكون من غٌر مالك. تملّكها  .وتعّد المنقوالت مجاالً الكتساب الملك
وهو اتصال شٌئٌن مملوكٌن لشخصٌن مختلفٌن أو اندماجهما معاً بحٌث ال ٌمكن فصل أحدهما عن اآلخر  :ـ االلتصاق

 .دون تلف، وٌتمّ بفعل اإلنسان أو بفعل الطبٌعة
ًّ  :ـ العقد ٌّة فً الواقع العمل ٌّة تبعاً  العقد وتختلف أحكام. وهو من أكثر أسباب كسب الملك سبباً من أسباب كسب الملك

 .لما إذا كان الشًء منقوالً أو عقاراً 
نة :ـ الحٌازة ٌّ ٌّة مع ًّ علٌه، وذلك فً فترة زمن  .وهً وضع الٌد على شًء ماّدّي بقصد تملّكه أو اكتساب حّق عٌن
 .القانون وٌقصد به انتقال الحّق إثر وفاة صاحبه إلى الوارث بقّوة :ـ المٌراث
ٌّة ٌّة شًء أو حّق آخر إلى  :ـ الوص    الموصىوهً تصّرف إرادة منفردة مضاف إلى ما بعد الموت، ٌهدف إلى نقل ملك
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 مقدمة .     حرٌة التجارة والصناعة 
ــــــتعمال النـاس لثـرواتهم فـً األعمـــــــ  ً هـذه الحرٌـة إمكانٌـة اســــــــــــــــــــتثمار واســــــــــــــــــــ ـــــال ــوتعنـ

 التـً ٌرٌـدونها وٌرونهـا 

ــشراء  ـــــرط أن ت ال تعــارض مــع أخــبلق وثقافــة البلــد واســــــــــــــــتخدامها بالـــــــــــ مناســبة بــشــــــــــ
 والبٌــع فــً مجــال المنافــسة 

وكانــت اإلشـــــــــــــــــارة إلــى حرٌــة التجــارة والــصناعة ذات شــــــــــــــان قلٌــل ولــم تكــن هــذه ... المشروعة  
 الحرٌــة تأخــذ شــكلها 

ـــــدول  ــــــ ً إذا كان هنالك عراقٌل تقف أمام ممارستها بــــــــــــــــسبب التوجهات المختلفـة للـــــــــــــ الطبٌع
ـــــــى إعـبلن حقـوق   وحتــــــــــــ

ــــان لم ٌشــــــــــــــــــٌر صراحة إلـى هـذه الحرٌـة إلـى  ــــــ ً لعـام  نأاإلنســـــــــــــ صـــــــــــــــــــدر القـانون المـال
 إن)) إذا قـرر ((  79ٔٔ))

ـــــة أو أي فـن ٌجـد ــــــ ــــــة أي عمـل ومهنـة تجارٌـــــــــ ه اإلفـراد هـم أحـرارا بالتعامـل التجـاري وممارســـــــــــــــ
 حـــــــــــــسنا وٌـستوجب 

ـــــة هـذه الحـرٌة  ـــــة لممارســـــــــــــ ق واثــــــــر هـذه الحرٌـة (( الحـصول علـى إجـازة مـن قبـل الدولـــــــــــــــــــ
 واضـح تمامـا للعٌـان فـً 

 .العالم اجمع لما ظهر من حرٌة التجارة العالمٌة بٌن الدول واألفراد والجماعات والمؤسسات وغٌرها 
ً عدم إخضاع التجارة للرسوم الجمركٌة أو غٌر ذلك من القٌود التً تعوق انتقال السلع بٌن بلد  حرٌة التجارة  وتعن

بمبدأ حرٌة التجارة، على أساس أنها تساعد على  9ٔنادت النظرٌة االقتصادٌة فً النصف األول من القرن . وآخر

ً تناسب ظروفه واستعداده، وقد سارت إنجلترا . تقسٌم العمل بٌن األمم وتمكن كل بلد من التخصص فً إنتاج السلع الت

غٌر أن الببلد األوروبٌة وخصوصاً فرنسا وألمانٌا بعد  9ٖٓٔعلى هدى هذا المبدأ وقت وقوع األزمة العالمٌة الكبرى 
ً تخضع لها التجارة الدولٌة فً الفترة . توحٌدها فً القرن الماضً، رفضت التزام حرٌة التجارة وقد زادت القٌود الت

األخٌرة فلم تعد قاصرة على الرسوم الجمركٌة، وإنما جاوزت ذلك إلى رخص التصدٌر واالستٌراد وغٌرها من القٌود 
 .التً تحاول األمم المتحدة تخفٌفها عن طرٌق منظماتها الدولٌة



 

 سٌاسة الحرٌة التجارٌة
، وذلك عائد إلى سٌادة مبادئ المذهب الحر  تعٌقهوٌقصد بها إطبلق العنان إلى التبادل التجاري الدولً دون قٌود      

(  الطبٌعٌٌن) الفزٌوقراطالذي ساد خبلل القرن التاسع عشر ، وقد استندت إلى مبدأ النفقات النسبٌة لرٌكاردو وأطروحات 

التً ترى إن المصلحة الخاصة ال تتعارض مع المصلحة العامة بفعل القوانٌن الطبٌعٌة الن المصلحة العامة هً عبارة 
التً تعٌد ( Hidden Hand)بوجود األٌدي الخفٌة ( ٔ)عن المجموع األفقً للمصالح الخاصة ، وكانوا ٌؤمنون 

(  Just Price)إن المنافسة الحرة كفٌلة بتحقٌق السعر العادل ( ٕ)حالة التوازن االقتصادي تلقائٌا دون تدخل الدولة 
 .                               والذي ٌحقق ربحا معقوال للبائع وفً نفس الوقت ٌحظى برضا المشتري 

وقد استمرت برٌطانٌا بإتباع هذه السٌاسة حتى الحرب العالمٌة األولى إذ أصٌب اقتصادها بعد الحرب بمشكبلت        

