
Urna Semper 

Instructor’s Name 

August ُٔ, َُِٔ 

 

 

 الرَّشيد كماحلُ

 للقرن احلادي والعشرين منوذجٌ معريفٌّ 

ميقراطيَّة واحلداثة( ِّ ش يد والد  )دراسٌة يف العالقة بني احلمُك الرَّ

 

 

 

 نزار كريكش

 دراسةٌ مقدَّمةٌ ملنتدى كوال ملبور للفكر



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

2 
 

 
 الفهرس. -
  .مةدقٍِّّ اٞن -
 إطاره معريفٌّ. الر شيِّ كماٜني  ةنظري   -
 .ة٬ندقراطيٍّ الٍِّّ ك  الر شيِّ كماٜني  -
 العلماني ة.ك  الر شيِّ كماٜني  -
 الر شيِّ كاٜنِّاثة.اٜنيكم  -
  الر شيِّ رؤيةه مستدقبلي ةه.اٜنيكم  -

 
 

 
 
 
 
 



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

3 
 

    مةٌِّمقد ِّ
 

 يف ٞنفهـوا ىذا تيظهرى  أف اكؿٓن الر شيِّ اٜنيكم عن تتحِّ ث ال يت كالكتب الٌِّراساتك  األُناث من كثًننا أف   رغم   
 الر شيِّ اٜنكم من ٩نعلى  أف ٬نيكن الذم م  الٌنظر  اإلطارى  أف   إال بو، تتعل ق اليت الن واحي يف بنا كتتجو ؿى  اإلسبلمٌية الث دقافة

دقيقً  للحيكم حدقيدقي ةن  أداةن    .األُناث ىذه من كثًنو  يف غائبنا ظل   الت نموية اَّتمع أىِّاؼ كٓنى
 

 يتعل ق (بينهما الفرؽ بعِّ فيما كسنوضٍّح متبادؿو  بشكلو  اٞنصطلحٌن كسنستخِّـ) الر شيِّ ماٜنيك (أك اٜنوكمة   
 يتعل قي   كىو رُنية، كغًنً  رُني ة مؤٌسسات أك شركةو  أك دىكلةو  يف الدقرار ُّا يصنع اليت كاآللية السٍّياساتك  الدقرار بصناعةً 

 الص بلحي ات كٓنِّيِّ ؤٌسساتاٞن ٟنذه البناءً  على تركيزه من رأكث اٞنختلف ؤٌسساتاٞن بسلوؾ كعبلقًتها اآلليات ُّذه
 تطور ت مفاىيمي  ؛الٌشبكةك  الٌسوؽك  اٟنرمية كىي الر شيِّ اٜنيكم  لنموذج اٞنكوٍّنةى  العناصرى  فإف   فيها، الدقائمة كاإلدارات

 الٌِّكلة مؤٌسسات يف للعاملٌن بدقةاٞنس اال٥نيازاتً  تتجاكز اليت كىي كيرب ماكس تصو رىا اليت ؤٌسساتاٞن طبيعةً  من
ٍـّ  اٝناص   الدقطاع فيها ارتبط أخرل أشكاالن  أخذت قِّ كاف ة، اَّاالت يف الدقرار كصانعي  العبلقات ٠نموعةً  عرب بالعا
 تٍ انتشر  ثي    ،الٌِّكلة مؤٌسسات ٠نموع يف  اإلنفاؽ ٓنكم اليت كالعدقبلنية الٌسوؽ فكرى  لؤلذىاف أعادت اليت الت عاقِّي ة

ساءلة عن اٜنِّيث اقتضى ٣ن ا الٌِّكلة مؤٌسسات ٠نموع تربط اليت للش بكة أخرل أفكاره 
ي
 الفساد؛ ك١ناربة كالش فافية اٞن

ا تدقتضي الثٍّدقة ىذه فإف   لذا بالثٍّدقة؛ يتعز ز ٠نتمعي   ماؿو  رأس عن تعبػٍّري  أيفدقيًّا تنشأ اليت العبلقات ألف    فهم من مزيِّن
 الكربل كالش ركات احمللي ة الش ركات ىنا ؤٌسساتباٞن كنعين كاف ة، كاٞنتسويات اَّاالت يف احملاسبةك  الر قابة آليات

 قراراهتا ترشيِّ إُف ٓنتاج كٌلها ،اقتصادي ة ظاىرةن  بوصفها كالعوٞنة عاٞني ةال كاٞننظ مات كاٜنكومات اٜنكومي ة ؤٌسساتكاٞن
 حدقيدقي   حسابو  كعن ،ؤٌسساتاٞن ىذه دىاخلى  طبيعي   تسلسلو  عىن تيعربٍّ  اراتو بدقر  ؤٌسساتاٞن ييرسٍّخ رشيِّ حيكمو  عرب

  .اَّتمع أبناء بٌن ف للت عأك تعزيز البعيًِّ  اٞنِّل كيف كاٞنصاٌفً  للمفاسًِّ 
 

 راطٌيةال٬ٌِّندقك الغربي ة اٜنِّاثة مفاىيم من جزءن  ٩نعلو أف ٪ناكؿ مىن بٌن تىِّر جى  قِّ الر شيِّ اٜنيكم تعريفى  لكن     
 ٧نوذجى  فإف   لذا ؛الغريب الن موذج  ىو سائِّ لنموذجو  مناًفسه  ٧نوذجه   ىو الر شيِّ اٜنكم أف   يرل كمىن كالرأٚنالي ة كالعلماني ة

 لو ٧نوذجه   ىوالبيئة ك كالعوٞنةك  الِّ كؿك  اٜنكومات زمةً كأ ..العاَفي  شهِّىا أزماتو  سياؽ يف جاء ٧نوذجه  الر شيِّ اٜنيكم
 .الس ائِّ الغريب الن موذج مع تتعارض قِّ اليت الفكري ة قواعِّيه
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 من ٬نيكن اليت اٞنوضوعي ةى  اٛنوانب فإف   لذا اٜنكم، أدكات من أداةن  كونو من أكثر معًريفٌّ  ٧نوذجه  الر شيِّ اٜنكمي  
اد سدقوط عِّب ينتشري  اٞنفهـو ىذا جعلت اليت ىي مسل مات ّنجموعةً  تتعل ق الر شيِّ اٜنكم دراسة خبلٟنا  االٓنٍّ

اًلفةو  ّندقاربةو  الٌتنميةك  اٜنيكم ٞنسألة تنظرى  أف حاكلت اليت األدبي ات من كثًنو  يف الس وفيايت  يف سادت اليت للمدقاربة ٢ني
 الٌِّراسات تلك) اٞندقارنة الٌِّراسات مفهـو تطو ر كمع كاالشرتاكي ة؛ الر أٚنالي ة بٌن الصٍّراع يف خصوصنا العشرين، الدقرف

  أك الر أٚنالي ة عجزت أف بعِّ (العاَف دكؿ بٌن الٌتنمية مستول يف التفاكت ىذا تفسٍّر أف اكؿٓن اليت الفلسفي ة
 ،ال٬ٌِّندقراطٌية الِّ كؿ مدقٍِّّمة يف تكوف قِّ اقتصاديًّا اٞنتخلٍّفة الِّ كؿ من كثًننا ف  إك  ،التفاكت ىذا تفسًن عن االشرتاكي ة

 .الٌتنمية اتمؤٌشر  يف متدقٌِّمةن  مستوياتو  حدق دقت قِّ اٛنربم اٜنكم و٥ن ٕنيل أخرل دكؿه  بينما
 

 للحيكم إسبلمي   منظورو  عن اٜنِّيث فإف   لذا الت نمومٌ  التفاكت ظاىرة لتفسًن متكامله  ٧نوذجه  الر شيِّ اٜنكم   
 اإل٤ناز اكتشاؼ يعين بل ٌي،اإلسبلم الفكر يف اٞنفهـو ىذا كجود إلثبات الفدقهي ة األدكات استخِّاـ يعين ال الر شيِّ

 يف اإلنساني ة؛ العلـو من كثًنو  يف مكانو يأخذ بِّأ الذم اٞنفهـو ٟنذا تعِّ دنا ييعطي الذم اإلسبلميٌ  اٜنضارمٌ 
 Science of  اإلحساف كعلـو كاإلدارة االجتماع كعلم كاالقتصاد ةالسٍّياسي كالعلـو األنثركبولوجيا

Improvement  اٛنودة  أك.  
 

 ٓنو الن  العاَف فيها كيشهِّي  ،اإلسبلمٌيةك  العربي ة منطدقتنا ُّا ٕنر   اليت االنتدقالي ة اٞنرحلة ىذه يف الر شيِّ اٜنكم أ٨ني ة   
 اليت االتٍّصاالت كثورة الكونية اٜنضارة مع يتوافق أف ٬نكن عِّالن  أكثر عاٞني   نظاـو  عن البحث سياؽ يف تأيت كبًننا؛

 ضركرات من ضركرةه  الر شيِّ اٜنكم  أك اٜنوكمة فإف   العاٞني، السيناريو َّموعة العظيم الت غًن ري ةلنظ فطبدقنا نعيشها،
، النٍّظاـ اٜنِّاثة ُّا صبغت اليت الن مطية من كاالنطبلؽ العظيم التحو ؿ  اليت الت خلف حالة من اٝنركج عن فضبلن  العاٞني 
 يف كالش عوب األمم بٌن التفاكت يف  متمثٍّلةو  كتنموي ةو  بيئي ةو  إشكاالتو  ٜنلٍّ  ٞنواردا فاستغبلؿ العاَف؛ دكؿ من كثًنه  تعيشها
 لن كىذا العاَف، قيادة على كقِّرتو العاٞني النٍّظاـ جِّكل بشأف ىامًّا سؤاالن  يطرح الت عليم، كمستول الِّ خل مستول

 كٓنو الت صراعات تشهِّ ال يت اٞنناطق يف خصوصنا ،الِّ كؿ كىي العاٞني؛ النٍّظاـ ٟنذا اٞنؤس سة كحِّات بإدارة إال يتأت ى
 .ىشاشتها  أك  اٜنكومي ة ؤٌسساتاٞن ترى ل من حالة  أك السٍّياسي النٍّظاـ يف

 سدقوط منذ اإلسبلمٌية األم ةي  شهِّتو الذم ر الت ِّىو فتفسًن  الر شيِّ؛  اٜنكم أ٨ني ةي  تزداد اإلسبلمي العاَف يف   
 سؤاؿ كتدقِّ ـ ،الت اريخ حركة لفهم اٞنؤس سي بالبيعِّ االىتماـ غاب  أيِّيولوجي ة، لتجاذباتو  خضع قِّ العثمانية الٌِّكلة

 َف االستعماًر؛ ضِّ   كفاحو  مرحلة بعِّ استدقبلٟنا نالت اليت العربي ة الِّ كؿ أف   رغم ١نوريًّا، سؤاالن  بوصفو كالنٍّظاـ ية اٟنو
 تطوير يف تيسهم أف ٬نكن كتنموية اقتصادي ة نيظيم بناء  أك الِّ كؿ ىذه موارد تيفعٍّل  منفتحةو  إلدارةو  ٧نوذج أم   تصنعٍ 
 الدقرف مطلع يف الص ادر البشري ة الٌتنمية تدقرير كاف لذا اٞنختلفة؛ كالدقطاعات ؤٌسساتاٞن يف اٜنوكمة كنظم الٌِّكلة أجهزة
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 الِّ كؿ إلدارة بِّيلو  ٧نوذجو  عن البحث تدقتضي أزمة ّنثابة العربي ة كؿالِّ   إدارة يف الفشل حجم كأظهر كالعشرين، اٜنادم
 توافق مِّل عن الس ؤاؿ كبِّأ ،ال٬ٌِّندقراطٌية عن كثًنةه  مؤل فاته  ككيتبت ال٬ٌِّندقراطٌية إُف الت فكًن ماتوج و سرعافك  ،العربي ة

 هناية) الش هًن مدقالو يف فوكوياما افرتضو الذم ٬ندقراطٌيةالٌِّ  بدقطار اإلسبلميٌ  العاَف ٜنق إف كما اإلسبلـ، مع ال٬ٌِّندقراطٌية
 ؟ ٪نكم من كسؤاؿ ،السٍّياسي النٍّظاـ من أعمقي  إشكاالته  بِّأت حّت   العريب، الر بيع ثورات انتشرت أف بعِّ ،(الت اريخ

 كانتشار الٌِّكلة ألجهزة اٞنؤس سي الث بات بٌن العبلقة لؤلذىاف أعادت اإلشكاالت ىذه العريب، الربيع دكؿ يف تظهر 
  .اٜنوكمة مؤٌشر يف الدقائمة ذيل يف ىي داخليًّا احرتابنا شهِّت اليت الِّ كؿ أغلب أف   مصادفة فليس العنف،
 ظاىرةن  بوصفها الس لطة بٌن العبلقة إبراز  خبلؿ من ،العربي ة الٌِّكلة تكوين سياؽ يف الر شيِّ اٜنكم كضع فإف   لذا
اأ الر شيِّ اٜنكم  ٩نعل قِّ الٌِّكلة كبناء سياسيًّا ًنظامنا بوصفها دقراطٌيةال٬ٌِّنك   تارخي ةن،  لو تيبىن أف يصلح معرفيًّا ٧نوذجن
 (.الٌِّكِف الٌندقِّ لصنِّكؽ اٜنوكمة مؤٌشر  ىو كما (السٍّياسي النٍّظاـ استدقرار عن تعربٍّ  اتمؤٌشر  ٠نموعة
 

 : إُف البحث ىذا يهِّؼ   
 السٍّياسي من خبلؿ عرض أبرز  الفكر كتطو ر ةالسٍّياسي يٌةالٌنظر  سياؽ يف الر شيِّ اٜنكم كضع

 االزمات اليت حفزت اٞننظرين للبحث عن ٧نوذج تفسًنم أخر.
 كاٜنِّاثة كالعلماني ة ال٬ٌِّندقراطٌيةب كعبلقتو الر شيِّ كاٜنكم سياسي ة؛ كمفاىيم ظواىر بٌن الت مييز  

 .كاستدقراراىا الٌِّكلة وينتك دينامية إطار يف بينها العبلقة كتفكيك
 كاإلسبلمي العريب عاٞننا يف الر شيِّ اٜنيكم ٞنفهـو نظريةو  لصياغة تطويريىا ٬نيكن اليت اٞنسل مات فهم. 

 
 كَف مرتادفٌن، جعلهما الر شيِّ كاٜنكم ال٬ٌِّندقراطٌية عن اٜنِّيث أف   يف تكمن البحث ىذا يعاٛنها اليت اإلشكالي ة   

  أك صنواف، الر شيِّ اٜنكمك   ال٬ٌِّندقراطٌية بأف   كالدقوؿ اٞنسل مات؛  ىذه معو تتمايز أف ٬نكن معرفيًّا ا٧نوذجن  األم ة تصنع
 للوصوؿً  اٞنسل مات ىذه نناقش أف حاكؿسن لذا .....ي ة اٟنو بشأف أيِّيولوجيٌّ  صراعه  أن و على السٍّياسي العنف يفسٍّر

 اليت األساسي ة اٞنفاىيم إطار يف األقل على كثدقافتها اإلسبلمٌية األم ة أدبيات فقك  الر شيِّ اٜنكم  يف مغايرة مدقاربةو  إُف
ننا منظورنا ٟنا نضع َف  لتِّأكؿ ١نِّدة سياسي ةو  نظري ةو  لغياب الٌتصور كاف بل اإلسبلـ، يف ةالسٍّياسي يٌةالٌنظر  فهم من ٬نكٍّ

 يف ظاىرةه  يٌةالٌنظر  ٟنذه نواةن  تكوف أف ٬نكنها اليت اٞنسل مات أف   مع سياسي ة، نظري ةو  بغياب اعرتاؼه   ىو ككأ٧نا الس لطة،
اث  اليت اٞنسل مات ليميٍّز الر شيِّ للحكم مالٌنظر  اإلطار يعاًف اٞنبحث ىذا فإف   لذا ،اإلسبلمٌية للحضارة الث دقايف الرت 
اأ تكوف أف ٬نكن  للحكم األساسي ة العناصر إبراز ١ناكلة ف  إك  مغايرة، ثدقافي ةو  مدقاربةو  كفق الر شيِّ اٜنكم لِّراسة ٧نوذجن

اث اٞنفهـو ٟنذا اٞنؤس سة يٌاتالٌنظر ب مدقارنتو خبلؿ من الر شيِّ  يكوف قِّ كالر شِّ العِّؿ عن أيِّينا بٌن الذم كبالرت 
  .اإلسبلمي الفكرً  يف للحكم ٧نوذجو أ لبناء مدقِّمةن 
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ة مطالعاتو  خبلؿ من الباحث شغل اٞنوضوع ىذا     ٧نوذجو  عن سع أك ُنثو  إطار يف جاءت اَّاؿ ىذ يف عِّ 

 اليت مراحلو من مرحلة يف البحث فإف   كتوجيهو، اإلسبلميٍّ  العاَف يف السٍّياسي الفاعل تفسًن يف ييسهم أف ٬نيكن معريف  
 معرفةو  صناعة يف ترغب حٌن اكمةاٜن بالٌسلطات تتعل ق األكُف :بطريدقتٌن الدقرار صين اع توجيو يرتق ب ما ظاىرة ُّا يفسٍّر
 راجعةو  تغذيةو  يف ييِّخلها الذم  ىو ك٤ناحها الت وقع، على الٌنماذج ىذه بدقيِّرة تتعل ق كالثانية حكمها، شرعية تؤكِّ
 عٌن كىذا تدقع، أف قبل اٞنخاطر كيت دقي العجز، قبل الص ِّر يتوق ع ال ذم الر شيِّ الدقرار صناعة على العلم قِّرة تؤكٍِّّ

  .الدقرارات صناعة يف الر شِّ
 كجائزة للفكر، المبور كواال منتِّل قِّ مو ال ذم اٞنهمٍّ  البحثيٍّ  اٞنشركع ىذا إ٤ناح يف  مسا٨نةه  البحث ىذا أف   كما

 (.الر شيِّ اٜنكم)اَّاؿ ىذا يف ُنثو  ألفضل ١نمِّ مهايت
 

 اٞنِّخل) ةالسٍّياسي النٍّظاـ تطو ر فهم يف اخصوصن  ،الٌِّكلة كبناء الر شيِّ اٜنكم عن ٓنِّ ثت كثًنةه  مراجع   
 أف ٬نكن رائِّة أعماؿ عِّ ة ىناؾ  البحث، من لكثًنو  ٔنضع َف الر شيِّ كاٜنكم ال٬ٌِّندقراطٌية بٌن العبلقة لكن ،(التطورم

 األمريكيٌن اٞننظٍّرين من كىو) ىنتجتوف؛ صموئيل كتب ما منها البحث؛ ىذا يف منها استفِّنا قِّ إليها نشًن
 الٌِّكلة بناء) ككتاب ،ـ(ُٖٔٗ  عاـ صِّر الذم (االنتدقالية اٞنراحل يف السٍّياسي النٍّظاـ :كتابو يف كذلك ،) اٞنشهورين
ت ال يت الٌِّراسة كىي ياباين، أصل من األمريكي اٞنفكٍّر فوكوياما لفرانسيس ،(كالعشرين اٜنادم الدقرف يف كاٜنوكمة  تغًن 

 العمل ىذا ،ال٬ٌِّندقراطٌية لدقياـ أساسيًّا شرطنا الر شيِّ اٜنكم أ٨نٌية لو ظهرك  ،الت اريخ ايةهن: مدقالو عن أفكاره بعض فيها
  كىو النٍّظاـ، ر كتِّىو السٍّياسي النٍّظاـ :أصل  كىو كثًننا منو الباحث استفاد أخًننا صِّر آخر مهمو  عملو  يف تطو ر

 متماسكة نظريةن  يكوف أف ٬نكن الذم كالعمل توف،ىنتج أستاذه حذك فيو ٪نذك أف حاكؿ جزئٌن، من ضخمه  كتابه 
 أك اجيم داركف أمريكي أصل من الرتكي للعاَف األمم؟ تسدقط ٞناذا عنواف:ٓنت صِّرت دراسةه   ىو اَّاؿ ىذا يف قيٍِّّمت
ا ؛الت اريخ فلسفة يف ثورةو  ّنثابة كىي غلو،  كما ،ؤٌسساتاٞن ةأ٨ني   كبي نت ،تار٫ني   سياؽو  يف اٞندقارف اٞنِّخل كضعت ألهن 
  .الت أكيِّ ُّذا ...ؤٌسساتاٞن ؤٌسساتاٞن ؤٌسساتاٞن :لفصل الكاتب عنوف

 
 منها الر شيِّ؛ اٜنكم عن عِّ ة كيتبنا أصِّر كاليفورنيا يف  الربيطانية الٌِّراسات مركز يف الباحث بارڤي مارؾ   