 استدعت تدخل الحكومة وفرض الحماٌة التجارٌة لئلسراع بإعادة بناء ما دمرته الحرب 

 شروط نجاح سٌاسة الحماٌة التجارٌة
   ً  :لكً تكون هذه الساسة مقبولة وناجحة ٌجب أن تتصف بما ٌأت
 .ـ أن تكون الحماٌة مؤقتة ولٌست دائمة (:ٔ)
 .ـ أن تكون معتدلة وال ٌتضرر منها المستهلك كثٌرا (:ٕ)
 .ـ أن تكون الصناعة المحمٌة من الصناعات التً تتوفر لها فرص النجاح (:ٖ)

إن الوقائع التارٌخٌة أثبتت صعوبة تحقق هذه الشروط بالكامل ، إذ إن بعض أصحاب المشروعات المحمٌة اخذوا      

ٌطالبون الدولة بإبقاء الحماٌة بل وزٌادة حدتها  األمر الذي اضر كثٌرا بفرص تحسٌن المنتجات المحمٌة وتقلٌل تكالٌفها 

التً قد تقتل روح التطوٌر والتحسٌن المستمرٌن وهما أساس النجاح ألي مشروع  الحماٌوٌةألنها تستند الى السٌاسات 
ً ، لذا فان اغلب الدول الٌوم تتبع خلٌطا غٌر متجانس من كبل السٌاستٌن   . إنتاج

 



 ـ :حرٌة المرأة 
 المجتمعات البدائٌة األولى كانت غالبٌتها ، اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التارٌخـ :المقدمة ً ، ومع تقدم (امرأة أمٌة ) فف

ً حوض الرافدٌن، مثل التً شرعت ضد االغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من  )اورناموشرٌعة  ( المجتمعات وخصوصا األولى ظهرت ف
حافظت على حقوق المرأة  بٌت عشتار وشرٌعة. أضافت إلى حقوق المرأة حق الحماٌة ضد الزوجة الثانٌة  )اشنوناشرٌعة ),   زوجها

ً األلفٌة الثانٌة قبل المٌبلد عرفت. المرٌضة والعاجزة وحقوق البنات غٌر المتزوجات  ٕٕالتً احتوت على ،  ) حمو رابً (فقوانٌن وف
الوراثة (ٖ)التملك (ٕ)حق البٌع والتجارة (ٔ: )حقوقا كثٌرا من أهمها(شرٌعة حمو رابً للمرأة ) أعطت .تتعلق بالمرأة 8ٕٕنصا من أصل 

ً السكن والملكٌة (ٗ)التورٌث، كما كان لها  .  العناٌة عند المرض(ٙ)وحفظ حقوق الوراثة والحضانة و(٘)األولوٌة على الزوجة الثانٌة ف
 .إلى السلطة لمدة خمس سنوات رخاء كبٌر )سمٌرامٌس( بوصول الملكة العصر البابلًكما شهد 

 ـ :ـ دور المرأة فً اإلسبلم ":أوال 
ال ٌقتصر دور المرأة فً اإلسبلم على كونها امتدادا للرجل، رغم أن بعض العلماء والمؤرخون ٌختزلون دورها نسبة للرجل : ً إما أمه )فه

ً صناعة (. أو أخته أو زوجته فنرى المرأة . بمنأى عن الرجل(التارٌخ اإلسبلمً )أما واقع الحال أن المرأة كانت لها أدوارها المؤثرة ف
ً درء الفتنة التً كادت تتبع  )أم سلمه (كدور السٌدة)صانعة سبلم  من  خالد بن الولٌد حتى تعجب)ونراها محاربة  ).صلح الحدٌبٌة (ف

ً نفسه اإلفتاء ودورها فً(. مهارة إحدى المقاتلٌن قبل اكتشافه أن ذلك المحارب امرأة فً هذا  اإلسبلم وٌتمٌز .بل وحفظ المٌراث اإلسبلم
ً تناوله للمرأة كما سّن القوانٌن التً تصون كرامة المرأة . فقد وضع األسس التً تكفل للمرأة المساواة والحقوق. المجال بمرونته ف

ً الخوض فً مجاالت الحٌاة ومع ذلك فإن بعض العادات والموروثات الثقافٌة  .وتمنع استغبللها جسدٌا أو عقلٌا، ثم ترك لها الحرٌة ف
ً بعض المجتمعات الشرقٌة ولٌس العائق الدٌن أو العقٌدة     .واالجتماعٌة تقف أمام وصول المرأة المسلمة إلى وضعها العادل ف

 هً جالبة الخطٌئة أو النظرات الفلسفٌة القائلة بأن ( الرمز األنثوي) (حواء (حّطم اإلسبلم المعتقد القائل بأن :من ناحٌة العقٌدةالمرأة
ً الغواٌة أو العقاب أو التوبة. المرأة هً رجل مشّوه بٌن الرجل ( الفسٌولوجٌة)كما أن الفروق . فأّكد اإلسبلم أن آدم وحّواء كانا سواء ف

ً طبٌعة كل منهم الممٌزة والتً تتٌح له أن ٌمارس الدور األمثل من الناحٌة االجتماعٌة: والمرأة ال تنقص من قدر أي منهما وكل هذا . فه
ً والمصادر النقلٌة من الكتاب واألحادٌث ً الموروث اإلسبلم   -,  .منصوص علٌه ف
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 ـ : مساواة المرأة  بالرجل 
فً كتابه   ففً اإلسبلم قال هللا  إن لم ٌزد على وضع الرجل الٌقلأعطت األدٌان والتشرٌعات السماوٌة تكرٌما للمرأة لقد 

ه ُكرهاً ووضَعْته ُكرهاً وَحْملُه وفِصالُه ثبلثون َشهراً }:   الكرٌم عن المرأة لقد ذكر إالم ولم ٌذكر األب وهذا { َحملْته أمُّ

(  ص)الشرٌف عن رسول الرحمة محمد   وفً الحدٌث  لٌس من باب التفرٌق والتمٌٌز بقد ما هو إال إٌضاح للحقوق
 ..ثم أبوك إّن هذه اآلٌة مكررة بألفاظ أخرى فً القرآن الكرٌم.. ثم أمك.. ثم أمك.. أمك)

ا اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن :[وقد قال تعالى ل هللا به بعضكم على بعض للرجاِل نصٌبٌ ِممَّ وال تتمنوا َما فضَّ
 .[ٕٖ: النساء] ]واسألوا هللا من فضله إنَّ هللاَ كاَن بكلِّ شًٍء علٌماً 

ل هللا به بعضكم على بعض: )إّن هذه اآلٌة الكرٌمة توّضح أّن كلّ جنس قد فّضله هللا على اآلخر ببعض المزاٌا  (َما فضَّ
المرأة هنا تمٌزت عن شرٌكها الرجل بالعطف والحنان واألمومة فالمرأة هً الجّدة والخالة والعّمة واألخت والزوجة 

إن الشارع األكبر قد وضع أهمٌة عظمى للمرأة وساواها بالفرص مع شرٌكها الرجل  والبنت وهً اإلنسان قبل أٌة صفة 
                                                                                                                                                                                                                                  بالتعلم والقراءة 

ٍء َخلََقهُ َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِْنَساِن ِمْن ِطٌنٍ }: قال سبحانه، وقبلها فً الخلق حٌث   والكتابة ًْ وكذلك إن للمرأة ( الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َش
 !بعد كل هذا  إنا أعجب من عبارة طلب المساواة بٌن الرجل والمرأة، حقوقها المدنٌة ولها ما على الرجل من جزاء

الخطأ فً التعبٌر إي إن الطلب ٌجب إن ٌكون بإزالة الفوارق بٌنهما وتجاوز الوضعٌات التً فرضها المجتمع علٌها 

 السماء ولٌس   بسلطة الذكر
 لفك قٌود المرأة العربٌة" الربٌع العربً

أربعٌنات    وتونس  9ٔ9ٔلقد كان للمرأة دورها الفاعل مع الرجل بالوقوف للند فً بعض الدول العربٌة كمصر سنة 

ً مع الرجل فً ثورات الربٌع العربً مشاركة القرار ورفع  ً ضد الفرنسٌٌن ووقفت فً حاضر القرن الحال القرن الماض
ً و بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والتضحٌة بالنفس واالبن والزوج   مطالبة  الٌافطات السٌاسٌة  واألخ بالتغٌٌر السٌاس

 



 

 هل هو ربٌع فعبل أم ثورات دم ضد المرأة ؟   الربٌع العربً
ً   وما تتعرض إلٌه من تدخبلت خارجٌة تشوه صورة القرارات المتخذة   ما تحدده شعوب البلد  هذا إن المشهد العرب

 بعد الربٌع شهد عنفا ضد المرأة فً مصر وتونس مثبل رغم وجود قوانٌن تحمٌها
وأخبلقٌاتها واألمر ال ٌخلو من التضحٌات   إن األمل معقود بسٌاسة المرأة ومدى تحملها للمسؤولٌة واتخاذ القرارات

الجدٌدة لوضع المرأة بعد وقوفها فً الصفوف األولى  التابوهاتنحو شمس التحرر والدٌمقراطٌة الجدٌدة التً تفرضها 
 إلٌضاح تباشٌر الربٌع العربً

 



 

 األحزاب السٌاسٌة والحرٌات العامة
هذا هو . ـ ومن ثم حماٌتها والحفاظ علٌها:ـ لؤلحزاب السٌاسٌة الدور األكبر فً صناعة الحرٌة ، ثانٌاً :ـ أوالً :المقدمة 

 ً  ـ :ملخص الفكرة عن األحزاب وأهمٌتها ودورها الفاعل فً الحٌاة السٌاسٌة تتمثل باالت
تعتبر األحزاب السٌاسٌة أهم أداة تستعمل فً ممارسة الحكم وإدارة العمل السٌاسً، وإحدى أهم الوسائل التً : أوالً 

تمتلك القدرة على التأثٌر فً الرأي العام وتكوٌن اإلرادة الشعبٌة؛ إذ بات من الواضح الٌوم أن األنظمة الدٌمقراطٌة 

ً إلى صراع األفكار والبرامج السٌاسٌة بعد أن كان االتجاه الفردي وعظمة  ً فً العمل السٌاس المتطورة بدت ترتق
 .األشخاص هو صاحب الرقم الكبٌر المؤثر فً العمل والمنافسة السٌاسٌة

وال توجد وسٌلة أفضل من األحزاب تكون قادرة على إعداد البرامج وبلورة األفكار والخوض فً هذا الصراع الجدٌد؛ إذ 

ال ٌمكن ألي سلطة حاكمة تؤمن بالدٌمقراطٌة كنظام للحكم أن تسٌر بصورة جٌدة بدون وجود أحزاب سٌاسٌة، 

فاألحزاب هً األدوات الضرورٌة لتنوٌر الرأي العام أوالً، وإعداد الناخبٌن والنواب وتهٌئتهم للحكم ثانٌاً، وإٌجاد عبلقة 

االتصال الدائم بٌن الجماهٌر والنواب ثالثاً، وإٌصال السلطة إلى واقع الجماهٌر والتعرف على حاجاتهم ومشاكلهم 
 .رابعاً 

فتشكل األحزاب إذاً أدوات تكوٌن الرأي العام لكونها تحمل أهدافاً سٌاسٌة كبٌرة ال ٌمكنها الوصول إلٌها إالّ بجمع 

المواطنٌن الذٌن ٌؤٌدون نفس األفكار وٌتابعون نفس األهداف والبرامج السٌاسٌة التً تحملها، ولكونها تعمل على 
 .تثقٌف الناخبٌن وإعدادهم من خبلل التوفٌق بٌن اآلراء المختلفة وصهرها فً رأي واحد من جهة أُخرى

وبذلك تكون األحزاب وبفضل دورها فً إعداد الناخبٌن والنواب وسٌلة التبلقً الدائم والعبلقات المتبادلة بٌن الممثلٌن 

وبٌن الشعب، وتكون قادرة على إلغاء الفصل بٌن السلطة والشعب وانعزال أحدهما عن اآلخر؛ إذ إن أعضاء الحزب 
 .وناخبٌه ٌؤمنون حواراً دائماً بٌن النواب وبٌن مجموع المواطنٌن

لم تعد األحزاب السٌاسٌة الوسٌلة التً تنمً األفكار، وتحل المشاكل لدى األفراد، كما لم تبق الحاجة إلى تهٌئة : ثانٌاً 

هذه . المناخ المناسب الكتساب االتجاهات والمهارات، والشعور باألمن واالطمئنان، وإشباع حاجة االنتماء والتجمع