 صيلب يف كاف الذم الكتاب أف   غًن الر شيِّ، اٜنكم عن أكسفورد جامعة أصِّرهتا مِّاخل سلسلة ضمن كتابو
 اٜنِّاثة ٧نوذج على اٜنوكمة ٧نوذج كتأثًن الت دقاطعات فيو كناقش ،ال٬ٌِّندقراطٌية اٜنوكمة عن كتبو ما  ىو البحث سياؽ

 الت عامل من كسيلةن  بوصفو البِّاية، يف الر شيِّ اٜنكم مع تعاطت بعضها سنذكري  اليت الٌِّراسات من كثًننا فإف   الغريب؛
 يف خصوصنا ٟنا، تدقٌِّـ اليت كاٞنساعِّات اٟنبات استدقباؿ يف رشِّبال تتحلى أف ٩نب الِّ كؿ ىذه كإف   الن امية، الِّ كؿ مع
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اد سدقوط بعِّ عنها مسؤكلة األمريكي ة اٞنت حِّة الواليات صارت اليت النٍّزاع مناطق  العاَف، قيادة كتولٌيها السوفيايت االٓنٍّ
 ٓنميها اليت الت دقليِّي ة يٌاتالٌنظر  تتجاكز عام ةن  قيمنا بوصفو الر شيِّ اٜنكم يِّخل أف من وؼي اٝن كاف سيأيت كما لذا

 كجِّت اٞنفردات ىذه كالر أٚنالي ة، كالفرداني ة ال٬ٌِّندقراطٌيةك  العلماني ة عن انتشرت اليت اٞنسل مات عن العظمى الدقول
 انتهى ث   ،الٌِّكلة تعامل يف الٌسوؽ كمنطق للعدقبلني ة األمر تسلم نٍّيايبال الت مثيل فكرة جعلت ناجحة ْنارب يف منافسة

 كالت جانس كالثٍّدقة الغربية، الٌنماذج عن غريبة قيمو ِّعاء است األمر اقتضى ٣ن ا االجتماعي ة العبلقات فهم إُف األمر
 .(ُٓٗٗ) الثٍّدقة : عنواف ٓنت مالفوكويا مهمًّا كتابنا سنذكر كما كالعف ة كالصٍِّّؽ اٜنب إُف  الٌتوافقك 

 
 ذكرىا كأحياننا فيها، األساسي ة اٞنباحث الباحث كأخرج فيها، ُنثت دراساتو  ٠نموعة تضم نت الٌِّراسات ىذه   

، من تضم نو كما الكتاب يذكر األحياف بعض كيف كالس نة، الباحث اسم إُف أشار  أك اٞننت، يف  أىم   كلعل   ُنوثو
 الر بيع بعِّ نشريه أيعيِّ الذم الكتاب  كىو سبلمة؛ غساف للمؤلٍّف نيشر ما كتكٌوهنا العربي ة الِّ كؿ لِّراسة مصِّرو 
 اليت اتؤٌشر اٞن من كثًنو  دراسة كذلك األمر اقتضى مرموقٌن، لكيت اب العربي ة الٌِّكلة عن عميدقة دراسات كضم   العريب،
  .الر ئيسة الفكرة الدقارئ عن ٓنجب قِّ إحصاءاتو  عن اٜنِّيث نم أكثر فكرم   سياؽو  يف يدقٍِّّمها أف البحث حاكؿ

 الِّكتور كتاب من الباحث استفاد الر شيِّ كاٜنكم الٍِّّين بٌن العبلقة  كىو ؛البحث ىذا من فصلو  يف   
 ٠نموعة فاٞنؤلٍّ  فيو ٗنع ال ذم الكتاب  كىو كالٍِّّين، الر شيِّ اٜنكم عن  اٞناليزم كاألكاد٬ني اٞنفكٍّر شنِّرامظفر

 اٞنذاىب كل   تدقريبنا فيها ٗنعك   الس بع، الٌِّراسات ٚن اه ما الر شيِّ، للحكم كمنظورىا اٞنختلفة األدياف عن دراسات
 األشهر اٞنفكٍّر يعِّ    كىو بيكر ٟننت كتاب من كذلك كاستفِّتي  اَّاالت، ىذه يف متخصصٌن كيت اب كمن كاألدياف

 اليت األفكار أبرز كمن األكاد٬ني ة، ساط األك يف كاسعنا جِّالن  أثار الذم (العلمانية يةهنا) :كتابو يف خصوصنا عاٞنينا
 العريبٍّ  العاَف يف تنتشر اليت اٞنعارؼ كراء تدقف سلطات كجود عن كغًنه الفتاح عبِّ سيف الِّكتور أستاذنا يعرضها

    .كالِّين مالعل بعبلقة تتعل ق ألفكارو  ندقِّه يف الكاتب ذكره ما كىذا كاإلسبلمي،
 الر شيِّ، اٜنكم يف اهتامؤٌشر ك  العربي ة الِّ كؿ تكوين سياؽ بفهم منها استفِّت أخرل عربي ة ككتب دكلي ة تدقارير   
 ٠ناؿ الر شيِّ اٜنكم فمجاؿ بالبحث؛ اٞنتعلدقة التعريفات أىم الباحث كضع البحث، مبلحق يف. البحث أثناء ذيكرت
ا كاسع ا كتابنا أفردت العريدقة كتليِّجر  مؤس سة إف   حّت جِّن  .الر شيِّ اٜنكم قاموس عنواف ٓنت ضخمن

 تركيبها ثي   اٞنفاىيم من لكثًنو  كالت فكيك الت حليل من البيِّ   كاف البحث، ىذا موضوعات بٌن للت ِّاخ ل نظرنا   
 قرارات صناعة على اٜنكومي ة كغًن ةاٜنكومي   ؤٌسساتاٞن كقِّرة - الر شيِّ اٜنكم مفهـو ييعطي قِّ كيلي   مركبو  كصياغة
 اٞنختلفة؛ ّنظاىره السٍّياسي للعينف سببنا تكوف قِّ الٌِّكلة مؤٌسسات غياب فىإف   عالي ة، تفسًني ةن  قِّرةن  - رشيِّة

 األمم كسدقوط الِّ كؿ بعض ٔنل ف يف سببنا تكوف كقِّ الِّ اخلٌي، كاالحرتاب اٞنضادة كالثورات كالثورات كاالندقبلبات
  .األكطاف خرابك 
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 اليت ةالسٍّياسيك  الفكري ة كاألزمات األفكار تسلسل ييربز تار٫ني   عرضو  دكف التحليليٍّ  اٞننهج ىذا يف العمل ٬نكن كىال
 عبلقة ٟنا مدقاربة كضع ٬نكننا ال ي ةالت ار٫ن كاٝنلفي ة البناء ىذا فهم فِّكفى  الر شيِّ، اٜنكم نظريات خبلٟنا من تطور ت
  .اإلسبلمٌيةك  العربي ة كثدقافتنا بواقعنا

 ىذا جعلت اليت ي ةالت ار٫ن التحٌوالت فهم عرب ك٠ناالتو؛ الر شيِّ اٜنكم فهم على تساعِّنا قِّ كثًنة أدكاته    
 خبلؿ من ،منها تشك ل اليت  للعناصر الن موذج ىذا تفكيك خبلؿ من  أك العلمي، اَّتمع يف مكانو يأخذ الن موذج
 اليت الت فسًني ة الٌنماذج عجز أظهرت اليت األزمات عرب تطو رت اليت اٞنفاىيم  أك  اٜنِّيث الت اريخ يف حو ؿالت   ْنارب
 يٌةالٌنظر ب كعبلقتها الت طور كنظري ة ،اَّتمعي ة بالتحو الت كعبلقتو اٜنِّاثة مفهـو خصوصنا العشرين، الدقرف يف سادت

 اٜنكم مفهـو لتطٌور الكليٍّ  البناء فهم على الدقِّرة يعين فرضي اهتا كأىم يٌاتالٌنظر  ذهى فعرض كاالجتماعي ة، ةالسٍّياسي
 .الٌسياؽ ىذا يف نعنيو الذم التحليليٌ  اٞننهج  ىو كىذا الر شيِّ،
 سيضع البحث ىذا من ؿ األك الفصل فىإف   ي ةالت ار٫نك  التحليلي ة األدكات ىذه عرب اٞنفاىيم ىذه كل لعرض   

 ىذا كيف االنتدقالي ة، كاٞنراحل الٌِّكلة تكوين كنظري ة الر شيِّ اٜنيكم أدبي ات يف اٞنستخِّمة اٞنفاىيم ألىمٍّ  معرفيًّا اإطارن 
 ٧نوذجه  اٜنوكمة أف    كىو البحث؛ ىذا فصوؿو  من فصلو  كلٍّ  يف معنا سيتكر ر الذم الن مط سيربز الت عريفيٍّ  اٞنِّخل
 .اَّاالت من كثًنو  يف اٞنستدقبل لتوق ع أداةن  يكوف أف ك٬نكن ،ةعِّ   ٠ناالت يف يِّخل جِّيِّه 

 تتعل ق األكُف :مدقاربتىٌن كقِّمت الر شيِّ، كاٜنكم ال٬ٌِّندقراطٌية بٌن العبلقة عن اٜنِّيث كاف الث اين الفصل يف   
 بتاريخ كعبلقتها ،الٌِّكلة مؤٌسسات بناء نلتكوي تعر ضت تار٫ني ة مدقاربة كالث انية.اَّاؿ ىذا يف التجريبي ة الٌِّراسات بأىم  
 .الر شيِّ للحكم كنظرهتا الِّ كؿ تلك

 دكلةو  كلٍّ  يف جاىزةن  نسخةن  بوصفو تطبيق ٬نكن خطيًّا منحىن يأخذ أف ٬نكن ال ؤٌسساتكاٞن الِّ كؿ بناء كإف      
 الت ِّافع سر    كىو العاَف إليو يت جو الذم اٞنسار  ىو الٌنماذج تعِّ د ْنعل ٢نتلفة ٧ناذج إف   بل العاَف، دكؿ من

 .ةالٌِّكلي ؤٌسساتكاٞن  الوطني ة الٌِّكلة مؤٌسسات يف نراه الذم األيِّكيوٛني
 اليت لؤلزمة استجابةن  جاء الر شيِّ اٜنكم أف   ككيف ،بالعلماني ة الر شيِّ اٜنكم لعبلقة نتعر ض الثٌالث الفصل يف   
 تيبىن الذم األساس ىي الث دقافي ة الت عِّدي ة صارت أف بعِّ اَّتمعيٍّ  السٍّلم ٓندقيق على هتاقِّر  كقِّ ـ العلماني ة، تعيشها

جتمعات عليو
ي
 اليت كالكيفي ة اٞنفهـو ىىذا تطو ر ٩نمعى  أف الفصل ىذا ٪ناكؿ لذا نعيشيها؛ اليت االتٍّصاالت ثورة ظلٍّ  يف اٞن
 .دكهنا كاالستدقرار النجاح تصو ر ٬نكن ال ميسل مةن  بوصفها ةالعلماني عن ييِّافع أف األنوار فكر ُّا استطاع
 ٬نكن ٧نوذجنا الر شيِّ اٜنكم كوف كعن كاٜنِّاثة الر شيِّ اٜنكم عبلقةً  عن اٜنِّيثي  كاف األخًن الر ابع الفصل يف   

 كبناء العريب الواقع ٧نذجة نعك  كاإلسبلمي، العريبٍّ  للسٍّياؽ االستجابة على قادرةن  تفسًني ةن  أداةن  لييصبح ييطو ر أف
 ىذك  لثدقافتها، كتنتمي ،الِّ كؿ ىذه ّنسار خاص ة  موشراتو  بناء أف  ب الدقرار صيان ع إقناع خبلٟنا من ٬نيكن اليت اتؤٌشر اٞن
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 عارضةللم الط بيعي الٌسياؽ يضع ما كىذا اٜناكمة، كالن ظم االجتماعي ةً  اٜنركاتً  بٌنى  اٜندقيدقي ةى  الثدقةى  ٫نلقي  الذم
ائرة األىلية كاٜنرب كالنٍّزاع الشٍّدقاؽ شبح كييبعِّ ،اإل٩نابي ة  .الر شيِّ اٜنكم بوصلة فدقِّتٍ  اليت الِّ كؿ من كثًنو  يف الِّ 
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  الرَّشيد والُحكم الحوكمة

  معرفي إطار

 

 إف  "  :(العاَف لوجو كتغًنات الثورات" ُالعاشر الفصل يف كتابو تركيب الثورات العلميةيف كوف  توماس يدقوؿ   
 ىذه يف ينظركف كانوا عنِّما قبل من يركه َف ما األشياء يف الٌنظر إمعاف بعِّ يركف العلماء جعلت (العلمية) الثورات
  ".ُّا االستعانة اعتادكا الّت األدكات نفس استخِّموا كعنِّما نفسها، األشياء

 لذا كافة، اٜنياة ٠ناالت يف كاٜنكم الدقرار صناعة ٞنسألة اٛنِّيِّ اٞننظور من جزء ىي اٜنوكمة أك الر شيِّ اٜنكم   
، يكتنف الذم الغموض فإف    الت فكًن عن بِّيبلن  الر شيِّ اٜنكم يرفض أف ٪ناكؿ بعضهم جعل كالذم اٞنفهـو

 ٪نصر من بٌن يتِّر ج ر شيِّال اٜنكم تعريف جعل الدقرار، صناعة يف النٍّيايب كالت مثيل بالبًنكقراطية اٞنرتبط الكبلسيكي
 الِّ كؿ يف الس لطة استعماؿ كسوء اإلدارم الفساد خبلؿ من تعريفو ١ناكلة إُف اٞننظ مات أك الشركات حوكمة يف تعريفو
 .سواء حِّ   على كاٞنتدقٍِّّمة الن امي ة

 توزيع كفهم الدقرار، صناعة لفهم جِّيِّو  إطارو  اـأم أىن نا ييثبت الر شيِّ، اٜنكم لنظرية يالت ار٫ن الت طور فهم أف   ًإال     
 ؤٌسساتكاٞن اٜنِّيثة الٌِّكلة ٟنىىا تعر ضىت حدقيدقي ةو  ألزمةو  كاف بل جزافنا، ذلك ٪نِّث كَف اٜنكم، ك٣نارسة الٌسلطات،

 من البيِّ   كاف االتاالتٍّص عاَف يف ثورةو  كجود كيف قراراهتا، صناعة يف الكيربل كالش ركات ةالٌِّكلي كاٞننظ مات اٞنختلفة؛
 اَّتمعي ة كاٞنشاركة الت واصل أك الثٍّدقة مسألة كانت لذا العاَف؛ يف الدقرار كصين اع كالش ركات اٜنكومات يف الثٍّدقة إعادة

(Networking)  اٜنوكمة أك الر شيِّ اٜنكم ىو ما لفهم.  

 الر شيِّ اٜنكم ْنعل اليت األساسي ة لوماتاٞنع بعض ييعطي سياؽو  يف الر شيِّ اٜنكم لوضع الفصل ىذا يهِّؼ   
ا معرفيًّا ٧نوذجنا  من كثًنو  مع يتناقض قِّ بالطبع كىذا كالعشرين، اٜنادم الدقرف يف كالس لطة الدقرار صناعة لفهمً  جِّيِّن

ا على معها نتعامل اليت اٞنفاىيم  أ٨ني تو ـواٞنفه ٟنذا ٩نعل ما ىو اٞنسل مات ىذه مناقشة فإف   لذا  مسل مات، أهن 
 الفصل ىذا يف عِّ ة أساسي ة قضايا نِّرس أف حاكؿسني  لذا العشرين، الدقرف من الث امن العدقًِّ  بعِّ تزايِّت اليت الدقيصول

:  
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 .الر شيِّ اٜنكم تعريف •

  .اٜنوكمة ك٠ناالت الٌتنظيم نظرية •

 .الر شيِّ اٜنكم مصطلح انتشار إُف أد ت اليت األزمات -

 كخلبلن  العاَف، شعوب بٌن التفاكتك  التنموي ة ضاع األك فهم يف حدقيدقي ة أزمة أف ييبٌنٍّ  قِّ اتاٞننطلدق ىذه ٠نموع   
 منها يعاين اليت اأٍلىزمات ًمنى  كىثًنو  ٜنل   كمفتاحو  الر شيِّ ٥نواٜنكم يتوج و الت فكًن جعل ال ذم ىو العاَف قيادة يف حدقيدقيًّا
 مع الكوني ة مرحلة اإلنساني ة اٜنضارات دخوؿ بعِّ بالعوٞنة الش عورً  تنامي مع اخاصوصن  الن امي، كالعاَف اٞنتدقِّـ العاَف
 عِّ ة نظري اتو  من ينطلق اإلطار ىذا  .دكِف شأف إُف ٓنوؿ الذم الٌِّكلة فشل كثأثًن البيئي ة كاألزمات االتٍّصاالت ثورة

 يٌاتالٌنظر  ىذه سنرتؾ كلكن قركف، ثبلثة من ألكثر العاَف دقا تفسًنينا ٧نوذجنا شىك لتأ اليت اٜنِّاثة بًنظري ةً  تىرتبطي 
ا يف  كىسنيركٍّزي  الدقادـ، للفصل الفلسفي ة  اٜنكم فهم على ييساعِّنا قِّ الذم اٞننهجي التعريفي اٞنِّخل على اٍلفىصل ىىذى

 سيت ضح كما اإلداري ة اٟنيكليةك  كالكاريزما الدق٬ِّنة اإلداري ة الٌنماذج من جزءنا كليس متكامبلن  ٧نوذجنا بوصفو الر شيِّ
  .اٞنفهـو ىذا من اقرتبٍنا كل ما

 

  ؟ الحوكمة ماىي

 بل ،ؤٌسساتكاٞن الش ركات على كتطبيدقو االصطبلحي اٞنعىن أك اللغوم اٞنعىن يف ليست اٜنوكمة تعريف صعوبة   
ذ رت اليت اٞنسل مات ييبلمسي  ال ذم بالس ؤاؿ تتعل قي  اٞنسألةى  إف    ما يف (الٌتنظيم نظرية عرب) كاإلدارم السٍّياسي الفكرً  يف ْنى

  ؟ الس لطة ىي كما اٜنكم، ىو ما :بالسؤاؿ يتعل ق

 العشرين، الدقرف بِّاية منذ األخرل ىي تطور ت اإلسبلمي عاٞننا يف اٜنيكم مسألة ألف   مهمٌّ؛ الس ؤاؿ ىذا   
 اآلف؛ اىتز ت قِّ مسل مات من ينطلق اٜنيكم مفهـو حوؿ كغًنىا ةاإلسبلميٌ  التػ ي ارات بٌن حصل الذم اٛنِّؿ كأغلب

 ٧نط خبلؿ من كعِّمو اٜناكم صبلح بٌن الر بط خبلؿ من أك كتنفيذي ة، كتشريعي ة قضائي ة :ثبلثة لطاتو سي  كوجود 
 ك٥نوه، الفساد من اٞننعى  يعين أساسو يف اٜنكم أف   سنجِّ اللغة ٞنعاجم عِّنا كإذا سيأيت، كما الس لطة على االستيبلء
 ىذا كمن كرددت؛ منعت :ّنعىن كحٌكمت؛ كاحكمت حكمت :تدقوؿ العرب أف   ٤نِّ «حكم» لفظ ٓنت كبالبحث
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 كأحكمو الشيء حىكىمى  :«حىكىم» كلمة معاين كمن الظ لم؛ من الظ اَف ٬ننع ألن و حاكم؛ الن اس بٌن للحاكم قيل
 اٜنكم عن ٓنِّ ثت اليت الدقرآف آيات تتب ع خبلؿ من أك اللغوي ة، صيغتو يف كماٜن فإف   لذا الفساد، من منعو :كبل٨نا

  كلفظ .الفساد من ٬ننع  حاكم أك قانوفو  كجود حدقيدقة عن يعربٍّ  بل  السٍّياسي للنٍّظاـ شكلو  أك ىيئةو  أمٍّ  عن يعربٍّ  ال
 فإف   سيأيت ككما اٜنكم، عملي ة طبيعة يف ٓنو ؿ عن يعرٌب  (فوعلة) الت صريف كىذا العربي ة لغتنا على جِّيِّه  لفظه  اٜنوكمة

دقٍّق ّنا الدقرار صناعة (شبكة (توٌسع  أساسها يف ىو ؤٌسساتاٞن ٤ناح أك العامة السٍّياسات ٤ناح أك الٌِّكلة مصاٌفى  ٪ني
 كاليت  ََِِ ـعا العربي ة اللغة ٠نمع أقر ىا اليت الصيغةي  ىذه كيضعت كقِّ الفساد، من كاٞننع اٜنكم عملية من جزء
 كالش ركات الٌِّكلة إلدارة متكاملة عملية ىو اٜنوكمة فلفظ لذا كالدقولبة، كالعوٞنة اٜنكم ُّا ٬نيارس اليت األلي ة عن تعرٌب 

 ْ-ّ .الطبيعية اٞنوارد كاستخِّاـ العامة السٍّياساتك  كاٞننظ مات

، تطو ر عن يعربٍّ  اشتدقاؽه  بينهما كاٜنوكمة ةاٜنكوم لفظ فإف   كضوحنا؛ يزدادي  األمر اإلجليزية اللغة يف     اٞنفهـو
 أك السيطرة كيعين Govern ىو جذر   ٟنا كيبسرت قاموس يف كما govermentك governance فالكلمة

اذ كذلك كتعين ،Control or Restrain اٞننع  فإف   - العربي ة كاللغة - لغويًّا كالفرؽ Decision الدقرار أنٍّ
 الذم النٍّظاـ أك األفراد عن تعرٌب  فهي اٜنكومة أم ا األمر، ُّا ييِّار اليت الط ريدقة عن  governance يف الت عبًن
   ٓ .اٜنكم ٬نارس

 كماة )شبك أك الٌسوؽ أك اٜنكومة مارستها سواء اٜنكم، ُّا ٬نارس اليت العمليات كلٍّ  إُف تشًن اٜنوكمة   
 بعينو إقليم على أك رٚنية منظ مة أك عائلة أك أسرة على كاف اٜنكم ذاى فيها ٬نارس الذم اَّاؿ ٫نتلف كال(سيأيت
 ٔ.اللغة أك لوائح أك عرؼ أك قانوف خبلؿ من اٞنمارسة تلك كانت سواء

 أف   كما الت دقليِّم، باٞنعىن اٜنكومةً  على حكرنا ليست فهي اٜنوكمة عملية سعة الت عريف ىذا من كيت ضح   
 الفكر يف الدقائم الٌسلطات مفهـو أف   يعين ىذا للدقرار، صانع فالكل   ،(..لوائح قانوف،) ٢نتلفة اٜنكم ىذا أدكات

 تعريف سنجِّي  لذا ؛ٕقرار صناعة إُف كىٓنو لت كيزٍّعت قِّ الس لطة فإف   الت عريف؛ ىذا  كفق كاف كما يعِّ َف السٍّياسي
ثٍّ  أف ٬نكن الذم الدقرار صناعة على أساسنا يرتكزي  اٜنوكمة اذ على كاٜنكومة اَّتمع قِّرة ل٬ني دقٍّق أف ٬نكنها قراراتو  أنٍّ  ٓني
  .(ِٓ-ُٓ:َُِِ Mark) .العاٞني كاالقتصاد الٌِّكلة استدقرار استمرار على كٓنافظ الفساد كٕننع  اَّتمع أىِّاؼى 
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 كحدقوؽ واطنةكاٞن الدقانوف حكم ٞنعاين تثبيتنا اٜنوكمة يعترب من بٌن ةالٌِّكلي اٞننظمات يف اٞنفهـو كيضطرب   
ا يرل كمىن اإلنساف،    ٖالٌسلطات. كمفهـو الٌِّكلة ككظائف السٍّياسي للنظاـ جِّيِّه  منظوره  أىهن 

ا  UNDP للت نمية اٞنت حِّة األمم برنامج فتعريف     كلٍّ  يف كإداريًّا كسياسيًّا اقتصاديًّا الس لطة ٣نارسة أهن 
 اٞنختلفة كاَّموعات اٞنواطنوف خبلٟنا من يصوغ اليت ؤٌسساتكاٞن لياتكالعم اآلليات كل   فيشمل .الٌِّكلة مستويات

هم،  ٗ.اختبلفاهتم ًمن كييدقلٍّلوفى  بواجباهًتم كيدقوموفى  حدقوقىهم ٬نارسوف مصاٜنى

 مبلمح لرسم سلطتها العام ة ؤٌسساتاٞن كٕنارس تكتسب خبلٟنا من اليت اآللي ة أن و فتعريفو الٌِّكِف البنك أم ا   
 الر شيِّ اٜنكم عليها يعتمِّ اليت األساسي ة الدقضي ة كلعل  َُ.العام ة اٞنصلحة أجل من اٝنِّمات كتدقًِّن العام ة ياسةالسٍّ 
 اَّتمع، أماـ قراراتو عن مسؤكالن  ليكوف الدقرار صانع على تيفرض اليت الس لطة ىي كاحملاسبة كاٞنسؤكلية، احملاسبة ىو

 احملاسبة الدقانوف، حكم ٞنعىن تثبيت ىي ٟنذا كفدقنا الر شيِّ اٜنكم .ُُبواجباتو ـالدقيا اَّتمع من يطلب ما بدقِّر
  ُِ . ؤٌسساتاٞن بعض تدقٌِّمها اليت اٞنعايًن ىي كما ال٬ٌِّندقراطٌية من جزء فهي لذا كالشفافي ة،

اد قِّ مها اليت البيضاء الورقة مع سيختلف األمر ىذا     ألدقاىا اليت مةكالكل اٜنوكمة، عن ركيب األك االٓنٍّ
 أف علينا) :يدقوؿ حٌن قائم ىو ما إصبلح ز يتجأك األمر أف   تؤكٍِّّ (ُٖٗٗ)رئيس الوزراء االيطاِف   ركمانوبركدم

 كلنفٌكر اٞنختلفة األطراؼ مع بالت عاقِّ اٞنرتبطة كالعبلقات الت نافسك  كالصٍّراع الس لطة سلم بطريدقة الت فكًن عن نتوقف
 الر شيِّ، للحكم اٛنِّيِّ بالن موذج ٚنيٍّي ما كىذا ،ُّ(الر شيِّ اٜنكم تضمن اليت كالر قابة عبلقاتال من شبكةو  برتتيب
اد قرارات يف تطو ر قِّ الت فكًن ىذا أف كيف بعِّ فيما كسنرل  من الفرتة فخبلؿ باٜنوكمة، كاىتمامو ركيب األك االٓنٍّ

 إُف َََِ العاـ منذ الفرتة شهِّت بينما مر ة، ُْٕ إال   اٜنوكمة مصطلح يذكر َف ُٗٗٗ عاـ إُف َُٗٗ عاـ يناير
اد يدقٍِّّمها اليت باٞنساعِّات يتعل ق الر شيِّ اٜنكم استعماؿ كاف البِّاية يف مرة، َُِٓ اٜنوكمة ذكرت ََِٖ  االٓنٍّ

ةكاٞنسا الش فافي ة تتطل ب كاليت الن امية، للِّ كؿ ركيب األك  ََِّ العاـ يف األمر تطو ر ث   اٍف،....الٌتنميةك  كاالستِّامة عِّ 
اد يف اٜنكم منظومة إصبلح عن للحِّيث  ((ّٓ;ََُِ,Doniaركيب األك االٓنٍّ

اد بالنٍّسبة طبيعيٌّ  األمر ىذا    اد ألف   ركيب؛ األك لبلٓنٍّ  لذا كشركات دكؿ ٠نموعة مع الت عاملك  الت عاقِّ يدقتضي االٓنٍّ
 العاـ كالرأم ؤٌسساتكاٞن كالش ركات اٜنكومات شبكة عرب الدقرار لصناعة الٌنظرك  لر شيِّا باٜنكم االىتماـ من البيِّ   كاف
اد ىذا معو يتعامل الذم   .االٓنٍّ
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 البيعِّ يلحظ فإن و ،الت اريخ هناية الش هًن كتابو تبعت اليت كتبو يف فوكوياما عنِّ  كذلك ٤نِّه االضطراب    
 بل الس لطة ليس اٜنوكمة مفهـو ييثًنىا اليت األساسي ة الدقضي ة فإف   الر شيِّ، كمكاٜن الٌِّكلة فهم يف الغائب اٞنؤس سي

 يف مشاركتهم كمِّل موظ فيها مع الش ركة ىذه تتعامل كيف بل الش ركة ىيكلي ة كليس الس لطة، ىذه تعمل كيف
 اٞنعلومات تتوف ر كىل اَّتمع، يف عاملةال كاٞننظ مات ؤٌسساتاٞن َّموعً  مشرتكةه  أىِّاؼه  ىناؾ كىل الدقرار، صناعة
 سواء قائم ىو ّنا تتعل ق ال اٞنسألة أف   يعين البيعِّ ىذا كعبلقاهتا، اٞنؤس سة شبكة يف الدقرارت رشِّ تضمن اليت الكافية

 يف العاملٌن تضم   اليت اٞنشرتكة كالر ؤية اإلنساني ة بالعبلقات بل الٌِّكلة داخل مصاٌف ٟنا شركات أك حاكمة سلطات من
ا آخىريكفى  يػىرىاهي  بينما ال٬ٌِّندقراطٌية من جزءن  بعضهم يعتربه قِّ األمر ىذا ،ؤٌسساتاٞن ىذه  ٧نوذج اٜنوكمة أف   يثبت غائبنا بعِّن
 ُْ .الدقائمة كالن ظيم الٌسلطات ينظٍّم الذم الفكرم الن موذج يف خلبلن  يعاًف

 :الحوكمة ومجاالت الّتنظيم نظرية

 أساسي ة مكوٍّنات ثبلث ٤نِّ يٌاتالٌنظر  تلك كبتجريِّ باٜنوكمة،  Organisation الٌتنظيم اتنظري   ارتبطت
- اٜنوكمة ٧نوذجنا تكوف أف ٬نكن العناصر ىذه .الٌشبكة ،الٌسوؽ ،(اٟنرمية)اٟنًناركي :ىي اٜنوكمة فهم من ٕنك ننا

 خارطة رسم ٬نكن خبلٟنا كمن - ٢نتلفة علمي ة ٠ناالت كيف ٢نتلفة، ظركؼو  كفق ٢نتلفة مفاىيم تطو ر عرب تشك لت
  .اٞنفهـو ٟنذا ذىني ة

    : والمؤسَّسة الهيراركي

 كاف الزكايا، تنظيم :كتعين ؛َُٖٖ عاـ اإل٤نليزية للغة( ىًناركي)كلمة دخلت آكسفورد لدقاموس كفدقنا
  االجتماع عاَف أعماؿ مع بِّأت ىذه الٌتنظيم ةنظري   ؛اص ةكاٝن العام ة مؤٌسساتلل الٌتنظيم ُّيلكي ة يتعل ق استخِّامها

 اتالٌتنظيم عن أفكاره كيرب ماكس فيو كضع ال ذم للسٍّياؽ االنتباه كينبغي ،(َُِٗ-ُْٖٔ) كيرب ماكس األٞناين
عل َف ال يت ؤٌسساتاٞن عن اٞنستفيض كحِّيثو ةالسٍّياسيك  االجتماعي ة   .متماسكة نظري ةن  قط   ٟنا ٩ني

 الدقضاء أف يينكر أحِّ فبل ،عِّ ة قركفى  ْنذ رت قِّ كقواعِّ كقوانٌن كأعراؼه  متوارثه  تنظيمه  ىناؾ ٠نتمعو  كلٍّ  يف   
 كلٍّ  يف مستمرًّا ثابتنا عنصرنا ٕنثٍّل عريدقة اٞنؤس سة ىذه أك الٌتنظيم ىذا( قانوف أم) لدقانوف ٫نضع كأن و الدقاضي كعلومرتبة
 ١نل   األمر يكن َف الدقوانٌن كضع يف للملوؾ اآلٟنيٍّ  باٜنقٍّ  البعض اعتدقِّ عنِّما رالعصو  بعض يف حّت   تدقريبنا اَّتمعات
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 من نوع باختبلفها اَّتمعات ٟنا كٌونت قضايا كل ها ...كاٞنزرعة كاٞنصنع الٌسوؽ مؤس سة األسرة مؤس سة .إٗناع
 اليت امر األك كيلٍّ  عن أمامها مسؤكلةه  كىي ها،ٓنت ٞنا ٔنضع عيليا سلطةو  فكل   الس لطة، يف اٟنرمية على يعتمِّ الٌتنظيم
  .إليها كردت

 جسمو  كجود من يتغًن   ال الذم اٞنستمرٍّ  الن سق ىذا على منصبًّا اىتمامو كاف لذا ثوريًّا يكن َف كيرب ماكس   
 كارؿ عنها كتب اليت اٞنضادة ورةالث   ك٤ناح ثورهتا خبلؿ أٞنانيا بو ٕني زت ما كىذا الث ورية، باٟنز ات يتغًن   ال إدارم  

 الس لطة ٬نلك الذم األٞناين اَّتمع ٬نثل الذم اٛنسم عن بركسيا تعزؿ دستورية لتسوية الوصوؿ خبلؿ من ،ُٓماركس
 من الربكجوازي ة للط بدقة مكن ال ذم ىو االتٍّفاؽ ىذا كاف الواقع يف الدقيصر، مصاٌف الييعارض ّنا الت نفيذيٌةك  الت شريعي ة

 مدقابل اإلدارم َنهازىا بركسيا استمرار يف رغبةه  ىناؾ ككاف الصٍّناعي ة، الث ورة يف كالِّ خوؿ االقتصادمٌ  نشاطها ٣نارسة
 صارت حٌن بعِّه كما ،َُٕٖ عاـ يف خصوصنا ذلك، بعِّ تطو ر الذم اإلدارم اٛنهاز ذلك يف الدقيصر تٌِّخل عِّـ

 ُٔ .صناعية دكلة( أٞنانيا) بركسيا

 يعين قِّ ٣نا العليا، الس لطات من امره أك كيتلدق ى الوظيفي، الٌسلم ضمن الن اس يتوظ ف اٟنرمي النٍّظاـ ىذا يف   
قة كاألفكار اٞنعلومات من كثًننا تيضيٍّع قِّ امر األك تسلسل أف   كما العليا، اإلدارة تريِّىا اليت األىِّاؼ غياب  اٝنبل 

 ٜنلٍّ  الت فكًن توج و الس بعينات يف لذا اَّتمع؛ يشهِّيىا اليت كاٟنز ات التغًن   مع عاملالت   يف اٞنؤس سة مركنة تضمن اليت
 .(Markََُِ) .كيرب ماكس ىًناركي طالت اليت األزمات ىذه

ِّالسوق-2   

 الت عاقِّ عةطبي كأف   العيليا، لئلدارات ٔنضع قِّ األدىن الوحِّات أف   ؤٌسساتاٞن ىرمي ة يف األساسيٌ  االفرتاض      
 كاجو االفرتاض ىذا اٞنؤس سة، يف استمرارىم يضمن ما الر شِّ من سيملكوف الذين األفراد سلوؾ ستحٍِّّد اليت ىي

  .الٌسوؽ يف كسلوكهم ؤٌسساتاٞن ىذه يف األفراد سلوؾ بٌن اٞندقارنة عنِّ خصوصنا ؛عِّ ة اعرتاضاتو 

 من الواضح اٟنِّؼ ىو عنو كالبحث الربح أف   كرغم كاحملكمة، يلةالدقب عرؼ مثلما الت اريخ عرفها مؤس سة الٌسوؽ   
 كيف احملل أك اٞنتجر يف يعملوف عماالن  ٩نعل قِّ العمل فربٌ  الٌسوؽ يف الٌتنظيم من نوعنا نلحظ أف ٬نكننا أن و إال   الٌسوؽ

 الٌسوؽ يف العاملٌن عن يبتغ قِّ األىِّاؼ ىذه كأىِّافو، حياتو ظركؼ على بناء إليو يصل أف يريِّ ربح معٌِّؿ ذىنو
دقٍّق أف ٬نكن اليت فالط ريدقة لذا العمل؛ أرباب ٜنساب  يف األىِّاؼ تلك تضي ع أف دكف أىِّافها ما مؤس سة فيو ٓني
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 يف ظهرت اليت  بالوكالة اٞنعركفة الٌتنظيم نظري ة تعاٛنو ما ىذا الدقرارات ألصِّار أك للمؤس سي اٟنرمي الت سلسل
 إلردة اٞننفذة اٜنكومة أك اٞنوظف أك التنفيذم اٞنِّير) كاٞنمثل  (اٞنالك) اٞنؤسس بٌن العبلقة تيعاًف يتكال الس بعينات

 (ُِٔ:ََِْ;fukuyama) .اٜنوكمة فهم يف األساس كىي الش ركات ٟنذه  (كالشعب الربٞناف

 االثنٌن، بٌن الفاصلة كاٞنسافة الٌسوؽك  ؤٌسساتاٞن بٌن العبلقة عن تبحث بِّأت اليت يٌاتالٌنظر  ىذه تتب ع ٬نكن  
 اٞنؤس سة يف حّت األفراد سلوؾ أف   ترل اليت كىي ،(Ronald Coase:ُّٕٗ) اٞنعامبلت تكاليف نظري ة سنجِّ

 كاف كرّنا اٞنؤس سي، الت عاقِّ إطار خارج لعملو تكلفةو  عن يبحث اٞنوظ ف ٩نعل ما كىذا الت كلفة، ٜنسابات ٫نضع قِّ
 ُٕٔٗ عاـ يف Jensen and Meckling مػن كػلٌّ  تطػر ؽ ككػذلك اٞناِف، الفساد يف األساس ىو ىذا

 صراع حِّكث حتمية إُف أشارا حيث Agency Problem "الوكالة مشكلة" إُف َُٖٗ عاـ يف Famaك
 ََُِ(Minowك Monks يؤكٍِّّ الٌسياؽ ىػذا كفػي كاإلدارة، اٞنلكي ػة بٌن فصله  ىناؾ يكوف عنِّما بالش ركة

-ُٓٓ:ِ;ََِْ,Fukuyama)الشركات حوكمة آلليات اٛنيػِّ التطبيػق خبلؿ من الوكالة مشكلة حل إمكاني ة)
ُٕٓ)(Mark;ََُِ:ٖٓ).ُٕ  

 السٍّياساتب كذلك تتعلق لكنها Corporate Governance الش ركات مةُنوك تتعل ق يٌاتالٌنظر  ىذه   
 Good) الر شيِّ اٜنكمكم كىو ما يسمى النظاـ السياسي اٜنا  ك (Puplic Governance) العامة

Governance)... ؟ كيف.  