ً لم ٌعد صراعاً بٌن أشخاص  كلها لم تبق هً الدافع الوحٌد لتكوٌن األحزاب ونشوئها ونموها؛ ألن الصراع السٌاس
 .وأفراد، بل صراع أفكار وبرامج سٌاسٌة ٌعجز عن القٌام بها الفرد أو األفراد

 



 

بل إن التطور الذي رافق مفاهٌم الدولة والحكومة والحٌاة السٌاسٌة والتحول إلى مراحل الدولة اإلقلٌمٌة والدولة األُمة 

رافقه تطور آخر على صعٌد الشعب والجماهٌر أٌضاً، حٌث أصبح الشعب محور السلطة ومصدر القانون وصاحب الحكم 

نحن ))أو (( الشعب ٌساوي الدولة ))أصبح (( الملك ٌساوي الدولة ))أو (( أنا وهو الدولة ))فبدالً من . ومالكه الحقٌقً
 .فالحكومة ملك للجمٌع(( وأنتم وهم والجمٌع هم الدولة 

ممارستها من قبل الشعب ككل، واألفراد من الشعب، وإنما بحاجة إلى أجهزة حزبٌة ومؤسسٌة  الٌمكنهذه الدٌمقراطٌة 
 .تنوب عنه فً ذلك، وتمثله فً ممارسة سلطاته السٌاسٌة بعد عجز السبٌل الفردي عن حماٌة الحقوق واحترامها

أن عامل النزعة التسلطٌة لدى األفراد أنشب صراعاً محتدماً بٌن الحاكمٌن والمحكومٌن للحد من تجاوزات : ثالثاً 
كما فً أغلب بلدان  –إحداهما على األُخرى، فإذا كانت الغلبة للسلطة الحاكمة اتصف النظام باالستبداد والدٌكتاتورٌة 

وبتقلٌص الحرٌات العامة وسحق الحقوق، وأما إذا كان النصر حلٌف الفئة المحكومة فاتصف النظام  –العالم الثالث 

بالدٌمقراطٌة، حٌث ٌنطلق فٌه األفراد من إسارة الحكومة فٌسمح لهم بحرٌة التعبٌر، وحرٌة التجمعات السٌاسٌة 
 .والنقابٌة وباقً الحرٌات اإلنسانٌة

ً فإنه البد للطبقة الحاكمة فً كل من النظامٌن أن تستند إلى حزب أو  وسواء كان نظام الحكم من النوع األول أو الثان

أحزاب لتدعم كٌانها، فالحزب أو األحزاب التً تهدف فً بدء تكوٌنها إلى محاربة الدولة واكتساب السلطة غدت عامبلً 
لٌستمر فً البقاء  – اآلحزاب –مهماً فً تكوٌن السلطة، فبلبد إذاً لكل نظام من االعتماد على الشعب أو على جزء منه 

 .والمحافظة على كٌانه
أن المعٌار الدقٌق لتمٌٌز دٌمقراطٌة نظام الحكم متوقف على مدى مشاركة النظام الحزبً فً الحكم ودوره فً : رابعاً 

ً بأنه مجموعة منظمة من المواطنٌن ٌهدف الدفاع عن آراء ومصالح محاربٌه،  التأثٌر فٌه؛ إذ عرفوا الحزب السٌاس

نشر : وٌهدف الحصول على تحقٌق برنامج من اإلصبلحات من خبلل مشاركته فً الحٌاة السٌاسٌة بالوسائل التالٌة
 ....العقٌدة الحزبٌة، استخدام وسائل التأثٌر اإلعبلمً وغٌره على مجموع الشعب، والسٌطرة كلٌاً أو جزئٌاً على السلطة

ً وجود التعددٌة الحزبٌة التً هً من  ً بطبعه حرٌة العمل الحزبً بكافة أقسامه وصنوفه، وهو ٌعن وهو تعرٌف ٌقتض
أبرز مظاهر الدٌمقراطٌة السٌاسٌة؛ ألن وجود األحزاب السٌاسٌة ٌمكن الجماهٌر من تنّسم الحرٌات والتعبٌر عن آرائها 

وإبداء رغباتها، والمجتمع الدٌمقراطً الذي تتعدد فٌه اآلراء واالتجاهات السٌاسٌة دائماً والتً تختص األحزاب 

ً فرض حزب واحد علٌه؛ ألنه عمل  السٌاسٌة فً التعبٌر عنها ٌأبى أن ٌتضاٌق بوحدة فً الرأي واالتجاه، وبالتال
 .دٌكتاتوري مرفوض سلفاً فً كل مجتمع حر

 



 

ً لتصنٌف األنظمة  ً هً ضرورة من ضرورات المجتمعات اإلنسانٌة تكون أٌضاً المصدر األساس فالتعددٌة الحزبٌة الت

السٌاسٌة وتمٌٌزها بٌن أنظمة دٌمقراطٌة تتخذ من حرٌة التعبٌر والرأي واالنفتاح وسٌلة إلدارة نظام الحكم، وأنظمة 

 .استبدادٌة مغلقة تضٌق من حرٌات المواطن السٌاسٌة، وتفرض علٌه األحادٌة الحزبٌة الى جانب مصادرة حقوقه

أن التعددٌة الحزبٌة تتطلب أن ٌكون لجمٌع األحزاب المتنافسة على السلطة مشارٌع وبرامج تهدف إلى إصبلح : خامساً 

نظام الحكم وتوفٌر الرفاهٌة للشعب وإٌجاد الحلول السلمٌة لكافة أزماته ومشاكله الحٌوٌة، كمشكبلت األُجور واألسعار 
ومكافحة األزمات االقتصادٌة والسٌاسٌة، وخاصة البطالة واحتكار السلطة وتجنب الحروب وأمثالها، ومن هنا تنشأ 

 .منافسات شدٌدة بٌنها من أجل كسب ثقة الشعب والحصول على دعمه فً الجوالت االنتخابٌة المعقودة لكسب السلطة

األمر الذي ٌحفظ الشعب من مخاطر االستبداد والفردٌة، وٌضمن له حٌاة دٌمقراطٌة تسودها أجواء التنافس الحر؛ وذلك 

ألن األحزاب السٌاسٌة تخطو فً سبٌل االنتصار على خصومها المنافسٌن عدة خطوات إٌجابٌة تعٌنها على تقدٌم 
 .برامجها إلى األمام فً قبال إفشال برامج الخصوم أو تضعٌفها