 ٔنضع اٜنكومة ىذه اٜنكومة، ىو إدارمٌّ  جسمه  كىناؾ اٞننتخب الربٞناف كىو مالك؛ ىناؾ يكوف ال٬ٌِّندقراطٌية يف   
ده إدارم   ىرمي   لنظاـو   إرداة عن ٕنامنا ٫نتلف قِّ اٛنسم ىذا داخل  كاٞنسؤكلٌن األفراد سلوؾ لكن ،الٌِّكلة قانوف ٪نٍِّّ

 اٜنكم يف أك السٍّياسات حوكمة أك الش ركات حوكمة يف  الدقرار صناعة جوىر فإف   لذا الت شريعية الس لطة أك الن اخب
 يف األزمة سبب ىي اليت الفجوة ىذه تدقليل على أساسنا يعتمِّ الٌِّكلة يف الدقرار صناعة طريدقة ٬نثٍّل الذم الر شيِّ

 .قليل بعِّ عنها سنتحِّ ث اليت كؿالِّ  ك  اٜنكومات

 السٍّياسيك  االجتماع عاَف اسرتكجركرسكي ٞنوسام أعماؿ من مبٌكرنا جاء النٍّيابي ة لل٬ِّندقراطي ة اٞنوج و الٌندقِّ   
 مبلحظاهتم ككانت اآل٤نليزم، اٞنفكٍّر كاالس جراىاـ كأعماؿ السٍّياسي االجتماعي لعلم اٞنؤسٍّسٌن من كىو الركسي،
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 مهِّ ت األعماؿ ىذه كقيمتو، اإلنساف كإ٨ناؿ الطبيعة بدقوانٌن الزائِّ كاالحتفاء اٜنزبي ة الت حالفاتك  بالربكباجانِّا قتتعل  
 (ُُٖ;َُِِ,Mark)اإلدارم العمل عن السٍّياسي العمل فصل يف الرغبة حيث من كيرب ماكس فعلو ما ٞنثل

 الٌسوؽ آلية عرب ؤٌسساتاٞن ىذه داخل لؤلفراد كاحملرٍّؾ احملفٍّزات عرفةم إُف اٞنؤس سة من الت فكًن يف الت سلسل ىذا   
 اَّاالت من كثًنو  يف يطب ق أف ٬نكن ٧نوذج من جزءنا اٜنوكمة جعل - ي ةالٌسلوك اٞنِّرسة يف إٗناالن  إدراجو ٬نكن ٣نا-
 Global) العوٞنة ىذه ٜنوكمة رةن ضرك  كذلك ٤نِّ كاٞنعرفة االتٍّصاالت كثورة العوٞنة ظركؼ كيف كالعامة، اص ةاٝن

Governance)، الِّ كؿك  الش ركات ىذه بٌن كعبلقات كاٞنستثمرين عاٞني ةال الش ركات بٌن كثًنةه  عبلقاته  فهناؾ 
 كقِّرهتا الٌِّكلة ُنكم اٞنتعٌلق فهو الر شيِّ باٜنكم ييعرؼ ما كىناؾ الثدقافات، كاختبلؼ العمالة حوؿ اٞنختلفة بدقوانينها

 من كثًنو  يف كبسطو اٜنوكمة ٧نوذج امتِّاد ىذا من جزء إذف فهو اٜنوكمة، آليات عرب اَّتمع مع لت واصلا على
  .اَّاالت

 العنصر ىي الٌِّكلة أف   تفرتض كانت الواقعي ة فاٞنِّرسة ة،الٌِّكلي العبلقات اٜنوكمة أدرج للعوٞنة الٌتصور ىذا   
 األمر ىذ ة،الٌِّكلي العبلقات فهم خبللو من ٬نكن ال ذم اٟنـر رأس ىي لٌِّكلةا إف   :أم ة؛الٌِّكلي العبلقات يف الوحيِّ
 َنانب الٌِّكِف اٞنشهِّ يف آخرين العبٌن كجود إمكاني ة ترل الليربالي ة اٞنِّرسة بِّأت حيثي  َُٕٗ العاـ حّت   استمر  
  .الٌِّكلة

 تاتشر كمارجريت ريغاف األمريكي الر ئيس عهِّ يف يِّةاٛنِّ بالليربالية ييسم ى عم ا اٜنِّيث كاف الث مانينات يف    
 اليت باإلجراءت تعز ز الذم األمر ةالٌِّكلي العبلقات يف الٌسوؽ آلي ة عرب الت عامل إمكاني ة رسم ٣ن ا بريطانيا، كزراء رئيسة

ذهتا  عن اٜنِّيث من كثًنو  كبركز ،ُُٕٗ اـع الذىب مدقابل رالِّ كالب الت عامل بإلغاء األمريكي ة اٞنت حِّة الواليات أن 
 أسعار ٓنِّيِّ يف بيك األك منظ مة دكر كبركز ،الٌِّكِفك  كالبنك  الٌِّكِف الٌندقِّ كصنِّكؽ ،الِّ كؿ بٌن البيني ة تالت عامبل
  .عاٞني ةال الط اقة

اد سدقط إف ما     بيني ةو  عبلقاتو  عن اٜنِّيث بِّألي كاأليِّيولوجيا الٌِّكلة هناية عن اٜنِّيث بِّأ حّت الس وفيايت االٓنٍّ
 ىذه كل   فيو بتصٌورو  انتهى األمر ىذا تساؤؿ؛ ١نل   كسيادهتا الٌِّكلة لتصبح عاٞني ةال كالش ركات العاٞني اٞنِّين اَّتمع بٌن

 العبلقات تلك كل   ينظٍّم الذم الر شيِّ كاٜنكم الٌِّكِف كاالقتصاد ةالٌِّكلي كاٞننظ مات كسيادهتا كسلطتها الٌِّكلة العناصر
 الت مييزي  ٬نكني  نفًسها كبالط ريدقةً  االنرتنت، كشبكة اٞنعلومات كتٌِّفق اٞنِّين اَّتمع مؤٌسساتك  الكربل الش ركات فيها ّنا
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 الن امية الٌِّكلة على تيفرض اليت كالش ركط الِّ كؿ دساتًن يف حّت العوٞنة ٧نوذج معايرة تريِّ اليت الدقول بٌن العبلقة بٌنى 
  .ةالٌِّكلي لئلرادة كمطابدقتو الِّ كؿ تلك سلوؾ كبٌن الٌِّكِف اَّتمع عن عزلتها فادملت

 اٞنستثمر بٌن كتطبيدقها، السٍّياسات بٌن كالعمل، اإلرادة بٌن الفجوة ىذه تدقليلي  ٬نكن كيف :ىنا الس ؤاؿ   
 اَّتمعي كسياقها الدقطرية الٌِّكلةك  كشركًطو ساتًوكسيا بإرادتو الٌِّكِف اَّتمع بٌن كإدارتو، اَّتمع كقيم اٞنختلفة كاإلدارات

 إُف للن ظر الس ؤاؿ ىذا عن ٤نيب أف كقبل اَّاالت، ٗنيع يف اٜنوكمة جوىر ىي األسئلة ىذه كل   ...؟ كاالقتصادم
 .كتطبيدقاتو اٜنوكمة فكر تطو ر يف مهم   آخرى  عينصرو 

 : الّشبكةِ-

 ،(الث دقة) ىو بو كعينا أكثر الٌتنظيمب تتعل ق ال يت يٌاتالٌنظر  صارت كالذم ماسبق، كل يف الغائب العنصر أف   يبِّك
 عائلي ة ركابط بينهم كتربط  لسلوكهم  ك١نرٍّؾ ١نفز ات ٟنم بشره  إال ىم ما الٌِّكلةك  كاٜنكومة كالش ركات اَّتمع

 منذ سادت اليت الس رديات  ىو األساسي اٞنعىن ىذا عن الغفلة كانت رّنا كغًنىا، كديني ة كأيِّيولوجي و كمصلحي ة
  أك العدقود لوال اإلنساف أخيو يفرتس أف ٬نيكن ضارينا كحشنا اإلنساف تصوٍّر أف اكؿٓن كىي عشر، الس ابع الدقرف

  .كاٞنِّنية الٌِّكلة نشأة سبدقت اليت اٜنركب يف االنتصار

 البحوث أم ا كثًننا، يصميِّ َف أن و يبِّك الفرداني ة بشأف الليربالي ة أنصار كل   فيو يت فق الذم الٌتصور ىذا   
 كمن للس لطة، الوصوؿ  أك االجتماعي العدقِّ فنشأة لذا ؛(سيأيت كما) اٞنفرتضة اٞنرحلة تلك تيثبت َف ال يت األنثربولوجي ة

 األساسي ة العبلقات تلك فهم يف يفلح َف الٌسياؽ ذلك كل   ...كالر أٚنالي ة كالفرداني ة ال٬ٌِّندقراطٌية كانتشار الٌِّكلة نشأة ث
  .ببعض بعضهم الن اس تربط اليت اإلنساني ة العبلقات خبلؿ من  أك كاألدياف األعراؼ عرب سواء اَّتمعات تربط اليت

 اٞنشاركة الن اس، بٌن الٌتوافقك  الت فاىم تضمن (ثدقة) أفرادىا بٌن ينشأ أف البيِّ   ؤٌسساتكاٞن كالش ركات اٜنكومات   
 شؤكف يف الن اس يت خِّه قرارو  أمٍّ  يف األساس  ىو كالت واصل اٜنوار عن فضبلن  اٛنميع من اٞنسؤكؿ الٌسلوؾك  كالش فافية
 اٞنرتبطة تالت عامبل سول كظيفي   رابطو  أم   بينهم يكوف كال عِّ ةمتبا ٠نوعاتو  بٌن تكوف ما عادة الٌشبكةف معاشهم،

  .بالثٍّدقة أساسنا
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 آلي ة كجود ضركرة تدقتضي اٞنعلومات كثورة العوٞنة إطار يف الن اس بٌن تنتشر اليت كاٞنفاىيم كالل غة الت واصل   
 الدقرار، كصناعة اٞنعلومات لتِّفق شبكات تكوين عرب اٜنوكمة بٌن نفرٍّؽ أف ٩نب لذا الدقرار، صين اع خبلٟنا من يتواصل

 رات كاٞنشأك اٜنوارات خبلؿ من (Collaborate governance) كالت آزر ف الت عأك عرب اٜنوكمة ك
 (Markَُِِ) .مشرتكة ٠نتمعي ة معرفي ة قواعِّ تكوين تضمن ال يت اٍف...العامة كالربامج كاالستفتاءات

 /اٞنستخِّمٌن ييراعي أف ٩نب قرارو  فكل   لذا كالشركاء؛ بالعمبلء ييعرؼ ّنا يتعل ق آخر معىن أك ِّ التواصل ىذا   
 على سينِّرج اٜناؿ بطبيعة األمر ىذا معو، كاٜنوار كاحتياجاتو رغباتو تفه م ٩نب أن و يعين كىذا الن اخب؛ /العمبلء

 داخل تنشأ كثًنةو  ألزماتو  اٜنل    ىو فالت واصل (Stakeholders/Shareholders) كالس اسة اٞنستثمرين
  .اَّتمع مؤٌسسات

 قِّ كالثدقافي ة قتصادي ةاال العوٞنة قول فإف   لذا الكوني ة؛ الدقرية يف ٪نِّث الواحِّ الوطن يف ٪نِّث كما األمر ىذا   
 انتبو األمر كىذا اٞنكونة، الث دقافات ٥نو يت جو أف (العاَف يف) العاـ اَّاؿ أعطى ما كىذا الثدقافي ة، التعِّدي ة لدقبوؿ سعت

 من كثًننا يفرضاف قِّ ي ةالت ار٫ن كقو تو االقتصاد لكن   ،(راتاٜنضا صِّاـ) كتابو بكتابة فسارع ىنتجتوف صموئيل إليو
  .كإحكاـ حكمة أكثر لدقراراتو  للوصوؿ اٞنعلومات كتِّف ق كالت واصل الت فاىم

 رؤية عنهم ٓنجب كقِّ الص حيح، الدقرار من ٕننعهم قِّ الكثًن؛ الن اس تيكلٍّف قِّ الرٍّيبة كحضوري  الثٍّدقة غياب   
 تصمِّ أف من أضعف ؤٌسساتاٞن تصبح عنِّىا اٟنِّؼ سيغيب ٥نوىا، الن اس يسعى أف ٩نب اليت ألىِّاؼكا اٞنستدقبل

 سلسلة ىي الن تيجة ككانت سنٌنى، أقوامنا حكمت ٓنالفات أف   كيف يعلٍّمنا الت اريخ كاٞنصاٌف؛ الر غبات تضارب أماـ
 البطالة،) الت اريخك  العمل خارج اَّتمع يصًن قِّ كالوعي ٌتنميةال يف غيابنا تعاين اليت اَّتمعات يف اٝناطئة الدقرارات من

 تصنع اليت ىي الن اس  من قٌلة كتصبح ،(كاَّتمعي كالت ماسك السٍّلم ضياع كاَّتمعي، االقتصادم الت مكٌن غياب
 - اٜناكمة س لطاتال لرغبات ٫نضع ما عادة الذم - كالدقانوف الس لطة مفهـو يصبح اٞنصاٌف تتعارض كحٌن الدقرار،

 ُٗ .رشيِّ حكمو  عن اٜنِّيث معها ٬نكن ال قائمةو  ضاعو  ألك الت مكٌن من نوع

 اٜنِّيث ّنفهـو يذكرنا اَّتمع، من عِّ ة مستوياتو  يشمل أيفدقي بيعِّه  ٟنا قرارو  صناعةى  بوصفها للس لطة الٌنظر   
 يصلحو؛ ّنا الشٍّيء على كالدقياـ اٞنسؤكلية ٓنمل تعين عايةالرٍّ  ىذه ،َِ"رعي ًتو عن مسؤكؿه   ككلكم راعو  كل كم" :النبوم

 ٣نتِّة كشبكة الس لطة ٬نثل الذم اٞنعىن فهذا ،ُِ"اٜنطمة الرعاء شر" :مسلم صحيح يف اآلخر اٜنِّيث جاء لذا
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 اٟنرمية  أك الث بلثة سلطاتو مونتيسيكيويف عنو ٓنِّث الذم الس لطة مفهـو عن ٕنامنا ٫نتلف مفهـو ىو اَّتمع داخل
 من مالو عن الش ركة كصاحب بو، عمل ماذا حكمو عن اٜناكم تسأؿ اٜنوكمة أف   كما كيرب ماكس عنِّ (اٟنًناركي)

 على النٍّيايب الت مثيل كندقِّ اَّتمع، أىِّاؼ ٪ندقٍّق ّنا اَّتمع داخل قرار كصناعة الس لطة فهم ينفدقو؟ كفيمى  يكسبو أين
  أك الت نفيذم  أك الت شريعي اٞنستول يف سواء اٞنسؤكلية أخرل مؤٌسسات كٓنم ل الدقرار كصناعة اٞنشاركة ينفي ال أن و

 Westminster) النٍّيابي ة ال٬ٌِّندقراطٌية ٧نوذج عن ٫نتلفي  متكامله  ٧نوذجه   ىو اآلخر العاَف مع الت واصل
Democracy). 

 
 عناصر الشبكة ُشكل 

 

 لذا كيربح؛ ماكس قِّ مو الذم كاٟنًناركي السلطات مفهـو عن ٫نتلف  كىو ،الٌشبكة مفهـو ىناؾ مةاٜنوك يف   
 الرُني غًن اٝناص كالدقطاع اٝناصٌ  الدقطاع عرب أيفدقيًّا  أك األخرل، للحكومات عمودينا ٕنتِّ   اٜنكومات نشاطات فإف  

 بالش ركات ذلك كارتباط قطرية كالفوؽ الدقطري ة، قاتالعبل من الٌشبكة ىذه تصو ر ٬نكن ،كىكذا(الثٌالث الط رؼ)
 ِِ(ُ)شكل .ةالٌِّكلي ؤٌسساتكاٞن
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 يف اٜنوكمة فهم ٬نكننا اآلف لذا ،(الٌشبكةك  الٌسوؽك  اٟنرمية) الث بلثة العناصر بٌن الت فريق ٬نكننا الت اِف اٛنِّكؿ يف   
 أبناء بٌن الثٍّدقة كتعزٍّز الٌسوؽك  اٟنرمي ة عيوب تتبلىف أف ٬نكنها اليت الدقضايا ٠نموع فهم خبلؿ من اٞنعريفٍّ  إطارىا

 :أساسي ة قضايا ثبلثً  يف اختصارىا ٬نكن الدقضايا ىذه اَّتمع،

 الٌِّكلة مستول يف  أك شركة  أك اٜنكومة يف كانت سواء مؤس سة أم   أف   يعين كىذا للجميع؛ اٟنِّؼ كضوح
 الذم اٟنِّؼ  فهم على أقِّر اٞنختلفة كاإلدارات الدقرار صين اع بٌن العبلقة تكوف أف البيِّ   فيها الدقرار صناعة كشبكة
  .كالص راحة كالوضوح كالت ِّريب الٌتنميةك  اٞنعلومات كتِّف ق كالش فافية االنفتاح يدقتضي ىذا ،ؤٌسساتاٞن ىذه إليو تسعى

 كىذا الس ليمة الدقرارات كيعين الر شِّ، يعين الذم  ىو اٞنسؤكؿ كالعمل فاحملاسبة كاٞنساءلة، اٞنراقبة إجراءات تعزيز
 اٞنختلفة، ؤٌسساتاٞن تعيشها اليت كالظ ركؼ العمل بيئة فهم كبٌن اإلجرائي ة، الدقانوني ة اٞنراقبة بٌن جة اٞنزأك عرب يكوف
  .اٞنؤس سة سلوؾ كضبط الس يطرة خبلٟنا من ٬نيكن كاسرتاتيجي ات آلي ات كجود ضركرة يعين كىذا

 بٌن ْنمع إجراءات كفق اٞنتنفٍّذين  أك الن واب اختيار يكوف كأف العام ة، اٞنناصب كتوِفٍّ  للكفاءة معايًن توضع فأ
  .الس لطة استعماؿ كسوء للفساد فآنةن  يكوف قِّ ال ذم الت مثيل خطر كاتٍّدقاء الكفاءة

 فإصبلح ٢نتلف، نتاجه  لو قطاعو  فكل   بو، الدقياـ يصعيب أمره  اٞنختلفة كالدقطاعات اٜنكومة أجهزة آداء مراقبة      
 حّت كبًننا جزءنا يأخذ فهذا األكُف اٞنراحل يف ألطفاؿو  الت عليم أم ا ببساطة، عِّمو من فيو االتدقاف معرفة ٬نيكن أمره  طريقو 
 طبيعة بٌن عبلقة ىناؾ لذا ؛الٌِّكلة قطاعات ٢نتلف يف (ُٕٖٗ Israel) اٞنستشارين أداء تدقييم مثبلن  أك قياسو ٬نكن
 :كىي للحوكمة؛ اٜندقيدقي الفهم يكمن ىنا ،ؤٌسساتاٞن تلك أداء تدقيس اليت اتؤٌشر اٞن كطبيعة اٞنؤس سة كطبيعة الدقرار

 من شبكة إُف اَّتمع ىذا ٓنو ؿ أف بعِّ كاضحةو  أىِّاؼو  ضمن اَّتمع أداء قياس خبلٟنا من ٬نكن اليت الطريدقة ىي ما
 ىذه أداء تدقيسي  اته مؤٌشر ك  ١نِّ دةه  ككظيفةه  مؤس سيٌّ  بناءه  ىناؾ سيكوف قطاعو  كلٍّ  يف ختلفة،اٞن ومؤٌسسات عرب العبلقات
 اٞندقاـ حيث من بالطبع سيختلف الدقرار اٞنؤس سة ىذه حركة ينظٍّم كىقانوفه  إنساني ةه  عبلقاته  ذلك من كاألىم   اٞنؤس سة،
 لكن   اٞنِّين، اَّتمع مؤٌسسات أك الوسيطة ؤٌسساتاٞن أك اٝناص الدقطاع  أك الٌِّكلة مؤٌسسات يف عاملو  لكلٍّ  الوظيفي

 اٞنراقبة، على قِّرة إُف الوصوؿ يعين الدقطاعات ىذه من قطاع كل   تدقيس أف ٬نكن اليت اتؤٌشر كاٞن النٍّظاـ تعميم
 قرارتو  صٍّلةاحمل يف كيعين األداء؛ سيحسٍّن الذم  ىو أدائها قياس يصعب اليت للدقطاعات اتو مؤٌشر  تطوير ككذلك
 .كاالستدقرار الٌتنمية إاُف باَّتمع تصل صحيحةن  رشيِّةن 



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

22 
 

 أف ينبغي ال لكن تطبيدقها، ٬نكن اٜنوكمة أدبي ات تذكرىا كثًنةه  آلياته  ٟنا السٍّياسات ىذه من سياسةو  ك ل   
 من اٜنوكمة فيهم تصريدق ما عادةن  اليت اآللي ات ىذه إف بل آليات، ّنجرد الر شيِّ كاٜنكم اٜنوكمة مفهـو ينحصر
 كالدقانوني ة الفكري ة بالبنية تتعل ق أزماته  عمدقنا، أكثر بطريدقة معها الت عاملكى  األزمات لفهم ١ناكلة إال ىي ما خبلٟنا
ينامية لوظائفهم ككذلك اٜنِّيثة، للٌِّكلة  عاملالت   عنِّ فإن نا لذا اٜنوكمة؛ ىي األخًنة كىذه فيها، الدقرار ييصنع ال يت كالٍِّّ

 كثدقافة اٞنؤس سة ككظيفة اٞنؤس سي البناء مع  تنسجم اآللي ة ىذه ىل :تسأؿى  أف عىليك قرارو  أمٍّ  لصناعةً  آلي ةو  أمٍّ  مع
 (سيأيت كما) .ِّكأعرافو اَّتمع

 

 الشبكة السوؽ اٟنًناركي 
 الثدقة الثمن السلطة اٜنوكمة

العبلقة األساسية بٌن 
 األعضاء

وؽ التعاقِّ كحدق التوطيف
 اٞنلكية 

 تبادؿ اٞننفعة 

درجة االستدقبللية بٌن 
 االعضاء

 اٞنشاركة االستدقبللية  تابع

طرؽ حل النزاعات 
 بٌن االعضاء

 اٜنوار التفاكض قواعِّ كاجراءات

 التعاكف التنافس االنصياع كالطاعة الثدقافة
   

 الٌِّكلة مؤٌسسات يف الدقرار صناعة شابككت الدقائمة، ؤٌسساتباٞن كعبلقتو اٜنوكمة، معىن يؤكٍِّّ قِّ الدقِّر ىذا   
 ىذا ثوري ة يبٌنٍّ  ال ذم يالت ار٫ن الٌسياؽ كلتأكيِّ اإلنساني ة، للمجتمعات الت نموي ة األىِّاؼ ٪ندقٍّق ّنا ةالٌِّكلي ؤٌسساتكاٞن

،   .اٜنوكمة مفهـو النتشار كدعت كالس لطة اٜنكومة ٧نوذج طالت اليت األزمة عن سنتحِّ ث اٞنفهـو

 ٧ناذج تطبيدقية للحوكمة    

  الطبِّالمبنيِّعلىِّالدليل
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منذِّالستيناتِّوىناكِّحديثِّعنِّدمقرطةِّالطبِّفإنِّالقرارِّفيِّالعمليةِّالطبيةِّتركزِّبشكلِّكبيرِّ
فيِّيدِّالطبيب،ِّفهوِّالذيِّيتخذِّالقرارِّالمباشرِّمعِّالمريض،ِّفإنِّقررِّعدمِّاسعافِّمريضِّلليأسِّ

قرارِّإجراءِّعمليةِّجراحيةِّلمريضِّبمرضِّخطيرِّىوِِّّمنِّحياتوِّكماِّفيِّالحاالتِّالميؤوسِّمنها،ِّأو
قرارِّطبيِّوِّاقتصاديِّوِّاجتماعيِّوِّسياسي.ِّىذاِّالقرارِّاليمكنِّاتخاذهِّبالتصويتِّعبرِّالبرلمانِّ
فحتىِّالقوانينِّالتيِّيصدرىاِّالبرلمانِّلتنظيمِّذلكِّاليمكنهاِّأنِّتدركِّمايدركوِّالطبيبِّفيِّقرارهِّوِّ

اعيةِّعرفناِّحجمِّتأثيرِّذلكِّالقرارِّعلىِّاقتصادِّالبالدِّإذاِّفهمناِّأنِّشبكةِّتربطِّالعالقاتِّاالجتم
  .ومؤشراتِّالوفاةِّوِّالتنميةِّوِّالجودة

لذلكِّظهرِّمايعرفِّبالطبِّالمبنيِّعلىِّالدليلِّوِّىوِّنموذجِّجيدِّلمفهومِّصناعةِّالقرارِّعبرِّ   
مفهومِّالشبكاتِّالتيِّتعززتِّبالتقنيةِّوِّوسائلِّاالتصالِّالمختلفةِّ.ِّلذاِّكانتِّالمعرفةِّالتيِّدلتِّ

ليهاِّبعضِّالدراساتِّىوِّأنِّمعظمِّاألخطاءِّالتيِّتحدثِّفيِّالمؤسساتِّتنبعِّمنِّطبيعةِّالنظامِّ)ِّع
ِّحجمِِّّ:88 ِّيدرك ِّلن ِّفإنو ِّالطبيب ِّوخيرة ِّعظمة ِّكانت ِّفمهما ِّبشرية ِّأخطاء ِّفهي ِّالباقي ِّأما )

 . التناسجِّالقراراتِّالصغيرةِّالتيِّقدِّتكونِّسبباِّلظواىرِّأكبر

ِّللمعل    ِّيوضع ِّدليل ِّعلى ِّالمبني ِّالطب ِّبعلمِّفي ِّأشبو ِّسلم ِّفي ِّبالدراسات ِّالمرتبطة ومات
الحديثِّفهناكِّحقائقِّمجمعِّعليهاِّبدراسةِّحاالتِّوِّتتبعهاِّوِّكذلكِّعنِّطريقِّأراءِّالخبراءِّوِّ

  . ىناكِّأشياءِّعرفتِّبراساتِّفيهاِّبعضِّاالنحيازِّوِّىناكِّأراءِّلبعضِّالخبراء

واءِّالخطوةِّاألولىِّىيِّتحديدِّالسؤالِّالذيِّيشغلِّالمؤسساتِّالصحيةِّ)ِّلنقلِّد .1
 . جديدِّلعالجِّمرضِّما(

 . يرسلِّىذاِّالسؤالِّلمجموعةِّخبراءِّفيِّالعالم .2
 . يبحثِّعنِّالدراساتِّالتيِّأجريتِّبشكلِّعشوائيِّعلىِّحاالتِّبعينها .3
 . يجمعِّكلِّالدراساتِّالتيِّأجريتِّعلىِّالحيواناتِّفيِّالمخبر .4
تجمعِّكلِّىذهِّالمعلوماتِّوتنظمِّوفقِّسلمِّيضعِّاألولويةِّلدراساتِّالميدانيةِّالتيِّ .5
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 . أخذِّسنواتقدِّت
وِّكذلكِّأراءِّالخبراءِّوِّالتجاربِّالمعمليةِّإنِّوجدتِّ.ِّيجريِّكلِّىذاِّفيِّإطارِّ .6

  . عالميِّوعبرِّشبكاتِّاالنترنتِّوتشرفِّعليوِّجمعياتِّطبيةِّغيرِّحكومية
 . يوضعِّكلِّذلكِّفيِّمنظومةِّإليكترونيةِّلتحديدِّنسبةِّاآلراءِّواتجاهِّالدراسات .7
فإنوِّدليلِّ A فإذاِّقيل  (...a,b,c ) ترسلِّالنتائجِّوتقسمِّعلىِّشكلِّحروف .8

  قاطعِّجاءِّمنِّدراساتِّموافقةِّخبراءِّوِّيقلِّالدليلِّبالتدريجِّحسبِّتعاضدِّاألدلة.
ِّثمِّ .9 ِّمتخصصة ِّجمعيات ِّمن ِّتنشر ِّعامة ِّتوجيهات ِّصورة ِّعلى ِّاألدلة ِّىذه تنشر

تتحولِّإلىِّطرقِّعالجيةِّتناسبِّظروفِّوِّإمكانياتِّوِّقوانينِّوإجراءاتِّكلِّبلدِّوِّبعدِّ
ِّال ِّدستورًا ِّتصبح ِّمخالفتهااقرارىا ِّاألطباء ِّألذكى  )). يجوز
http://ebm.bmj.com/ 

فيِّىذاِّالنموذجِّنجدِّأنِّالقرارِّصارِّعلميًاِّوِّعالميًاِّوِّأكثرِّديمقراطيةِّوِّأكثرِّمشاركةِّبينِّ
الحكوماتِّوِّالجمعياتِّومراكزِّالدراساتِّوِّالخبراتِّوِّالمؤسساتِّاالقتصاديةِّوِّاالجتماعيةِّ

ِّالجميعِّخا ِّ ِّالقراراتِّسيخضعِّلها ِّوِّتعرضِّفيِّوسائلِّاإلعالمِّألنِّىذه (ِّ ِّمنشورة ِّأنها ِّو صة
ويتعلمهاِّالمجتمعِّوِّتوضحِّلوِّبإلنِّكلِّمستشفىِّتباىيِّبأنهاِّتخضعِّلمعاييرِّمحددة(ِِّّفيِّجوِّمنِّ

 . الشفافيةِّوالثقةِّلمعاييرِّتضمنِّرشدِّالقرارِّوبعدهِّعنِّالجهلِّوِّالفسادِّوالسلطوية

 

ِّ

ِّمواطنونِّيقدرونِّميزانيةِّالحكومة

لِّكلِّشيء،ِّوِّقراراتهاِّقدِّتكونِّنابعةِّمنِّحساباتِّسياسيةِّأوِّحتىِّالحكوماتِّالتستطيعِّفع
انتخابيةِّلذاِّكانِّالنقدِّموجوِّللديموقراطيةِّالنيابيةِّفيِّكونِّالحكوماتِّتعنىِّباإلجراءاتِّوِّتواجدِّ
المؤسساتِّبينماِّتهملِّاآللياتِّالتيِّتضمنِّرشدِّالقرارِّوِّتأثيرهِّالبعيدعلىِّتنميةِّالبلدِّ.ِّوِّبوجدِّ
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ِّب ِّللمشاركة ِّمعرفةِّإمكانية ِّو ِّوتصنيفها ِّالماليين ِّ ِّآراء ِّمعرفة ِّيمكن ،ِّ ِّلذلك ِّىائلة ِّتقنيات توفير
ِّالناسِّوِّ ِّالهواياتِّوِّاألغانيِّالتيِّيحبِّأنِّيسمعها ِّأدقِّالتفاصيلِّو ِّيمكنِّمعرفة ،ِّ توجهاتها
القائدِّالذيِّيرغبونِّفيِّاالستماعِّلكلماتوِّ...ِّكلِّذلكِّممكنِّ.ِّىذاِّربماِّجعلِّالسكانِّفيِّواليةِِّّ

ِّي ِّالهند ِّفي ِّسيضمنِّكبيراال ِّىذا .ِّ ِّالوالية ِّحكومة ِّمع ِّالميزانية ِّ ِّدعم ِّفي ِّالمشاركة ِّفي فكرون
ِّأيِّ ِّالقانون ِّتطبيق ِّوضمن ِّالشفافية ِّويفرض ِّالمحاسبة ِّو ِّالثقة ِّينشر ِّو ِّالمسؤولية ِّو المشاركة
ِّتضمنِّ ِّالتي ِّالتعامالت ِّو ِّاإلجراءات ِّمن ِّشبكة ِّإلى ِّوظيفة ِّمن ِّالميزانية ِّوضع ِّمهمة ستتحول

 . يعززِّقوةِّالمجتمعاستثمارِّرأسِّالمالِّاالجتماعيِّوِّ

ِّنسبتوِّ    ِّما ِّ ِّالوالية ِّمنِّمصروفات48ِّ-35وفرتِّالحملةِّالتيِّأقيمتِّلدعمِّحكومة ِّ%
ِّبلقاءاتِّ ِّفيها ِّتلتزم ِّتنموية ِّبإعدادِّوِّتطبيقِّخطة ِّالواليةِّصارتِّملزمة ِّالتنمويةِّ.ِّحكومة الوالية

يِّجوِّمنِّدوريةِّمعِّالمواطنينِّلمتابعةِّىذهِّالخططِّوِّكذلكِّتعديلهاِّوِّالمحاسبةِّعلىِّكلِّشيِّف
ِّشركاتِّ ِّتأسيس ِّو ِّالبلديات ِّنظام ِّفي ِّالتركية ِّالتجربة ِّفي ِّمالحظتو ِّمايمكن ِّىذا ِّو ،ِّ الشفافية
ِّمنِّالعقودِّالتيِّتجريهاِّ ِّبداًل ِّالمرافقِّالعامة ِّلتنظيمِّالحدائقِّوِّالمواصالتِّوِّكافة ِّمعها تعاقدية

  .الحكوماتِّمعِّنفسهاِّأوِّزبائنهاِّوترىقِّكاىلِّالميزانياتِّدونِّمراقبةِّأوِّمسائل

  قفِّاإلسالميالوِّ

الوقفِّنموذجِّرائعِّلفهمِّالحكمِّالرشيدِّفهناكِّأحكامِّوقواعدِّتنظمِّترخيصِّاألموالِّألىدافِّ
االجتماعيةِّاليمكنناِّأنِّتخضعِّأليِّقوانينِّالتحققِّأىدافِّالوقفِّ)ِّإالِّفيِّالدولِّالتيِّحاولتِّ

ِّا ِّتسعينيات ِّفي ِّمحمد ِّمهاتير ِّالوزراء ِّرئيس ِّوالية ِّفي ِّو ِّماليزيا ِّفي ِّالنظام( ِّىذا لقرنِّاختطاف
ِّفيِّواليةِّجهورِّكانتِّإحدىِّالتجاربِّالتيِّاستفادتِّمنِّالوقفِّفيِّتشكيلِّشركاتِّ العشرينِّ
علىِّغراماِّالشركاتِّالكبرىِّفيِّالوالياتِّالمتحدةِّلكنهاِّملكِّللمجتمعِّأيِّوقفِّعلىِّأىدافِّ
ىذاِّالمجتمعِّ،ِّنجحتِّالفكرةِّوِّصارتِّشركاتِّبملياراتِّالدوالرِّوكلهاِّتخضعِِّّألحكامِّالوقفِّ

 جتمعوالشبكاتِّالم
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  :  الحوكمة اجينالوجي

 يفٌتش ،الٌِّراسةك  البحث من أخرل ٞنستويات ينتدقل أف الفكر  أجربت اليت ىي كأزماته  دكاعو  جِّيِّو  ٧نوذجو  لكلٍّ 
 ىو اٜنوكمة ٧نوذج ثوري ة يؤكٍِّّ ما فإف   لذا  يواجهو؛ اليت لؤلزمات جِّكل أكثر جواب عن كيبحث اٛنِّيِّ عن فيها

 أك اٞنفهـو ٟنذا دعت اليت  الٌِّكِف الٌندقِّ صنِّكؽ تدقارير يف سواء اٞنفهـو ىذا كجود ُّا ارتبط ليتا اٜندقيدقية األزمات
 على الٌِّكلة فشل خطورة أظهر كالذم الن امية الِّ كؿ من كثًنو  لفشل أك الٌشبكة مفهـو أك ِّت اليت االتصاالت لثورة

 َف الذم بالفساد يتعل ق فيما خصوصنا تِّنينا يشهِّ العاَف ؿدك  من كثًنو  حكومات يف الثٍّدقة مستول العاٞني، النٍّظاـ
 اٜنكم ٧نوذج يف للت فكًن دعا ذلك كل   كاإلرىاب البيئة كقضايا العوٞنة ظاىرة أف   كما اٞنعمورة، أ٥ناد يف دكلةه  منو ٔنلي 

  .الربٞناين كالت مثيل الس لطات كتوازف

ا بل كاٜنكومات الٌِّكلة تأىيل إلعادة أك اتؤٌسساٞن إلصبلح مفهوـو  ٠نر د ليست اٜنوكمة  جِّيِّه  ٧نوذجه  إهن 
 .العظمى كالدقول الٌِّكِف اَّتمع بدقيادة العاَف يعانيها ال يت األزمات من بكثًنو  يرتبط كسياسيٌّ  فلسفيٌّ  عمقه  لو للحكومة

 تطو ر سياؽ يف اٜنوكمة معىن أكثر لنا سيت ضح خبلٟنا كمن الدقضايا ٟنذه الت فصيل من بشيءو  اآلف نتعر ض  
ي  الفكرة لتطو ر يالت ار٫ن العرض ألف   اٞنعريف؛ اإلطار سياؽ عن ٦نرج َف فنحن لذا تار٫نيًّا، الفكرة  من كثًننا أف   لنا سييبٌنٍّ

 العاَف يف جامعاتنا كإُف إلينا كترد   األكاد٬ني ة، األكساط يف كتنتشر ة،الٌِّكلي اٞننظ ماتً  تستخِّمها ال يت اٞنصطلحات
 يصلح ٧نوذجنا كصارت نضجت حّت السنٌن عرب تطو رت فكري ةو  ك١ناكالتو  أزماتو  نتاج ىي كاإلسبلمي، العريب

 الِّ كاعي ىذه سندقسم  كللت بسيط اآلزمات، ٟنذه اٜنلوؿ ككضع أعمق فهمو  أجل من اإلنساين للفكر جاءت  للت فسًن،
  :لآليت األزمات أك

  .اٜنكومات أزمة •

  .الٌِّكلة تأزما •

 : كيشمل (العاَف يشهِّه الذم) العظيم التحوؿ •

 .اٞنعلومات ثور •
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 .العوٞنة •

 

  : والحكومة الحوكمة •

 اٞناليزم السٍّياسيك  اٞنفكٍّر ألفو الذم اٞنهم   فالعمل الر شيِّ، اٜنكم أك اٜنوكمة كاألدياف اٜنضارات كل   عرفت
 اليت كاٞنذاىب الِّ يانات من تسعة يف اٜنوكمة عن كاضحةن  ورةن ص أعطى قِّ كاٜنوكمة الٍِّّين عنواف ٓنت مظفر شانِّرا

  .البشر يعتدقِّىا

 كاحرتاـ البيئة مع الت عامل يف األقلٍّ  على عاٞنيٌّ  بيعِّه  لو كاف األدياف أف   ىنا إليها االنتباه ٩نب اليت كالن دقطة   
 كالكذب كالغشٍّ  الس رقة ٓنرًن إف   بل كالت عصب بالعصبي ة تؤمن ال الغالب يف األدياف أف   كما حولنا، من الوجود

   .كأحكامها عدقائِّىا يف اختلفت مهما كاٞنذاىب لؤلدياف جامع طابع ىي كاإلنساف بالت عليم كاالىتماـ

 يٌةر الٌنظ ذائدقةي  تستسيغها أف ٬نكن ال قيمه  كل ها ...كالعطاء كاٜنبٍّ  كالثٍّدقة كالر ٘نة األدياف؛ ُّا جاءت قيمه  ىناؾ   
 لئلنساف احرتامو كضركرة اٜناكم طبيعة عن صورةن  قِّ مت األدياف فإف   لذا األنوار؛ عصر مع جاءت اليت ةالسٍّياسي
  ِْ.كالطبيعة

 حركتو كضمن قيمي ة، تضمينات أي ة ٓنمل اليت الكلمات علومو يف يستخِّـ ال طويبلن  كقتنا ظل   الغريب الًعٍلم)   
 العلم" مدقولة إُف سعينا الدقيم، دائرة نطاؽ خارج يتشك ل أف البيِّ   العلم أف   على فيها يؤكٍِّّ ظل   اليت العلمي ة كمسًنتو

 اٜنكم عملية لتصف أخرل مرة Good صاٌف كىًصفىة كلمة عودة من نِّىش فإن نا اٞندقاـ ىذا كيف ،"الدقيم من اٝناِف
(Governance) يعِّ ىا عمليات لتصف عادت قِّ "اٛنٌيِّ"ك "ًناٝنٌ " كلمة أف   إُف يشًن أمر كىو امتِّادىا يف 

 ِٓ(.اٞندقاـ ىذا يف الًعٍلم صميم يف الغرب

 للِّين صار اليـو عاَف يف الر شيِّ، باٜنكم هنتمٌ  ٩نعلنا ما ىو باٜنوكمة الِّين عبلقة بإثبات يتعل ق األمر ليس)   
 اَّاؿ يف بالٍِّّين لبلىتماـ عارمنا توج هنا يعكس اىذ اآلف، من عدقِّين قبل متخيبلن  يكن َف اٜنوكمة على كبًننا ثأثًننا
 قوانٌن إلصِّار الِّينية اٛنماعات الستِّعاء ستجرب اٜنكومات كاٟننِّ، دستورىا يف العلماني ة الِّ كؿ يف حّت العاـ
 ِٓ:Chandra)العاـ. ) الشأف ٔنص  
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 اٞنصطلح ىو باٜنوكمة اٞندقصود ألف   ،ت اريخال عرب األمر ىذا إلثبات االستِّالؿ طبيعة من ٥نذر أف يبنغى لكننا    
 ٬نكن ركيب أك سياؽ يف جاء كالذم ،(ّٓ:Genealogy) عشر الرابع الدقرف منذ اال٤نليزية اللغة يف استعمل الذم
 ورةالث إب اف نشأت اليت الِّ ستورية يٌةالٌنظر  عرب نشأت اليت الربٞنانية اٜنكومات يف حدقيدقية أزمة عن ليعلن مساره تتب ع

 االستِّالؿ ٬نكن ذلك بعِّ اٞنصطلح ىذا أصوؿ يبٌنٍّ  الذم ىو الٌسياؽ ىذا فهم كالفرنسية، كاألمريكية اال٤نليزية
اث قراءة كإعادة   . الن موذج ىذا كفق الرت 

 -كاٜنري ة ؿكالعِّ كالعدقبلني ة ؛األساسي ة قيمها - النيابي ة ال٬ٌِّندقراطٌية قضي ة كانت الغريب السٍّياسي الفكر يف    
اذ حري ة تدقتضي اليت الٌسوؽ حري ة مع الت ناقض من شيئنا تعيش  عرب للت وازف الوصوؿ على سيعملي  الٌسوؽ كأف   الدقرار أنٍّ

اذ إمكاني ة إف   :أم كالط لب؛ العرض آلي ة  توماس) إُف يرجع رّنا األمر ىذا قائمة، اَّتمع مؤٌسساتك  ألفراد الدقرار أنٍّ
 ِٔ .االجتماعي اٞناؿ رأس عن مفهوموك (بٌن

 كاستدقبلؿ النٍّيابي ة اٜنكومة تشكيل إطار يف جاء اليت الِّستوري ة يٌةالٌنظر  يف الٌنظر أعِّنا إذا يتجل ى األمر ىذا   
 اٜنفاظ كاف ةالِّستوري   يٌةالٌنظر  يفللحكومات  الت ابعة األجهزة كتأسيس البًنكقراطي ة عرب الت نفيذيٌة بالس لطة اٜنكومات

 الس لطاف كظلم الس لطة شهوة لتجن ب اٜناكم على كرقابة دستور كجود يدقتضي للمجتمعات األساسي ة الدقيم على
  .اَّتمعات ىذه تواجو اليت اٜنلوؿ أل٤نع الوصوؿ يف العنف عن كالبعِّ

  .ذلك تتب ع ٬نكن   

ه على الصٍّراع كاف ،اإل٤نليزية الثورة إباف ا٤نلرتا يف األىلية اٜنرب بعِّ  صبلحي ات حوؿ كاٞنلك الربٞناف بٌن أشٍِّّ
 اٞنلك حّت عدقاُّم، أك الن اس ّنحاكمة للربٞناف عبلقة ال أف أك ِّ ُْٖٔ عاـ الن اس كضعو الذم االتٍّفاؽ لكن اٞنلك،

 .إال   ليس األحكاـ تنفيذ ول الذم اٞنلك إُف الت نفيذ  ث   األحكاـ إصِّار حق   ٬نلك الذم الوحيِّ اٞنلك من تغًن  