ً ٌعقد مؤتمرات دورٌة لئلعبلن عن خططه وبرامجه ٌعرضها على الشعب لغرض كسب أصواته: فمثبلً   .كل حزب سٌاس
ً أو من أجل أن ال ٌفقد ثقة  ومن أجل أن ٌتجنب كل حزب الهزائم االنتخابٌة وٌغلق على خصومه أبواب االنتصار الشعب

الجماعات بأطروحاته على األقل ٌجهد ألن تكون برامجه متفقة مع مبادئ الحزب أو أقرب إلى الواقع والتطبٌق بعٌدة 

   .عن الوعود المثالٌة الكاذبة
 :ومن هنا تتمٌز األحزاب الشعبٌة بعدة خصائص وممٌزات هً

به من األعضاء والمنتسبٌن، ولٌست أحزاباً متسلطة تعمل على االنتشار  الٌستهانأنها أحزاب حرة تضم عدداً -ـ (:ٔ
 .بالسلطة لتصبح الحزب الوحٌد والقدرة الوحٌدة التً تمسك بزمام الحكم والعقٌدة واإلعبلم

تنظم بشكل دٌمقراطً، وتمارس سٌاسة مفتوحة أو معتدلة تأخذ بعٌن االعتبار مطالب الجماهٌر ومٌولهم -ـ (:ٕ
 .وحاجاتهم، وتعمل على االحتفاظ بقاعدتها الشعبٌة وكسب أكبر عدد ممكن من األعضاء والمنتسبٌن

أنها تسعى ألن تتقدم باستمرار ببرامج إصبلحٌة متطورة وقابلة للتحقٌق فً المنافسة االنتخابٌة من أجل ضمان -ـ (:ٖ
ً إلى السلطة  .الرأي العام الذي هو الطرٌق الشرعً الوحٌد الذي ٌنته

ً الفشل  -ـ (:ٗ أن علٌها الحفاظ على الوعود والشعارات التً تقدمت بها كٌبل توصف باالنتهازٌة ولؤلخبلقٌة، وبالتال

؛ وذلك لما ٌمتلكه الناخبون فً أجواء المنافسة الحزبٌة الحرة من القدرة على عزل السلطة أو سحب الثقة منها ٌعالذر 
 .بكل سهولة وٌسر؛ إذ ٌحجبون أصواتهم عن الحزب الذي ال ٌحترم تعهداته، وبذلك ٌتصرفون فً مصٌر الحكومة

  
 
  



 

ـ  إن هذه األحزاب غالباً ما تتصف باالعتدال والتساهل نظراً للتصارع الدٌمقراطً بٌن مختلف االتجاهات واألطراف ٘

 .التً توجد داخل الحزب نفسه من جهة وبٌن األحزاب األُخرى المنافسة فً الساحة

ً لئلسبلم، بل إنه أهم  الٌتعارضوواضح أن هذا النوع من األحزاب السٌاسٌة  مع مبادئ اإلسبلم، والمع التطبٌق العمل

من ذلك ٌعتبر ضرورة البد منها فً الحٌاة السٌاسٌة وألغنى عنها لتطبٌق اإلسبلم وصٌانة الحكم من االنحراف أو 
 .التطرف أو الشطط

كما أن هذا النوع هو الذي ٌتحكم فً األنظمة الدٌمقراطٌة الحرة أو شبه الحرة، فإن بعض هذه الببلد كأمرٌكا 

وبرٌطانٌا ٌوجد حزبان رئٌسٌان تصب فٌها عشرات األحزاب الصغٌرة، وفً بعضها اآلخر أكثر من أربعة أو خمسة 

ً واألهداف الوطنٌة الرئٌسٌة بما  السكندنافٌةأحزاب رئٌسٌة كالدول  تتفق على المبادئ الجوهرٌة للنظام السٌاس
 لها أي مجال للخبلف عن بعضها البعض من  الٌبقى

 



 

 .التقدم العلمً والتقنً والحرٌات العامة 

 ـ ( :التقنً)العلمً والتكنولوجً التقدم 
ً الذي أحرزه العالم خبلل القرن المنصرمإن  وتأثٌر هذا ، من أبرز سمات عصرنا الحاضر التقدم العلمً والتكنولوج

التقدم على نشاطات المجتمع بشكل مباشر أو غٌر مباشر فً تحقٌق خطط وبرامج التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ً وتطوٌرها تشكل القاعدة الركٌزة األساسٌة لقدرات الدول على االختراع ، وعلٌه. الشاملة فإن قاعدة البحث العلمـــــــــ
إن ما توصل إلٌه العالم المعاصر من . واالبتكار وتطوٌر التكنولوجٌا واســـــــتخداماتها فً مختلف قطاعات الدولة

بما فً ذلك ، معارف وتقنٌات هً امتداد لتراكمات المعارف والخبرات التً توصلت إلٌها اإلنسانٌة عبر األزمنة المتعاقبة
  .التقدم فً تطوٌر هذه المعارف

والختراع وسائل أفضل لمعٌشة ، وكلما تقدمت العلوم وتعاقبت أنشطة البحث العلمً الكتشاف الجدٌد والمجهول

كما منحنا ، فالتقدم العلمً جعل حٌاة اإلنسان أكثر راحة وإثارة، اإلنـــسان تتضح أهمٌة هذه األنشطة فً حٌاة الشعوب
ووضع بٌن أٌدٌنا العدٌد من البضائع والمنتجات ، وساهم فً تحسٌن اتصاالتنا، وسفرا أسرع وأرٌح، صـــــــــــحة أفضل

 (التقنٌـة)الثورات التكنولوجٌة  .والخدمات والتسالً
ً على أن هناك ثبلث ثورات تقنٌة وهً   ـ :لقد جرى العرف بٌن كثٌر من المراقبٌن للعلم من منظور تارٌخ

 .ـ  عصر الماكٌنة (:ٔ)
 .العصر األوتوماتٌكً(: ٕ)
 – Super-technology -- ـ عصر التقنٌة  الراقٌة أو كما ٌقال التقنٌة المتفوقة(:ٖ)

الثورة  -مجازاً  -وهو العصر الذي نعٌشه فً العقود الثبلثة األخٌرة من القرن العشرٌن، والذي ٌمكن أن نطلق علٌه 