 من جزء إن و بل اٞنلك عن يبلن بلبيِّ  مستدق حدقنا ٬نلك ال الربٞناف أف   يف كاضحنا كاف اإل٤نليز كعي أف   يعين ىذا   
 اال٤نليز حدقوؽ أجل من اٞنناضلٌن أحِّ يكتب لذا الن اس؛ كحدقوؽ الث ورة مبادئ يعارض ال الذم الت شريع كىي الس لطة

 لو بل األحكاـ بتنفيذ اٞنستدقبل أك اٜناضر يف بعيِّ أك قريب من ال اٜنق   لو ليس اَّلس) ..مفادىا الربٞناف إُف رسالة 
 .الدقضائي ة الس لطة عن بعِّ تنفصل َف الت شريعي ة الس لطة أف نلحظ ىنا ...(األحكاـ صناعة سلطة

(Veil,ُٖٗٗ;ٖ:ّْْ) 
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 الدقضايا يف خصوصي تو كليس الربٞناين الت شريع بعمـو اٞنناداة كىي ليز،اإل٤ن اٞنفكٍّركف خاضها اليت اٝنطوة   
 للدقضاء اٝناص   كاٜنكم العاـ، الربٞناين الت شريع عن منفصلةو  قضائي ةو  لسلطةو  أس ست مفصلي ة الن دقطة تلك  ،اص ةاٝن

 الص ورة لكن الس لطات بٌن الفصل مونتسيسكيوعن قبل داليسوف شارلز ككتب الدقضايا، ىذه ينفٍّذ الذم كاٞنلك
 كال االثنٌن، بٌن حدقيدقي ةه  فاصلةه  حِّكده  ىناؾ تكن َف لذا اٞنلك، كسلطة الربٞناف سلطة من اٝنوؼ بٌن مشو شة كانت

 الس لطات بٌن الفصل يف يكن َف عام ةو  بصفةو  اإل٤نليز كضعو الذم األساس الدقضائي ة، الس لطة عن كاضحه  تفريق حّت  
 لرغبات ملبيًّا الربٞناين تشريع يكوف أف ضركرة تؤكٍِّّ اليت يٌةالٌنظر  كىي اٞنختلطة، اٜنكومة تسم ى أخرل نظري ة يف بل

 ةالسٍّياسي للن ظرية األساس كىي للحكومة الِّ ستوري ة للن ظري ة أساس الفصل نظري ة مع يٌةالٌنظر  ىذه كتعِّ   الن اس،
 .اٞنعاصرة

 لوظائف الباب لوؾ مونتسيكيوفتح كقبل الس لطات، بٌن الفصل تؤكٍِّّ كانت لوؾ جوف قِّ مها اليت األعماؿ   
 لوؾ أف   رغم اٝنارجي، الش أف ٔنص   اليت الدقضايا :أم ؛الت حالفات كعدقِّ كالسٍّلم، اٜنرب كإعبلف اٜنكومة أماـ أيخرل
 .الربٞناف أم للت شريع العليا الس لطة كأعطى الت شريع، ىي للٌِّكلة األساسي ة الوظيفة أف   يؤكٍِّّ حِّيثو جيلٍّ  يف كاف

 ارتبطت دساتًن ككضعت بريطانيا، ُنماية اٛنميع فيها نادل اليت الفرتة جاءت األىلي ة،  اٜنرب مر ت أف كبعِّ 
 بٌن ص بلحي اتال فيو كيزٍّعت اليت َُُٕ سنة بالس عيِّ كيصف الذم الِّ ستور مع ات ضحت اليت ىذه الفصل بنظري ة
 الدقضائي ة الس لطة بٌن الفصل لكن للجسمٌن كالص بلحي ات الوظائف يف كالت وازف الفصل بٌن ٕنزج بطريدقة كالتاج الربٞناف

 .بعِّ كاضحنا يكن َف كالت شريعي ة

 عن البحث كأصبح الن اس، ةكقو   الفكر قو ة كتعز زت اإل٤نليزي ة، الث ورة إب اف تزخر الفكري ة اٜنياة كانت لدقِّ   
 كبعِّ الس لطات، بٌن الفصل فكرة بتبينٍّ  كي تضح يتأك ِّ اإل٤نليزية، يٌةالٌنظر  ىي كما الن اس رغبات تلّبٍّ  اليت اٜنكومة

 حِّ   الذم دستورىا يف تضمنها أف بريطانيا استطاعت اليت يٌةالٌنظر  ٟنذه كاملة شبو سيطرة ىناؾ مونتسيكيوكاف ٠نيء
 اليت األغلبي ة فكرة ترس خت أف بعِّ خصوصنا الوقت عرب تعز زت حِّيثةو  لِّكلةو  كأس س األك ؿ شارلز لطاتس من

 .خالص بريطاين نتاج ىي ال يت الفكرة األصوات، أكثر على اٜنصوؿ خبلؿ من اٜنكومة، تشكيل تستطيع

 كَف الربٞناف، بسيطرة اعتدقاد ىناؾ لكن بعِّ، الوظائف تتحِّ د كَف الس ابدقة، األعماؿ يف كاضحنا الفصل يكن َف   
 ال اليت بالطريدقة الشعب رغبات يلّبٍّ  الذم للِّ ستور االنصياع ك٬نثٍّل الس لطة ٬نثٍّل حدقيدقي توازف عن حِّيث ىناؾ يكن
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 اٜنفاظ يف يةالنهائ احملصلة يف الٌِّكلة كظيفة تتلخص الِّستورية يٌةالٌنظر  كفق إنو بل سلبية، بطريدقة حريتو ٬نارس ْنعلو
 .اَّتمع قيم على

 الس لطات بٌن األدكار توزيع خبلؿ من الس لطات بٌن الت وازف نظري ة ٓنوم الِّ ستوري ة يٌةالٌنظر  إذف بريطانيا يف   
 يف (check and blalnce) اٞنختلفة األجساـ بٌن اٞنتبادؿ الت أثًن كىي اٞنختلطة؛ اٜنكومة نظري ة كىناؾ الث بلث،

 اَّتمع ٘ناية نفسو الوقت كيف كالت سل ط االستبِّاد من الن اس حري ة على اٜنفاظ أجل من ذلك ككل   اٜنِّيث، لعصرا
 .الِّ ستوري ة يٌةالٌنظر  بوضوح تنص   كما قيمو على كاٜنفاظ نفسو، من

 عشر، الثامن الدقرف يف ٤نلرتاا -الفرنسيٌن كالفبلسفة اٞنفكرين -كمونتسيسكو لوركم كاللورد ڤولتًن من كلٌّ  زار   
 على الكبًن األثر لو كاف الذم األمر الس لطات، بٌن للفصل كثًننا نظٌر كالذم (برككر ببولينج) التدقوا كىناؾ

 الذم كىو إعِّاده؛ يف سنةن  عشرين صاحبو قضى الذم باٞنعرفة العامر الكتاب ذلك الدقوانٌن؛ ركح كتابو مونتسيكيويف
 من جعل األمر كىذا لوؾ، جوف كالسيما اال٤نلًن اٞنفكٍّرين كتب يف عالدقةن  ظل ت اليت االتاإلشك من كثًننا حل  

 (ّْْ:ٖ;ُٖٗٗ,Veil) البلحدقة الدقركف يف للت حليل أساسنا الس لطات بٌن الفصل نظري ة

 تتعل ق اليت األشياء بارً باعت الت نفيذيٌة :الت شريعية سلطات، ثبلث  حكومةو  كلٍّ  يف” :نظري تو مونتيسيكيويف يدقوؿ   
 كالس لطة الدقضائي ة الس لطة بٌن الت مييز ىي ىنا اٜندقيدقية كاإلضافة ،“اٞنِّين الدقانوف باعتبار الت نفيذيٌةك  ،الٌِّكلة بدقانوف

 بٌن الوظائف ىذه ٔنتلط كأال الوظائف، ىذه بٌن اٜنكومة أجهزة تندقسم أف ضركرة أك ِّ أن و كما ،الت نفيذيٌة
 الظ لم يبِّأ حينها الدقاضي، كىو اٜناكم ىو نفسو الشخص يكوف عنِّما شيء، لكلٍّ  النٍّهاية ستكوف ...شخاصاأل

 .الث بلث الس لطات ىذه الشخص أك اٛنسم يتوُف   عنِّما كاالستبِّاد،

 بحتأص فدقِّ اٜنٍِّّ، ىذا عنِّ يدقف َف البشرم الفكر تطور لكن الفهم، ٟنذا سيطرة ىناؾ  كاف الغالب يف(   
 من كونستانت بنجامٌن حاكؿ فرجينيا ففي الس لطات، بٌن للفصل الن موذجي الفهم من تنشأ اإلشكاالت من كثًنه 
 بٌن للفصل مغايرنا فهمنا أثار ت باجيهو فإف ا٤نلرتا؛ يف أك فرجينيا، دستور يف الكامل الفصل يؤكٍِّّ أف اٞنؤسسٌن اآلباء

 يف األغلبية ذك اٜنزب يضعها اليت اٜنكومة :أم اٜناكم؛ الربٞناف فكرة كضعت حٌن تِّمًنىا، حاكؿ بل الس لطات،
 الفصل ١ناكلة من ٤ناعة األكثر الطريدقة بوصفها كاٜنكومة الربٞناف بٌن كاٟنارموين التوازف عن اٜنِّيث ليصبح الربٞناف
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 انضماـ  عِّـ مراعاة عم كاٜنكومة الربٞناف من حاكم كمجلس ٓنكم أف ٬نكنها أحزاب كجود عرب حدقيدقي توازف دكف
 ُٖٗٗ,Veil)،ّْْ:ٖللربٞناف (.) الوزراء

 حّت األكُف انتهت فما  الكونية اٜنركب أ٨نها العشرين؛ الدقرف بِّاية يف العاَف شهِّىا كثًنة أزمات لكن   
 اص ةاٝن ةباٜنكوم يعرؼ عم ا أفكار كظهرت االقتصاد يف الٌِّكلة تِّخل عن اٜنِّيث بِّأ األربعينات كيف الثانية ابتِّأت

Private Goverment،   عدقود ثبلثة  حوٟنا اٛنِّؿ كاستمر.  

ادات للش ركات ذاتية إدارة عن اٜنِّيث كاف البِّاية يف  ذلك بعِّ األمر تطو ر اٛنامعات، لذلك أضيف ث   كاالٓنٍّ
 بٌن اٜنِّكد كغياب الش فافي ة بكمطال اٞنعلومات، توف ر عرب تعز ز األمر ىذا اَّتمع، لدقطاعات الٌذاتية األدارة للحِّيث
 .(َٕ:Donia) كاٝناص العاـ الدقطاعٌن

 تشمل أف ٬نكن اٜنوكمة أف   رأت اليت ية؛الٌسلوك اٞنِّرسة ىي جِّيِّةو  ٞنِّرسةو  بِّاية األزمة ىذه كانت الواقع يف  
 اليت اٞنِّرسة كىي مارياـ، تشارلز يِّ على ذلك كاف اٜنوكمة؛ كيجِّت الدقانوف كيجِّ ما حيث كأن و اٜنياة، ٠ناالت كل  
ا كالنفسية قتصادي ةكاال ةالسٍّياسي اَّتمع قول فهم أف ْنِّ  الفكر تندقل قِّ أساسي ة قضايا كىي ،ةالسٍّياسي لفهم مهمن
 ِٕ(َٕ;ََُِ,Donia ).للٌتجربة إخضاعها ٬نكن ال اليت الفلسفي ة الدقضايا من كثًن ْناكز ٥نو

 يستبِّؿ كاف فدقِّ اٞنونِّ، ٛنابريل كاف ةالسٍّياسي يٌةالٌنظر  يف ي ةالٌسلوك رسةاٞنِّ طرحتو الذم األساسي العمل   
 أك آلي ة فلها كظيفة بناء ٟنا أف   فكما كمؤسسة، السٍّياسي للنٍّظاـ نظر أن و كما (Rule) بالدقواعِّ الت شريع كلمة
 للنٍّظاـ الٌنظر لكن   البناء، فهم يف أينار  كما الس ابدقة الدقركف مفكرك توٌسع كقِّ خبلٟنا، من الدقرار يصنع عملي ة

 ٓندقٍّق أف كٓناكؿ ك٢نرجات، مِّخبلت فهناؾ الطاكلة، قلب كمؤس سة أك متكاملة (process) كعملية السٍّياسي
 فتفسًن اٜنكومة، أىِّاؼ من كهِّؼ العِّؿ ٓندقٍّق أف كعليها قائمة، كتشريعات قواعِّ فيها اٞنؤس سة متعٍِّّدة، أىِّافنا
ا تشريعيًّا عمبلن  يكوف قِّ استخراجو أك الدقانوف  الدقضائي اٛنهاز ينفٍّذ كقِّ ،(الواقع يف ٪نِّث ما كىذا) الربٞناف عن بعيِّن

ـى؛ اخيص، تصرؼ خبلٟنا من اليت ىي عامة قواعِّ ىناؾ مؤس سة  كلٍّ  ففي  األحكا سب اٞنخالفات، كتؤخذ الرت   كٓني
 جعلو ما كىذا متكاملة، كعملي ة اٞنِّنيٍّة ؤٌسساتاٞن فيو ّنا ككل؛ لسٍّياسيا النٍّظاـ عن اٜنِّيث يؤكٍِّّ ىذا ...الض رائب
 : اٞنوسسة ٟنذه كاٞنخرجات اٞنِّخبلت بٌن حيث للسٍّياسة الدقانوني ة الوجهة  يعارض

ابط : اٞنِّخبلت-  .ةالسٍّياسي الدقول بٌن الت واصل اٞنصاٌف، بٌن الت وفيق اَّتمعي، الرت 
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 ِٖ.الدقواعِّ تدقنٌن ث الدقواعِّ تطبيقك  صناعة :اٞنخرجات-

 أ٨نلت لكن ها ،السٍّياسي للنٍّظاـ كالوظيفة بالبناء هتتم كانت الدقانوف كدكلة الدقانوف على حرصت اليت يٌاتالٌنظر    
 (veilsُٖٗٗ).النٍّظاـ ىذا داخل تنشأ اليت العلميات أك األداتية

 اٛنامعات كحوكمة اٝناص، الدقطاع إطار يف اٜنوكمة عن اٜنِّيث كاف كالس بعينات السٍّتينات فرتة خبلؿ   
 ىذه يف الٌتنظيم لنظري ة ٧نوًّا سنجِّ لذا ،ال٬ٌِّندقراطٌية ٞنبادئ اٛنامعات تلك إخضاع حوؿ اٛنِّؿ ككاف كالشركات،

 ىذه ٓنو ؿ ٬ننع إطار يف ألىِّافها، ك٥نوىا الت عليمية ؤٌسساتاٞن ىذه ٓندقيق ضركرة أك ِّت اليت يٌاتالٌنظر  كىي الفرتة؛
  (ٕٓ;Doniaََُِ) .اٜنكومات تعانيها اليت البًنكقراطية من نوعو  إُف ؤٌسساتاٞن

 مسبدقة، ا٥نيازات لِّيهم ليس فيها يعملوف مىن أف   تفرتض اليت البًنكقراطي ة كأجهزهتا اٜنكومات أف   ىنا كالفكرة   
 مؤٌسسات تصبح ث كاالجتماعي ة ةالسٍّياسي يازاتاال٥ن ىذه عن بعيِّين بعملهم كيدقوموف الوظيفي بالسٍّلم رضوا قِّ

 بل الواقع، أرض على يتحدق ق َف كيرب، ماكس افرتضو الذم الٌتصور ىذا لكن   ،ةالسٍّياسي الت جاذبات عن بعيِّةن  الٌِّكلة
  .؟ ؤٌسساتاٞن ىذه على الٌسوؽ قواعِّ تيطب ق ال فلمى  ٤ناعة، أكثر اص ةاٝن ؤٌسساتكاٞن الش ركات كانت

 فكرة دخوؿ كيفية الٌسياؽ ىذا يف نؤكٍِّّ أف ٩نب لكن بعِّ، فيما اٞنؤس سة يٌاتالٌنظر  ىذه بعض إُف سنعود   
 اليت الدقرارات يف قتصادي ةاال الكفاءة يدقتضي الٌسوؽ مفهـو اٜنكومة، ألجهزة اٞنؤسٍّس اٟنًناركي مفهـو على الٌسوؽ

 قرارات صناعة كمراقبتو عليو  الس يطرة خبلؿ من ٬نكن اَّتمع داخل نظاـو  كجود لفكرة مهِّ كىذا اٞنؤس سة، تت خذىا
 .للٌِّكلة اٞنكوٍّنة ؤٌسساتاٞن ىِّؼ ٕنث ل ٠نموعها يف

 الش راكة ٞنفهـو تؤسٍّس اليت البيضاء الورقة فكرة ككانت يٌاتالٌنظر  ىذه ّنجموع تأث ر سبق كما األكركيب االٓناد   
اد دكؿ بٌن كاٜنوكمة  كنيِّم جوف مِّرسة مشركع كاف ىارفارد جامعة يف أكركبا، يف العاملة كالش ركات األكركيب االٓنٍّ

 جعل ما كىذا تناقصنا يشهِّ اٜنكومة يف الثٍّدقة أف   ىو اٞنشركع دكاعىي من ككاف ُٔٗٗ عاـ بِّأ اٞنشركع للحوكمة؛
اد خطاب يف كلينتوف بيل الر ئيس  )...كُف قِّ الكبًنة تاٜنكوما عصر أف(يصرٍّح ُٔٗٗ عاـ االٓنٍّ

(Karmackُٕٕٗ:ِ) ِّ؟ اٜنكومة يف يثدقوف الناس يعِّ َف ٞناذا : اٞنشركع ىذا على أطلق كق.  
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 يف تصِّر اليت األيكومونيست ٠نلة عل دقت ،اٞنت حِّة بالواليات خاصًّا شأننا ليست اٜنكومات يف الرٍّيبة ىذه   
 للعاـ Edelamn Trust Barometer ماـ ديلإ مؤٌشر  على َُِٔ العاَف عنواف ٓنت عاـ كل هناية

ا على اٞنستطلعة اٜنكومات من َ٘ٓ صينفت عامنا عشر ٙنسة ٞنِّ ة مر ة ألك ؿ أن و َُِٓ  من الث دقة تناؿ ال أهن 
 ).ِٗاٞنستطلعٌن(اٞنواطنٌن

 الر ابعة نسختو يف تالسٍّياسا كأُناث للِّراسات العريب اٞنركز ينجزه الذم العريبٌ  ؤٌشراٞن استطبلع رصِّ كقِّ   
ـٌ  الرٌأم تدقييم عربية، دكلة ُِ يف نػيفٍّذ الذم َُِٓ لعاـ  الدقانوف تطبيق صعيِّ على عاٌمة بصفةو  الٌِّكلة أداء العا

 كاإلدارٌم، اٞناِفٌ  الفساد انتشار كمِّل عادلة، ١ناكمة على اٜنصوؿ مبِّأ تطبيق كمِّل اٞنواطنٌن، بٌن م بالٌتسأك
ـٌ  الرٌأم أفٌ  اٌتضح حيث ّنهٌماهتا؛ الدقياـ يف لٌِّكلةا لنجاح معاٌيًن بوصفها ملو يف العريبٌ  العا  الفساد أفٌ  يعتدقِّ (َٖ٘) ٠ني

ستطلعة البلِّاف يف منتشره  كاإلدارمٌ  اٞناِفٌ 
ي
 كفلسطٌن، كالٌسوداف، كمصر، كتونس، كاٛنزائر، كاٞنغرب، موريتانيا،) آراؤىا اٞن

ـٌ  الرٌأمٌ  أفٌ  على الن تائج دٌلت كما ،(كويتكال كالسعوديٌة، كالعراؽ، كاألردف، كلبناف،  جٌِّية ِنصوص مندقسمه  العا
 الفساد ١ناربة يف جاٌدة بلِّاهنم يف اٜنكومات أفٌ  منهم ْ٘ٓ اعتدقِّ إذ الفساد، ١ناربة يف اٞنستجيبٌن بلِّاف حكومات

ا، جاٌدة) كاإلدارمٌ  اٞناِفٌ   ١ناربة يف جاٌدة غًن حكوماهتم أفٌ  اعتدقِّكا الذين من ْ٘ٓ مدقابل ،(ما حِّو  إُف جاٌدة أك جًِّّ
 االعتدقاد إُف ٕنيل كاٞنغرب كاألردف كموريتانيا كمصر كالٌسعوديٌة الكويت مستجيّب آراء كيبِّكأفٌ  .كاإلدارمٌ  اٞناِفٌ  الفساد

ـٌ، اٞنعٌِّؿ تفوؽ كبنسبو  الفساد، ١ناربة يف جاٌدة حكوماهتم بأفٌ   كالعراؽ لبناف مستجيّب أكثريٌة مدقابل يف العا
ـٌ  الرٌأم اندقسم حٌن يف الفساد، ١ناربة يف جاٌدة غًن حكوماهًتم أفٌ  يعتدقِّكف الذين الٌسودافك   كالتونسي الفلسطيين العا