ً شكبلً  التقنٌة الثالثة، حٌث إنه من الصعب أن نضع حدوداً فاصلة بٌن الثورات العملٌة التقنٌة؛ فقد اتخذ التطور اتقان
 ً  ـ :تدرٌجٌاً فً االرتقاء من مستوى إلى مستوى أفضل وتحدد فً ثبلث ثورات صناعٌة تتمثل باالت

...  ـ  والتً زودت اإلنسان بإمكانٌات عضلٌة وعقلٌة ممثلة فً الروافع والماكٌنات(:الثورة الصناعٌة األولى)ـ  (:ٔ)
 .ـ  قد أعفت االنسان من القٌام باألعمال الروتٌنٌة المكررة (:الثورة الصناعٌة الثانٌة)ـ  (:ٕ)
 



 

 سٌاسٌة للدول                                                                                                               .. عسكرٌة.. اقتصادٌة: ستفرض السٌادة التىـ وهً الثورة الخطٌرة (:الثورة الصناعٌة الثالثة )ـ (:ٖ
ً تحتكر معطٌاتها ومقوماتها  كما أدخلت هذه الثورة بعداً جدٌداً ٌتزاٌد ثقله، أال وهو القٌمة المستحدثة مثل إنتاج . آلت

كذلك فرضت هذه الثورة . شرائح اإللكترونات من سلٌكون الرمال وما تبعها من وسائل اتصال ومعلومات وإنسان آلً

ً الجدٌد، فبل مكان فً األسواق الدولٌة لدول تتجاهل الدور الخطٌر الذي ٌلعبه التغٌٌر  التقنٌة خصائص النظام العالم
ً فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، وٌمكن القول بأن هناك   اتقان

ً اعتبرت من أدوات  ً تتخلف عن الركب من العلوم والتكنولوجٌا والت استنتاجات و توقع ما ٌؤول إلٌه حال الدول الت
 .العصر

 ـ :فً الواقع بدأت تتضح معالم جدٌدة لتصنٌف الدول على أساس قدرتها التقنٌة بداٌة من 
 ....ـ دول العالم األول أو عالم المبدعٌن والرواد(:ٔ) 
ً أو عالم المبلحقٌن والمقلدٌن(:ٕ)  ...ـ  دول العالم الثان
 .ـ إلى دول العالم الثالث أو العالم النامً(:ٖ)

ـ  الذي ال نعرف كم من العقود سوف ٌستغرق، ذلك ألن األحداث العلمٌة :العصر. إننا نعٌش عصر الثورة التقنٌة الثالثة

العصر الذي تزٌد إنجازات العقد الواحد فٌه فً الكٌف والكم . تتوالى بسرعة مذهلة وآثارها ال ٌكاد ٌدركها خٌال

إن العلماء : والقٌمة عن إنجازات اإللف السنٌن آلتً عاشها اإلنسان من قبل، وٌتكامل مع هذا القول ما ٌقال أًٌضا

ً ٌزٌد عددهم على كل الذٌن أنجبتهم كل  ً فً الوقت الحال الذٌن ٌشتغلون بالعلم والبحث العلمً والتطوٌر اتقان
الحضارات السابقة وحتى  السبعٌنٌات من القرن الحالً، وإنهم ٌنفقون من األموال وٌستخدمون من اإلمكانٌات ما 

 .ٌتضاءل إلى جواره كل ما أنفقته اإلنسانٌة من أموال واستخدمته من إمكانٌات قبل السبعٌنٌات
ً تبذل فٌها جهود :وتتمثل الثورة التقنٌة الثالثة  ـ فً عدد من المجاالت العلمٌة والتقنٌة الجدٌدة والمستخدمة، وآلت

ً تنطوي علٌها،  مكثفة فً مراكز التمٌٌز الدولً للدول الصناعٌة المتقدمة نظراً لبلختبارات العملٌة الهامة آلت

ً ٌصعب الٌوم تصور مداها وأثرها على اإلنسانٌة ً على رأس هذه . والتطبٌقات التقنٌة المرتقبة من ورائها وآلت وٌأت
ً تضم اإللكترونات الدقٌقة واللٌزر واأللٌاف الضوئٌة وتقنٌة الفضاء، ثم  العلوم علوم االتصاالت والمعلومات، وآلت

  .المواد الجدٌدة، ثم صناعة األدوٌة والكٌماوٌات الدقٌقة، وأخٌراً التقنٌة الحٌوٌة والهندسة الوراثٌة
  
 



 

 مستقبل الحرٌات العامة
 ـ :المقدمة 

تبدأ من أهمٌتها ، إلى توافقها مع  والتدقٌقاتأثارت وال تزال تثٌر مسألة الدٌمقراطٌة كثٌر من االختبلفات 

ٌطرحها . اللٌــــــــــــبرالٌة و تبلزمها مع العلمانٌة ،واختبلف معانٌها عند الٌونان ، عنه، مع مشروع الحداثة األوربً

ً كبداهة تمتلك القدرة بذاتها على تغٌٌر المجتمعات بالتزامن مع حرٌة السوق وقداسة التملك ٌطرحها . الفكر اللٌبرال
كل ما قٌل عنها تطرح كذلك بأنها فً  ورغم.الطبقاتالماركسٌون بالتبلزم مع االشتراكٌة ولصالح الطبقة العاملة وبقٌة 

ٌحاول بعض اإلسبلمٌون طرحها من . أمرٌكا، تتمٌز عنها فً فرنــــــــــسا، عنها فً برٌطانٌا وهكذا فً كل دول العالم

زاوٌة الشورى ،أو أنها ممكنة بدون علمانٌة وعلى أرضٌة الماهٌات الدٌنٌة وٌشكك كثٌر من المفكرٌن الحدٌثٌن فً 
 .  نجاحاتها وأن مجتمعاتنا العربٌة لٌست مؤهلة لها

أن الدٌمقراطٌة هً الشًء الذي عّم فً القرن العشـــــــرٌن كل ببلد العالم ولم تعّد حكراً على أوربا وأنها انتقلت من 
ٌعد حكراً على مجموعات  االدخار،االســـتهبلك،لمأن االقتصاد ، حٌث.للحٌاةكونها أحد أشكال الحكم إلى كونها أسلوب 

الطبقة الوســــــطى هً األساس  جماهٌرٌة،وانصغٌرة من رجال األعمال المصرفٌٌن البٌروقراطٌٌن بل أصبح ظاهرة 

 .الدٌمقراطٌة تعبر عن هذه الكلٌة الراهنة،وأنفً المجتمعات 

الثقافة بدورها أصبحت دٌمقراطٌة وغاب عنها مفهوم الثقافة الرفٌعة حٌث انتشـــــــرت الموسٌقى الشعبٌة واألفبلم 

 .الصاخبة وبرامج ساعات الذروة على الشاشات التلفزٌونٌة
 ـ:ظهور أمرٌكا كقوة مهٌمنة على العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ومستقبل الحرٌات فٌها 

ً للطبقة  أن من أهم القوى المّولدة للموجــــــــــــة الدٌمقراطٌة ،الثــــــــــــورة التكنولوجٌة والثراء المتنام

التكنولوجٌة بكل أشكالها كانت تعزز المركزٌة ، إال أن الثورة . المتوســــــطة وانهٌار النظم واإلٌدٌولوجٌات وأٌضاً 

التكنولوجٌة  حتى.بأحدأن ٌتحكم احد  ونالمعلوماتٌة وشـــــــــبكة االنترنٌت أزالت الحواجز وجعلت الجمٌع متواصلٌن 

وٌكمن النقد للدٌمقراطٌة  غٌر المشروطة باللٌبرالٌة بأنها تؤدي إلى انتخاب ! النووٌة أصبحت مباحة على المشـــــــاع؟
ً أو نظام بدون قٌود دستورٌة على سلطته  .عنصرٌٌن فاشٌٌن أو نظام حكم دٌنً إســـــــــبلم

  



 

ً وقابل للتطور حسب موازٌن القوى نظام:تعنًفهً ( الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ) أما ً دٌمقراطً علمان  .سٌاس

و (نظم شبه دٌمقراطٌة )أو ( لٌبرالٌة نوقراطٌاتتوك )كانت غالبٌة البلدان فً أوربا الغربٌة ،حتى القرن العشرٌن أو 

كانت برٌطانٌا  8ٖٓٔكان حق االقتراع فٌها مقٌداً للغاٌة وكانت مجالسها التشرٌعٌة المنتخبة محددة السلطات وفً عام 

ً واحد ٕتسمح بنسبة  صارت الحكومات  9ٗ٘ٔومنذ عام . فً المائة بالكاد من سكانها بالتصوٌت النتخاب مجلس نٌاب

 ألورباإن التارٌخ الحدٌث : بالقول  وٌستطرد.الدستورٌةالغربٌة تجـــسد فً غالبٌتها كبل من الدٌمقراطٌة واللٌبرالٌة 
 (.  اللٌبرالٌة الدستوري) وأمرٌكا الشمالٌة ســـــــــادت فٌه 

 :أشكال االستعمار ومستقبل الحرٌات العامة 

إن اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة تركت ورائها مٌراثان من القانون والرأسمالٌة أما فرنسا فلم تشجع إال القلٌل من الحكم 

أن غالبٌة دول العالم الثالث التً أعلنت عن نفسها  إال.االقتراعالدســــــتوري أو األسواق الحرة ولكنها أطلقت حق 

 .دٌمقراطٌات بعد االستقبلل ،تحولت إلى نظم دٌكتاتورٌة فً غضون عقد واحد
 الفاشستٌةحٌث إن  فً أوربا سقطت نظم حكم ملكٌة كثٌرة بعد الحرب العالمٌة األولى وتوزعت أممها نزعات 

استقرت الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة فٌها بدعم أمرٌكً مباشر  9ٗ٘ٔإال انه وبعد عام .والدٌكتاتورٌة والشٌوعٌة 

ً فً الشرق   .واستطاعت أن تحتوي الخطر الشٌوع
 ـ                                           :المرأة والدٌمقراطٌة ومستقبل الحرٌات واالنتخابات 

وتتطلب الدٌمقراطٌة االستماع لمصالح المواطنٌن ومناقشتها وسن . كانت للمرأة دائما مصلحة قوٌة فً الدٌمقراطٌة
ً سماع صوتها فً العملٌة الدٌمقراطٌة. تشرٌعات بشأنها .  والمرأة هً نصف سكان العالم، ومن ثم، ٌنبغ

ــــتاج الدٌمقراطٌة للمرأة كً تكون دٌمقراطٌة حقا، وتحتاج المرأة للدٌمقراطٌة إذا أرادت تغٌٌر النظم  وتحــــــــــــ

ـــع المجتمـــــعات ككل من تحقٌق  عن طرٌق التمثٌل الدٌمقراطً  وٌمكن.المساواةوالقوانٌن التً تمنعها وتمنـــــــــــ

من اتفاقٌة القضـــــاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة أهمٌة  7وتؤكد المادة . تمثٌل مصالح المرأة وسماع صوتها
                                                                                                                                          وعندما بدأت الحركة النسائٌة الدولٌة تكتســــــب زخما خبلل ، تمثٌل المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة لبلدها 

ً األول  97٘ٔالسبعٌنات، أعلنت الجمعٌة العامة فً عام  بوصفها السنة الدولٌة للمرأة ونظمت المؤتمر العالم

ً بالمرأة، الذي عقد فً المكسٌك  - 97ٙٔوفً وقت الحق، وبدعوة من المؤتمر، أعلنت الســــــــــــنوات . المــــعن
 .بوصفها عقد األمم المتحدة للمرأة، وأنشأت صندوق التبرعات 98٘ٔ

 



 

 ـ:بعض الممارسات الرئٌسٌة للمشاركة السٌاسٌة الفعالة للمرأة والحرٌات العامة
 .ـ جعل كل من االنتخابات المحلٌة والوطنٌة حرة ونزٌهة للمرأة: - 1

تعزٌز التدابٌر الخاصة المؤقتة مثل نظام الحصص واإلعفاءات من رسوم الترشٌح وإمكانٌة الوصول إلى وســــائط 
على األحزاب السٌاسٌة التً ال تمتثل لذلك وزٌادة مشاركة  جزاءاتاإلعبلم والحصول على الموارد العامة وفرض 

والعمل على تسجٌل الناخبٌن من . المرأة فً مناصب صــــــــــــنع القرار المنتخبة والمعٌنة معا فً المؤسسات العامة