 .َّالفساد ١ناربة يف حكوماهًتم جٌِّية ْناه كاٛنزائرم

 للمواطن توف ر اليت ماتاٞنعلو  ألف   العريب؛ العاَف يف االستطبلعات نتائج مع الت عامل عنِّ اٜنذر من البيِّ   بالط بع   
 حّت طاؿ قِّ اٜنكومات؛ لكثًنو  كيجٍّو الذم الٌندقِّ لكن   الواقع، عن يعربٍّ  كاضحو  رأمو  إبِّاء من ٕنكٍّنو ال ) اٞنستطلع(

 يف ر ؼتتص بل اٞنفرتضة الت مثيلي ة الدقِّرةى  ٕنلك ال الربٞناف ٕنثٍّل اليت اٜنكومات ألف   الث بلث؛ كالس لطات الت مثيل مفهـو
 كل تفلح كَف ٕنثلو الذم للربٞناف بصلة ٕنيت   ال قِّ ٢نتلفة، مصاٌف لتحدقٍّق اإلداري ة أجهزهتا عرب األحيافو  منى  كثًنو 

 ؤٌسساتكاٞن الكربل الش ركات كانت حٌن يف ،الٌِّكلة أجهزة تغو ؿ من اٜنٍِّّ  يف الربٞنانية كاٞنساءلة اٞنشافهة أدكات
 ٜنساباتً  ٔنضع الدقطاعات تلك أف   إُف ذلك كأرجع اٜنكومات، تلك فاقت ثدقةن  كتكسب ٤ناحات، تيظهر اٞنِّني ة
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 ىي ثبلثة؛ عناصر يف الر شيِّ اٜنكم مفهـو تشك ل كىكذا اَّتمع، داخل أكرب شبكاتو  من جزءه  كىي ؛الٌسوؽ
 ٓنكمو الذم البلِّ اقتصاد إدارة ىعل كقِّرهتا الٌِّكلة أداء على ذلك تأثًن كاف احملصلة كيف الٌشبكةك  الٌسوؽك  اٞنؤس سة
  .كتنميتو

  اإلداريَّة الّدولةوِّ القانون دولة

ثػيرى  الٌِّكلة أجهزة فاعلي ة إشكالي ة ٜنلٍّ      َف َُٖٗ العاـ يف اٜنكومة، أك الٌِّكلة أجهزة المركزي ة عن اٜنِّيث كى
 خبلؿ من اٜنكومة أك الٌِّكلة المركزي ة حوؿ اٛنِّؿ ككاف اٜنكومة، أك الٌِّكلة مصطلح استعماؿ يف كبًنه  فرؽه  ٖنة يكن

 ُّ.احمللي اٜنكم أك الفيِّراِف النٍّظاـ

 التٍّدقنية انتشار كبِّأ كالت واصل، االت صاؿ يف ثورةه  كانطلدقت ،عاٞني ةال الت جارة معِّ الت تزايِّت الثم انينات يف   
هت ،ؤٌسساتكاٞن األنظمة عرب الت فاعل إمكاني ة كظهر كاسع، بشكل الر قمية ا ةالٌِّكلي السٍّياسة كاْن   عن  (قليبلن ) بعيِّن

 الٌِّكلة أجهزة يف الت فكًن جعل ما كىذا اٜنكومات، إطار خارج ؤٌسساتكاٞن الش ركات أ٨نية كظهرت اٛنيواسرتاتيجيا،
ا ا؛ أكثر صارت لأخر  مؤٌسسات نطاؽ يف تؤخذ اٞنؤثٍّرة اٞنهم ة الدقرارات من كثًننا فإف   اٜنكومة؛ عن بعيِّن  تعدقيِّن

 كاٛنِّؿ الكبًن الكساد منذ ِّ. دراسات كمراكز كجامعات إعبلمية مؤٌسساتك  اٜنكومي ة غًن كاٞننظ مات كالش ركات
 يرل فريقه  كاف حٌن ففي اٝناص، كالدقطاع الٌسوؽ يف فيو تتِّخ ل أف ٩نب الذم كاٞنِّل الٌِّكلة دكر حوؿ متواصل
 كاف ىايك فريِّريك فإف   الكساد؛ ْنن ب باإلمكاف يصبح ث   الفع اؿ، الط لب يضمن ذمال بالدقِّر الت ِّخل ىذا ضركرة

  .كللِّكتاتورية للعبودية بِّاية ذلك أف   يرل

  الٌِّكلة كظائف حوؿ جِّؿه  أن و على اآلف فهمو ٬نكن ،اإلسبلمٌيةك  العربي ة ببلدنا يف انتشر الذم اٛنِّؿ ىذا   
ا، أكثر صارت اليت الش ركات ك٠نموع اَّتمع مؤٌسسات عن منفصلة حكومة ىناؾ فليس كقِّرهتا،  الت فكًن كتغًٌن  تعدقيِّن

 الفساد من ٓنِّ   ٞنعايًن ٔنضع أف كجب اليت اٜنكومة ذلك يف ّنا ؛الٌِّكلة ٟنذه اٞنكوٍّنة ؤٌسساتاٞن ٠نموع لفهم
  .كاٝنسارة كالرٍّبح الٌسوؽ باتحسا ضمن بعدقبلني ة الت فكًن أماـ عائدقنا جعلتها اليت كالبًنكقراطية

 قراراتو  تصنع أف ٬نكنها األخرل؛ اَّتمعي ة ؤٌسساتكاٞن الش ركات حّت تشمل اليت اٞنختلفة بأجهزهتا الٌِّكلة   
اد سدقوط بعِّ يتأك ِّ األمر ىذا بِّأ ؛الٌِّكِف باالستدقرار اتٍّساقنا كأكثر للت نمية، كأقرب ٤ناعة، أكثر  الس وفيايت، االٓنٍّ
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 اٞنشاركة على كقِّرهتا اٜناكمة ؤٌسساتاٞن يف فشل ىو ما بدقِّر أخرل على أيِّيولوجيا بنجاح يتعل ق األمر فليس
 .ةالٌِّكلي ؤٌسساتكاٞن اَّتمع مؤٌسسات باقي مع الر شيِّ الدقرار كصناعة

 تتعل ق أساسي ة بدقضايا كثًننا استهانت العربي ة األعماؿ كبعض الغربي ة الٌِّكلة بناء تفسًن يف الس ائِّة يٌاتالٌنظر   
 بصناعة كعبلقتها االجتماعي ة كالش بكات الت عليم كمستول كالفساد اٞنعلومات كتِّاكؿ الٌسوؽك  األدارم   اٛنهاز ببناء

 راعكالصٍّ  كطبيعتو االإتاج عن كاٜنِّيث االقناع كسلطة الٌِّكلة كىيمنة ي ةالت ار٫ن الكتلة عن اٜنِّيث فإف   لذا الدقرار؛
 األعماؿ ىذه كغًنىا، الن امي ة الٌِّكلة بٌن األساسي ة الفوارؽ فهم من تتمك ن َف الواسع، ّنعناىا كاأليِّيولوجيا الط بدقي

 ذلك من الٌِّكلة كانشدقاؽ كاالقتصاد اَّتمع تطو رات فهم خبلؿ من االسرتاْني ة؛ عرب الت فكًن من ٧نطنا عِّىا ٬نكن
 مك نت استعماري ة لتِّخ بلتو  انعاكسه  ىي (كافريدقيا البلتنية امريكا) األكسط الٌشرؽ يف ٌِّكلةال يعتربكف لذا اٜنراؾ؛
 (.الٌشبكةك  الٌسوؽ مفهـو ِّكفب) الٌتنمية عن اٜنِّيث دكف كالس يطرة االستمرار من البًنكقراطية األجهزة

 كالشفافي ة؛ االجتماعي ة كاٞنسؤكلي ة كاٞنراقبة كاٞنساءلة الر شيِّ اٜنكم عن ظاىرنا حِّيثنا يٌاتالٌنظر  ىذه يف  ْنِّ لن
 ...السٍّلمي كالت غيًن كالث ورة العينف بٌن كاٛنِّؿ اٞنماركسي الت فكًن عرب كتطو ره اَّتمع بناء ١ناكلة على الرت كيز إف   :أم
 .ّّ كاأليِّيولوجيات راألفكا كفرض للس يطرة أداة ليست الٌِّكلةف كندقٌِّا، مراجعةن  ٪نتاج الٌسياؽ ذلك كل  

 فاٞنوجات العاٞني، النٍّظاـ على الٌِّكلة مؤٌسسات فشل تأثًن لفهم بِّايةن  الصٍّراعات كانت الن امية الِّ كؿ يف   
 عرب ال٬ٌِّندقراطٌية ٣نارسة ١ناكلة كإف   الصٍّراعات، تلك إهناء يف تيفلح َف أكركبا كشرؽ البلتينية أمريكا يف ال٬ٌِّندقراطٌية

 تلك اٜنك اـ يستخِّـ ما سرعاف العبث، من نوعه  ىي الٌِّكلة ؤٌسساتٞن كاملو  غيابو  ظلٍّ  يف نتخاباتاال صنِّكؽ
 بأجهزة الت حكم من ٕنكٍّنو اليت األمواؿ توفًن أجل من اٜنكومة أجهزة الستخِّاـ الص نِّكؽ يعطيها اليت الشرعي ة

  ة.الٌِّكل

 كوارث إُف تؤدٍّم قِّ اٞنمارسة تلك جر اء تنشأ قِّ اليت صٍّراعاتكال إليها، كيسعى الس لطة ٬نارس كىو اٜناكم   
 النٍّظاـ األيِّز، مرض انتشار يف سببنا كاف افريدقيا يف اٞنتهالك الصٍّحي فالنٍّظاـ اٞنعمورة، سيك اف ٖننها يِّفع عاٞني ة

 نعيش دمنا ما تيسم ى؛ كما الش ماؿ دكؿ اقتصادات يف تؤثٍّر عاٞني ة مشكلةن  اٟنجرة جعل افريدقيا يف اٞنتخلٍّف الت عليمي
  .العذاب صنوؼ يعاين كجاره شبعاننا يبيت أف ألحِّنا ٬نكن ال معنا
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ا أظهرت الظ ركؼ ىذه    ا مصطلحن  الن امية الِّ كؿ منها تيعاين اليت فاإلشكالي ة ،الٌِّكلة بناء األكطاف ببناء ٚنيٍّي ميًهمن
 كجود دكف الغرب دكؿ يف اٜنكومي ة كالوسائل األجراءات تستنسخ فإهنا عمى،األ الت دقليِّ ىي العريب عاٞننا يف

اثل كصحي ة كتربوي ة عملي ة ٞنخرجات  ّْ .اٞنتدقٍِّّمة الِّ كؿ  ٕني

 أك حكوماتو  بوجود يتحدق ق لن كىذا ،الٌِّكلة مؤٌسسات تكوين ىي العريبٍّ  عاٞننا يف األساسي ة اإلشكالي ة   
؛  اٞنعايًن هتميش على الدقائمة الس لطات استمرار كإف   كأجهزهتا، الٌِّكلة ٟنذه يؤسٍّس تار٫ني   اؽو بسي بل برٞناناتو
 إجراءاتو  بوجود يتحدق ق لن ةالسٍّياسي كالصٍّراعات اال٥نيازات عن ّنعزؿ ؤٌسساتاٞن عمل على ٓنافظ اليت األساسي ة

ٍِّّد نيظيمو  كجود عرب بل إداري ةو؛   .االثنٌن بٌن الثدقة كمعِّالت باَّتمع كعبلقتها كؿالِّ   ىذه قِّرات ٓني

 يف األنظمة ىذه َُٔٗ عاـ كتب االنتدقالي ة الذم اٞنراحل يف السٍّياسي النٍّظاـ كتابو يف ىنتجتوف لنا ٫نتصر   
 الشغب كأعماؿ ي،العرق الط بدقي الصٍّراع زيادة خبلؿ من الث انية عاٞني ةال اٜنرب بعِّ الِّ كؿ ٕني زت كقِّ) معربة كلمات
  تتبعهم ما غالبنا، مستدقرة غًن  قيادي ة شخصي ات كىيمنة العسكري ة،  كاالندقبلبات اٛنماىًن، من اٞنتك رر كالعنف
 كالت عِّم اٞنِّنية، اٝنِّمة كموظفي الوزراء ٠نلس بٌن كصارخ كاسعو  نطاؽ على كالفساد كاجتماعي ة، اقتصادي ة كوارث

 ةالسٍّياسي اٛنماعات كتفشٍّي كاالغرتاب كاألداء، البًنكقراطية كفاءة ا٦نفاض كمعايًن اٞنواطنٌن،  حدقوؽ على الت عسفي
 األحزاب  يف كامل تفٌكك كأحياننا  كاندقساـ، كاحملاكم، التشريعي ة اٟنيئات  طريق عن الس لطة كفدقِّاف اٜنضرية،
ةالدقا  ذات ةالسٍّياسي  ّٓعريضة(. عِّ 

 -  اٜنكومة كظائف كسعة إجراءات إداري ة كجود ىي قضايا، ثبلث يف كضعها ك٬نكن لةالٌِّك  كظائف تتعِّ د   
 من أك خبلٟنا، من اٝنِّمات كتوزيع الض رائب كجّب للصٍّح ة اٜنماي ة من تتعِّ د اليت -للمجتمع  اٜنكومة اخرتاؽ
؛  ٢نرجات خبلؿ  ككىفق كفاءاهتم على بناءن  فيها توظ فوا الذين موظ فيها خبلؿ من اإلداري ة الٌِّكلة قِّرة إف   أم: اٜنكـو

 باألفراد اٞنرتبط غًن اٞنؤسسي األداء ٞنرحلة لتصل الٌِّكلة داخل يةؤٌسساتاٞن كدرجة ناجعة تعليمي ة مؤٌسسات ٢نرجات
(automation)، اٝنِّمات من كاسعة مساحة كجود ككذلك السٍّنٌن، عرب تشك لت كخربات مستشارين ككجود 

 كاٞنياه الط رؽ توفًن من تتِّر ج اٜنوكمة اليت مؤٌشر يف الٌِّكِف البنك ينشرىا كاليت للمجتمع، اٜنكومة مهاتدقٍِّّ  اليت
 اليت الوظائف من ذلك كغًن اٞنعلومات، كشبكات الض رائب كتنظيم كاٞنوانئ كاٞنطارات كالت عليم الصٍّحة كخِّمات

 . ّٔكأ٨نيتها الٌِّكلة كظيفة حِّ دت
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 اَّتمع على كبًن ضرر يف تسببت قِّ الٌِّكلة إشكالي ة أف   كاضحنا صار سبتمرب من عشر ادماٜن أحِّاث بعِّ
 مدقِّ راهتا كتنمية ٠نتمعاهتا إدارة على الدقِّرة الٕنلك اليت الِّ كؿ أك اٞنستبِّ ة النظم لِّعم اٞنِّل طويل التأثًن كأف الٌِّكِف
 ةالٌِّكلي اٞننظمات بِّأت الر شيِّ، اٜنكم على الدقِّرة ٕنلك ال ظمن دعم من تتحدقق قِّ اليت ةالسٍّياسي اٞنصاٌف من أكرب

 صراعات شهِّت اليت الِّ كؿ من كثًنو  تاريخ يف حِّث ٞنا جِّيِّة قراءات كظهرت الر شيِّ، اٜنكم سبل عن تبحث
  .داخلينا كاحرتابنا

(  ِ اٛنِّكؿ )انظر ٞنهاـا ىذه ،الٌِّكلة ُّا تدقـو أف ٩نب اليت الوظائف أىم حِّ د (ُٕٗٗ) الٌِّكِف البنك   
 إذا .تؤديها حّت (Capacity) قِّرات إُف ٓنتاج اليت اٞنهاـ إُف بِّكهنا، الٌِّكلة تصور ٬نكن ال اليت تلك بٌن تتِّر ج
 قِّرهتا حسب الِّ كؿ تصنيف ٬نكن بياف)سيين( فإنو خط يف ككضعت أ٨نيتها حسب كتِّرجت اٞنهاـ ىذه كضعنا

 حيث تصنف الِّكؿ كمهامها ك قِّراهتا. التاِف مبلحظة ذلك من اٛنِّكؿكما ٬نكن   اٞنهاـ تلك أداء  على
Fukuyam,َُُِ;ّ:َْ-ْْ) ) 

 نظر الذم الدقانوف دكلة مفهـو اإلدارة، دكلة إُف الدقانوف دكلة من الٌِّكلة ٞنفهـو التحوؿ ىذا أف ننتبو أف ينبغى   
 ىو جِّيِّ، ٥نومفهـو كافيا( يعِّ َف األقل على )أك ٫نبو بريدقو أخذ الِّستورم الدقانوف كفدقهاء السياسة علماء إليو

"اٜنكم   الر شيِّ". مفهـو

 



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

38 
 

  ( ِ)اٛنِّكؿ

 
   

 ٪نوم ستة عناصر: َََِمؤٌشر اٜنوكمة الذم يصِّر سنوينا منذ العاـ    

 ٕابِّاء الرٔام. .ُ
 اٞنساءلة. .ِ
 االستدقرار السٍّياسي. .ّ
 عِّـ اللجوء للعنف.  .ْ
 ة.اٛنودة الٌتنظيمي .ٓ
 سيادة الدقانوف  .ٔ
 السيطرة على الفساد .ٕ
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 على كالسيطرة الدقانوف كسيادة اٛنود) االستدقرار ىي) قضايا بثبلث مرتبطه  أنو ؤٌشراٞن ىذا يف نبلحظ أف كعلينا   
 اٜنوكمة، لدقياس آخرل اتمؤٌشر  عِّ ة ىناؾ  كاٞنساءلة، الرأم ابِّاء) كاٞنشاركة (يةالٌتنظيم اٛنودة) الٌتنميةك  (الفساد

 اٞنشرتكة الدقرارات عرب االجتماعية األىِّاؼ ٓندقيق ٟنِّؼ يصل أف ٬نكن الذم كالنموذج للحوكمة فهمنا باختبلؼ
 لتحدقيق كقِّرات كظائف ٟنا الٌِّكلة أف تبٌن الٌسياؽ ىذا يف األساسي ة الفكرة لكن  ،اَّتمعي ة كاٞنوسسات النظم بٌن

اأ ترتبط الٌِّكلة ىذه فاعلية كأف ١نِّ دة، أىِّاؼ  كافة تعين ىنا الٌِّكلة) كقِّراهتا الٌِّكلة مهاـ بٌن بالتوازف ساسن
 اٞنهاـ، تلك أداء على الكافية الدقِّرة ٕنلك كال ،كاسعة مهاـ ٟنا دكالن  فنجِّ مصفوفةو  يف ذلك كضع ك٬نكن (ؤٌسساتاٞن

  .ـاٞنها تلك أداء على كافية قِّرات ٕنلك بينما ١نِّكدة مهاـ يف الٌِّكلة دكر ينحصر أخرل كدكؿ

 ريع على تعتمِّ اليت النٍّفطي ة الِّ كؿ فإف ،اإلسبلمٌيةك  العربي ة الِّ كؿ يف اٜندقيدقية اإلشكالي ة تبٌن اٞنصفوفة ىذه   
 بينما الدقائمة، النظم شرعية تثبيت يف اٞنهاـ ىذه كاستخِّمت اَّتمع دكر ٨ن شت اليت اٞنهاـ من كاسع ٠ناؿ ٟنا النفط

 تلك عاتق على اٞنلدقاة اٞنهاـ حجم مع اليتناسب اإلداري ة كالكفاءة البشري ة اٞنوارد حيث نم الِّ كؿ تلك قِّرات ٤نِّ
 الس لطة قي للبدقاء اٜناكم يصنعها اليت ةالزبائني   كالعبلقات الس لطة على حفاظنا ةالسٍّياسي اٞنشاركة ترفض ىي ،الِّ كؿ

 ىنا كمن الٌِّكلةب أطاحت العربي ة اٞننطدقة شهِّهتا اليت كالثورية ةالسٍّياسي اٟنزات أف يفسر الشرعية( كىذا على )اٜنفاظ
  .الِّاخلي كاالحرتاب السٍّياسي العنف نشأ

 الٌِّكلة فشل سياؽ يف تنشأ أهنا ىو األىلية( )اٜنركب الِّاخلي االحرتاب فهم يف األساسي ة الدقضايا من   
 سردي ة يوفر ٣نا اٜنكومي ة كاألجهزة ؤٌسساتاٞن فضع سياؽ يف ينتشر كاألرىاب العنف أف كما ّٗ.أجهزهتا كضعف

 يعرؼ ٞنا االسرتاتيجية من جزء الوطن أك الٌِّكلة بناء جعل ىذا كل اٞنتطرفة، للحركات البشري ة اٞنوارد جذب من ٕنكن
 َْ.اإلرىاب ّنكافحة