واتخاذ تدابٌر للتصدي للعوامل التً تحول دون مشاركة المرأة . أجل تمكٌن المرأة من ممارســــــــــة حقها الدٌمقراطً

العنف ضد المرأة وعدم توفٌر رعاٌة الطفل وتقارٌر وسائط اإلعبلم المنحازة ألحد الجنسٌن )فً الحٌاة السٌاســــــــــٌة 

عن طرٌق العمل مع هٌئات ( وممارسات األحزاب السٌاســــٌة غٌر الشفافة واالفتقار إلى تموٌل الحمبلت االنتخابٌة
 .إدارة االنتخابات واألحزاب السٌاسٌة

 .ـ دعم منظمات المجتمع المدنً النسائٌة لتعزٌز مصالح المرأة: - 2

تقدٌم المساعدة لوضع جداول أعمال لسٌاسات جماعٌة، على ســـــــبٌل المثال عن طرٌق فروع المرأة أو عقد 

وتشترك النســـاء فً أولوٌات تتجاوز أي اختبلفات قد تكون لدٌهن وقد تتعلق هذه األولوٌات . مؤتمرات وطنٌة للمرأة

.  المشــــــــــتركة بحقهن فً تقلد المناصب الرسمٌة أو إمكانٌة حصولهن على رعاٌة صحٌة محسنة ورعاٌة الطفل
ومن المهم بالنســــبة للمرأة التنسٌق وإنشاء تحالفات والعمل معا وكفالة توجٌه رســـــائل مشتركة أثناء أوقات 

وتوفٌر بناء القدرات والتدرٌب على تطوٌر المهارات لتعزٌز مهارات الدعوة والتواصل، فضبل عن القدرات . التغٌٌر

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتطور االقتصادي وتحسٌن نموذج . النسائٌةالتنظٌمٌة الداخلٌة للجماعات والحركات 

ـ بعد الثمانٌنٌات اســـــتقراراً وارتفاعاً فً الدخل وتعزز موقعها العالمً خاصة بعد انهٌار :الحرٌات العامة 

ـــتراكٌة المتحققة إال أن األمرٌكٌون بدورهم ، فقدوا ثقتهم بدٌمقراطٌتهم، وأصبحوا أقل حرٌة فً . االشــــــــــــــــ
وأما العضوٌة فً حزب ما أو  9ٙٓٔفً المائة عام  ٕٓكانت مســـــــــــتوٌات التصوٌت بنحو  فقد.ببلدهم

مدرســــــــــــة ما فقد انهارت بصورة كبٌرة وإن االنخراط فً الشئون العامة والمدنٌة بصفة عامة شهد تراجعاً قدره 

 .فً المائة منذ منتصف الستٌنات ٓٗ
                                                                                               



 

ً الطابع الدٌمقراطً على السٌاســـــــة ؟ وأن أحداً ال ٌستمع للفقراء أو  وفً سؤال ما الذي جعل النظام األمرٌكً ٌضف

 .للفئات الوسطى وان الجماعات المنظمة المصالح الخاصة هً التً تدٌر واشنطن 

(  الشٌوخ )و( النواب )  حٌث أن األحزاب األمرٌكٌة تختار مرشحٌها وبرامجها السٌاسٌة بعٌداً عن الجماهٌر وأن 

ً ما ) وال ٌعتبر .  ٌلتقون فً لجان من أجل المتاجرة والمقاٌضة والمساومة فً القضاٌا واضع الدستور (  دٌسونجٌم
 رابع  1751 -األمرٌكً  

دســــــــــــــــتور  لعب دوراً هاماً فً وضع .الدستور ، وعرف بأبً 1809 – 1817بالفترة من للوالٌات المتحدة رئٌس
،وان أمرٌكا دٌمقراطٌة واألفضل )جون جاي)و) هامٌلتونألكسندر ( بالتعاون مع 1787 عام الوالٌات المتحدة

  .تســــمٌتها بالجمهورٌة الن نواب األمة هم الذٌن ٌقررون ولٌس األمة

 ـ                                                                                         (:مصطلح وفاة السلطة ) 
انهارت فً العقود األخٌرة فقد  .وهً إن هناك  مجــموعة من األفكار عن المؤســـــــــــسات فً األنظمة الدٌمقراطٌة

 .السلطة العمومٌة بمعناها القدٌم حٌث القوانٌن الصــــــــــارمة فً مختلف المـهن واألعمال 
صارت فالقروض  .وبعكس ذلك بدأت السلطة تفقد معناها وأصبح الفرد ال ٌهتم بما هو عام وإنما بما هو فردي وخاص

 .تُعطى لكل مـــن لدٌه عمل وٌمكن للفرد شراء حاجٌاته وان ٌعٌدها بالتدرٌج فً السنوات المقبلة
وعلٌة أصبحت السلطة  مع العولمة والســــــــــوق والدٌمقراطٌة أقل قٌمة وأهمٌة وأٌضاً الفن فقد أصــــــــبح 

 .والفكروهذا ٌنطبق على األعمال والمحاماة والطب . ســـــــــلعة رخٌصة القٌمة واستهبلكٌة 
 :وأن القرن العشرٌن تمٌز باتجاهٌن عرٌضٌن

ـ وضع لوائح تنظٌمٌة للرأسمالٌة حتى بداٌة الــــــسبعٌنٌات وتحرٌر الدٌمقراطٌة من القواعد المقٌدة بعد (:ٔ)
 .  السبعٌنٌات بما أدى إلى الخصخصة 

 .ـ  تحرٌر الصناعات وانسحاب الدولة من مواقع القٌادة العلٌا لبلقتصاد(:ٕ)
 :اإلجابة.وفً جواب ملفت إلحدى االستطبلعات تشٌر الدراسة عن المؤسسات العامة التً ٌحترمها األمرٌكٌون 

نظام االحتٌاط الفٌدرالً ، وأن هذه جمٌعها تعمل بطرٌقة غٌر ( ٖ)القوات المسلحة،( ٕ)المــــــحكمة العلٌا، ( ٔ)

 دٌمقراطٌة

وفً موضوع اإلرهاب ٌعتبر دور الدولة ضروري لمحاربته ولكن دون أن تصبح عنٌفة وشمولٌة فتولد اإلرهاب من 
 .جدٌد
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