 اليت كالثورات ط،س األك الٌشرؽ منطدقة ىز زلزاؿ من ذلك تبع كما كافغانستاف العراؽ كاحتبلؿ أحِّاث   
 كاالستدقرار الر شيِّ اٜنكم ٠ناالت يف خاص ة العاَف دكؿ بٌن األحِّاث أظهرتو اليت كالتفاكت اٞننطدقة اجتاحت
 الر شيِّ، اٜنكم مؤٌشر يف العربي ة الِّ كؿ كتأخر ،العربي ة الِّ كؿ يف فشل من الفاشلة الٌِّكلة مؤٌشر أظهره كما ،السٍّياسي

 العاَف دكؿ يف الشِّيِّ التفاكت  تفسًن على أقِّر األحِّاث كحركة الت اريخ لفهم سياٞنؤس   ِّخلاٞن أف أكِّ ذلك كل
 .الٌتنمية اتمؤٌشر ك  الِّخل حيث من
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 ٓنمي قوانٌن كجود حّت أك منتخبة حكومة أك سياسي استدقرار كجود ّنجرد تفسًنه ٬نكن ال كتالتفا ىذا   
 كصناعة كأجهزهتا، الٌِّكلة كقِّرات السٍّياسي النٍّظاـ ْنذر يؤكٍِّّ سع أك يناتار٫ن سياقنا إف بل كرامتو، كٓنفظ اإلنساف

 ىو ذلك ٓنِّيِّ يف األساسي العنصر اٞنختلفة، اتؤٌشر اٞن يف العاَف دكؿ بٌن االختبلؼ ىذا يؤكٍِّّ الذم ىو فيها الدقرار
 ٪نِّث كاليت اَّتمع داخل اٞنمتِّة بكةالشٌ  من ك٩نعل كاٜنكومة الٌِّكلة بٌن يفرؽ الذم الواسع باٞنعىن الر شيِّ اٜنكم
 مةاٞننظٍّ  كالدقوانٌن دقةاٞنتِّفٍّ  كاٞنعلومات اٝناص كالدقطاع اَّتمع يكوف حٌن كمهامها الٌِّكلة قِّرات بٌن التوازف عنِّىا
ا ٧نوذجنا ليشكٍّ  أف ٬نكن ما ىو ،ؤٌسساتاٞن ىذه كجودة اٞنختلفة ؤٌسساتاٞن لسلوؾ  كسدقوط الت اريخ لفهم جِّيِّن

  .ُْكهنوضها ماألم

 أك اجيم داركف كتبو ما ىو تار٫ني   سياؽو  يف )اٜنوكمة( اٞنؤسسي البعِّ  كضع الذم األساسي العمل    •
 اٞنواطن دخل اٞناذ بسيطنا سؤاالن  بِّايتو يف الكتاب تساءؿ قِّ ؟ األمم تتسدقط ٞناذا : ٓنت  ركبنسوف جلوكجيمس

 ٞناذا الدقرف بِّاية أرسبلف شكيب سألو الذم السؤاؿ ىذا ...؟ رمص يف منو أكرب األمريكية اٞنت حِّة الواليات يف
 : الٌِّكلة مؤٌسسات طبيعة يف اإلجابة ائِّةالر   الٌِّراسة ـدقٍِّّ تي  ؟، غًنىم ـكتدقِّ   اٞنسلموف فٔنل  

 الس لطة لتشم اإهن  ، د٬ندقراطينا اَّتمع كاف إذا ما أك ،اٞنكتوب ستورالِّ   نصٍّ  على ةالسٍّياسي اٞنؤس سة تدقتصر )ال
 كاف إذا كما اَّتمع، داخل الس لطة توزع كيف نِّرؾ أف كذلك اٞنهم من، اَّتمع كإدارة تنظيم على الٌِّكلة كقِّرة

 ِْ.أىِّافها( لتحدقيق تسعى عاتْنم   شكل يف يعمل أف بإمكاف اَّتمع

 ريفسٍّ  ما ىو ،للحوكمة ٔنضع ال مؤٌسسات إنشاء عرب مصاٜنها ضماف على تعمل كاليت اٜناكمة الت حالفات   
 كسياساتو االستعمار اءجر   اندقسمت اليت تلك خاص ة العاَف، مناطق من كثًنه  تشهِّه الذم الٌتنمية يف فاكتالت   ىذا

ا ككاف ،ةاألمريكي   اٞنت حِّة كالواليات اٞنكسيك بٌن الٌِّراسة بو ابتِّأ الذم اٞنثاؿ كلعل ،اٝناطئة  كيف بياف يف كاضحن
 مؤٌسسات لتكشك   ،كاٞنايا األزتيك ملوؾ من حاكمة طبدقةو  مع حالفالت   يف أساسيٌّ  دكره  اإلسباين ارلعب االستعم

 .البلِّ شهِّهتا اليت كالثورات االندقبلبات عرب تاستمر   اليت الت حالفات ىذه تأسيس يف سا٨نت الذىب الستخراج

 اليت كاٞندقاكمة السكاف كعِّد الذىب كجود ةقل   فأ إال األمريكية الواليات مع ذلك لفعل ١ناكالت اال٤نليز كرغم 
 اجتماعي   ماؿو  رأس تكوين لتسه   اليت كالبنوؾ ركاتكالش   اٞنشاريع من كثًنو  انتشار يف سببنا كانت اٞنستعمر لدقيها
  سيأيت( )كما .كانتاجية ١ناسبة أكثر َّتمع أس س
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 لفهم ةتفسًني   قِّرة الر شيِّ كاٜنكم سيؤس  اٞن للبعِّ أعطى الذم كىو يذكر أف ٬نكن الذم اآلخر العمل •
 كٓنللو، السٍّياسي النٍّظاـ بناء حوؿّْ فوكوياـ فرانسيس كتبو ما ىو اؿالفع   السٍّياسي كالنٍّظاـ الٌتنمية يف فاكتالت  

 على دقراطٌيةال٬ٌِّنب لبلحتفاء ٠ناؿ ىناؾ فليس فوكوياما فكر على طرأ الذم الكبًن التغًن جلينا ظهر الكتاب ىذا كيف
 العالية التفسًنية الدقِّرة ظهرت فدقِّ إ٩نادىا، أجل من كالعمل ٬نكن بناؤىا اليت الٌِّكلة مؤٌسسات حساب

 كانت ؟ األمم تسدقط ٞناذا ابدقةالس   الٌِّراسة أف كما السيتينات يف ىنتجتوف عنها كتب اليت ةالسٍّياسي مؤٌسساتلل
 الذم سياٞنؤس   البعِّ تربز اليت جاربكالت   يٌاتالٌنظر ك  السٍّياسي النٍّظاـ لتشكي مسار لتتبع أكباما دفعت اليت راتاٞنؤثٍّ 

 ٧نوذج إطار يف يوضع أنو أك كالثدقايف اٛنغرايف العامل يرتاجع كبذا األخرل، على الِّ كؿ بعض ـتدقِّ   ريفسٍّ  أف ٬نكن
  سيأيت(  )كما .اٜنوكمة ىو كاحِّ

 العمل خبلؿ من عهاتتب   ٬نكن العميدقة الٌِّكلةك  اٞنوازية الٌِّكلةك واىرظ فإف ،العربي ة الٌِّكلة لتكوين سبةبالنٍّ  •
 اٛنبهات كتشكيل االستدقبلؿ ٞنرحلة كاف ككيف العربي ة الٌِّكلة تكوف فيو تتبع كالذم ،ّْبيًن جياف كتبو الذم

 االستعمار لعبو الذم الِّكر نفس العربي ة كاٞنمالك الِّ كؿ لتشكيل اٞنستعمر مع الت حالفات خبلؿ من أك الوطنية
 الذم األمر للحكم، كالِّكتاتوريات العسكر كصعود اٜناكمة الت حالفات تشكيل يف البلتينية أمريكا يف سبايناإل

 كالشفافية اٞنساءلة يضمن أف ٬نكن ٠نتمعي ماؿ كرأس شبكات تشكيل من منعت مؤٌسسات ٠نموعة معو رتْنذ  
 اإلرىابي ة اراتالتي   صعود مع عادت الت حالفات ىذه أف   يف كانت لكتابا مهاقِّ   اليت كاإلضافة الدقانوف، كحكم
 أك موازية دكؿ تشكيل من ظمالن   بعض نتمك   استخباراتية شبكة تكوين يف ذلك األنظمة بعض تفاستغل   اٞنتطرٍّفة
 بعِّ لتشك   الذم اٞنسار ةاستمراري   يبٌن األمر ىذا الكربل، الِّ كؿ من خاص   كدعمو  ٕنويلو  على لتٓنص   ؛عميدقة

 ةرُني   مؤٌسساتك  ٓنالفات ٕنويل استطاعت اليت ةكالدقبلي   ةالعسكري   الت حالفات حكم يف العربي ة الِّ كؿ استدقبلؿ
 كاٞنساءلة شِّللر   معىن كل   نعم ٣نا الس لطة رأس على الت حالفات تلك الستمرار ةرُني   كغًن ةإعبلمي   خرلكأي 
  سيأيت( كما)الٌتنميةك 

 كٓنفظ ،أمواؿ رؤكس تكوين لتسهٍّ  اليت اَّتمعي ة مؤٌسساتباٞن كارتباطها اٜنكومات كفاعلية امؤٌسساهتك  الٌِّكلة   
 اَّتمعي ة،ك  ةالسٍّياسي اٞنشاركة عن فضبلن  سياسي   نظاـو  أمٍّ  قياـ بهايتطل   اليت الثدقة السٍّياسي النٍّظاـ كتكسب اَّتمع
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 بٌن ضبطةاٞنن غًن كالعبلقة يابيةالنٍّ  اٜنكومة ٧نوذج عن االختبلؼ كل   ٢نتلفه  ٧نوذجه  ىو الواحِّ َّتمعا أبناء كتواصل
 .اٞنفرتضة بلثالث   لطاتالس  

 السلطات ذات الٌِّكلة يف الت فكًن إعادة اإلسبلمي الفكر على يوجب اٜنوكمة ٧نوذج عرب للٌِّكلة الٌتصور ىذا   
 ....األخرل لطاتالس   كل تعادؿ سلطات للربٞناف تعطي اليت سردي ةكال سلطات الثبلث بٌن ةاٞنتنافر  كالعبلقة الثبلث

 من سادت اليت اإلشكاالت من راكثين  ٪نل   قِّ األمر ىذا جِّيِّ، كبنموذج مغايرة بطريدقة إليو ينظر أف ٩نب ذلك كل  
 كىو عليو خبلؼ ال أمر ىو للٌِّكلة كلالش   ىذا أف   باعتبار ياراتكالت   اٜنركات من كثًنه  ُّا كارتبطت السيتنيات بعِّ

 أف كما اٞنفاىيم ٟنذه مستمرة كاٞنراجعات الٌِّكلة طبيعة فهم إف بل اككاقعيًّ  امعرفيًّ  خاطئ مفهـو كىو ،يتغًن   ال ساكن
 .الٌنظر ىذا توجب ةكمعلوماتي   ةكتدقني   دكلية متغًنات

 

 

 : العظيم حولالتَِّّ

 كسيشهِّ الرابعة،  ناعيةالصٍّ  ورةبالث   تٚني   ؛ثورةن  لشك   Big Data يعرؼ ما قكتِّفٌ  تشاركان اٞنعلومات ثورة    

 تشهِّ الدقرارات كصناعة اٞنعلومات رتوفٌ  ٩نعل كما الر شيِّ اٜنكم يف الٌشبكة عنصر يؤكٍِّّ ما ىي ىائلةن  اتتغًن   العاَف

 .قبل من العاَف هيشهِّ َف ٣نا وقعالتٌ  على الدقِّرة زيعزٌ  ا٣ن   كبًننا تغًننا

 منها، الٌِّكلة كموضع ةالٌِّكلي بالعبلقات قيتعل   ،االتصاالت كثورة العوٞنة أحِّثتو الذم باٜنوكمة قاٞنتعلٌ  أثًنالت     
 على اإلداري ة األجراءآت من كغًنىا للمحاسبة عامة معايًن كضع حاكلت اليت الكربل ركاتالش   يف بِّأت اٜنوكمة فإف  

  .العاَف مستول

 لكن الِّيوف، سِّاد بغرض تفي قتصادي ةاال بإصبلحات النامية الِّ كؿ يطالب الٌِّكِف البنك بِّأ َُٖٗ العاـ يف
 عكض كىكذا اإلجراءات ُّذه الِّ كؿ ىذه قياـ من للتحدقيق عاٞني ة معايًن كضع من البِّ فكاف كافينا يكن َف ذلك

 الت عامل إمكاني ة يف الواقعي اٞننظور نافس الذم الليرباِف الفكر صاحب األمر ىذا ات،ؤٌشر اٞن من كغًنىا اٜنوكمة مؤٌشر
 ْْ .ةالٌِّكلي العبلقات يف أساسي كعامل الٌِّكلة ز كْنأك اٞنركزية البنوؾ مع
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 تلك ،اٞنت حِّة األمم لتهاشك   العوٞنة كحوكمة الكربل ركاتالش   ُنوكمة قتتعل   ٛننة تشكل   ُٓٗٗ العاـ يف   
 باٞنعىن الٌِّكلة بأف   االعتدقاد كساد الٌِّكِف اَّتمع مؤٌسساتك  ركاتالش   مع الت عامل إمكاني ة يبٌن تدقريرنا أصِّرت اللجنة

 .الباردة اٜنرب يف شغلتو الذم كرالِّ   ذلك ٟنا يعِّ َف دقليِّمالت  

 ةالٌِّكلي ؤٌسساتاٞن ربع ةالٌِّكلي العبلقات إدارة إمكاني ةب الٌتصور سول الٌِّكلة عن بِّيل أم   ىناؾ يكن َف    
 عن اٜنِّيث كاف التدقرير ىذا يف .الٌشبكةك  الٌسوؽ مبِّأ على تتعامل اليت ؤٌسساتاٞن َّموع اٞنعايًن كضع على الدقادرة
 السلم على كاٜنفاط اإلنساين النشاط ٜنوكمة يهِّؼ كاحِّ إطار يف ؤٌسساتاٞن كل يضع للحوكمة شامل تصور
 النموذج كتعميم اإلنساف حدقوؽ بدقيم كااللتزاـ اإلرىاب ك١ناربة العاٞني االقتصاد يف ٧نومرتفعة معِّالت كٓندقيق العاٞني
  .ْٓالعاَف دكؿ يف ال٬ٌِّندقراطٌيةك  الليرباِف

 يف لتشك   لحالصٌ  كىذا ،ْٔكيستفاليا صلح يف كاف الذم ذلك باستثناء حدقيدقينا دكلينا نظامنا يعرؼ َف العاَف    
 قتصادي ةاال جمعاتالت   كحّت لح،الصٌ  ذلك تشهِّ َف اكحضاريًّ  ااقتصاديًّ  ثدقبلن  لتشك   اليت العاَف دكؿ كأغلب أكركبا
 اٞنتعلدقة تلك خاص ة العاَف إشكاليات حلٍّ  يف تفلح َف ةقليمي  اإل ماتاٞننظ أك العشرين الِّ كؿ أك انيةالثم   للِّكؿ

 .كاٛننوب الشماؿ بٌن الٌتنمية يف التفاكتب

 الٌِّكلة كجود ضركرة يف الت فكًن أعادت اليت ىي كالعشرين اٜنادم الدقرف يف العاَف يف ثتحِّ كثًنة تغًنات    
  .العاَف يف الر شيِّ للحكم الوصوؿ أجل من أساسي كعنصر

 من نوعنا تكوف قِّ األخًنة كأف عاٞني ة حكومة كجود عن ٫نتلف العاَف يف اٜنوكمة عن اٜنِّيث أف التنبيو يبنغى
 العاَف من أخرل مناطق كيف كأفغانستاف العراؽ يف العاَف، يف الٌتوتر مناطق من كثًن يف حدقيدقة ككأهنا بِّت اليت اٟنيمنة

 الٌِّكِف الٌسلوؾ     ٟنذا اٜنوكمة عن اٜنِّيث جعل ذلك كل الباردة، اٜنرب بأجوآء كيذكر أشِّه على الصراع كاف
 حالة يف العاَف األف .اٜنوكمة عرب العاَف قيادة إمكاني ةب ترل كانت اليت اٛنِّيِّة كالليربالية الليبًنالية الٌنظرة ز يتجأك
 الدقول ر كظهو كاٜنوكمة كالطاقة كاٛنيواسرتاتيجيا كالبيئة ال٬ِّنوغرافيا يف حِّثت اليت اٟنائلة كالتغًنات توازف إعادة
 يرل الذم الواقعي كِفالٌِّ  الٌسياؽ من كاالنتدقاؿ مكانتها للٌِّكلة تعيِّ حوكمة يف للتفكًن مهِّ ذلك كل عِّ ةالصا

 ٧نوذج عن البحث إُف الغربية كاٟنيمنة الت اريخ هناية عن اٜنِّيث ٪ناكؿ الذم الليرباِف ذلك أك األساس ىي الٌِّكلة
  .ةالٌِّكليك  احمللية ؤٌسساتكاٞن الٌِّكلة عرب الدقرار صناعة يضمن حدقيدقي
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 جعل ةالٌِّكلي ظماتاٞنن   عرب الِّ كؿ ٟنذه مساعِّات لتدقًِّن ككوسوفوكاٜناجة كاٟنرسك البوسنة يف الصراعات   
 من لكثًنو  ـدقِّ  تي  اٞنساعِّات أف كرغم اَّتمعات، ٟنذه اٞندقِّمة األمواؿ مع الت عامل يف كأساس للٌِّكلة يعود الت فكًن

 صار الٌِّكلة فشل أف   إال اٞنا٥نة الِّ كؿك  اٞننظمات ىذه مع مباشرةن  ـتدقٌِّ  األحياف من كثًنو  كيف ةاٞنِّني   ؤٌسساتاٞن
 حوكمة ٧نوذج كظهر ،كالليربالية ةالواقعي   الٌنظرة يف الت فكًن كأعيِّ العاَف يف ٓنِّث اليت واىرالظ   من كثًنو  لتفسًن ٧نوذجنا
 اٜنوكمة مصطلح كاستخِّـ الٌِّكلة على األمر يدقتصر ال لكي (International) عاٞني ةال اٜنوكمة من بِّالن  العوٞنة

  .عاٞني ة حكومة إنشاء ذلك من يفهم ال لكي ي ةعاٞنال اٜنكومة بِّؿ

 سابدقةو  أحِّاثو  يف كيستفاليا بعِّ ما تسميتو ٬نكن كما الِّ كؿ سيادة يف ِّخلالت   إرجاع ٬نكن الواقع يف   
 فشل يصبح كىنا الٌِّكِف اَّتمع ّنتطلبات اإليفاء على الٌِّكلة تعجز حٌن كذلك كالصوماؿ، كمبوديا يف ِّخلكالت  
 التوازف من ٥نوحالة العاَف تدقود أف ٬نكنها لدقيادة ُناجة األخرل ىي التزاؿ اليت ةالٌِّكلي التوازنات من جزء كلةالٌِّ 

 (ُّْ;ََِْ,Fukuyama ).كالسبلـ كالعِّالة

 ألف فاعلة غًن الٌِّكِف كالبنك الٌِّكِف الص نِّكؽ الثانية، عاٞني ةال اٜنرب بعِّ بِّأت اليت ةالٌِّكلي ؤٌسساتاٞن    
 التصويتية الدقِّرة من ٖ٘ٓ فيو الٌِّكِف الٌندقِّ صنِّكؽ .تغًنت قِّ إلنشائها سببنا كانت اليت اٛنيواسرتاتيجية تغًناتال

 يف يعتمِّ الٌِّكِف البنك أف كما الدقرار، أناذ يف ىيمنة لو ٩نعلها ٣نا ُ٘ٓ ّنفردىا اٞنت حِّة للواليات بينما العاَف لِّكؿ
 اإلدارة فشل ََِٖ-ََِٕ العاـ يف قتصادي ةاال األزمة بعِّ كتبٌن العظمي، الِّ كؿ من اٞندقِّمة اٞننج على قرارتو أناذ

 نوعنا ٪نِّث قِّ الصٌن ر ظهو أف يعتدقِّ البعض ،عاٞني ةال الساحة يف الدقول بتوازف أخل ٣نا العاٞني، لبلقتصاد األمريكية
 :ّ;َُِّ,Gِ . (ّٕٖ(Algore يسمى ٣نا ْٕالتوازف من

 مصطلح َف استكهو يف بالبيئة اٞنهتمة مؤٌسساتلل التابعة ُٓٗٗ عاـ يف ناريوالعاٞنيالسي ٠نموعة كضعت   
 كأىم .اٜنضارة من الكونية اٞنرحلة يسمى ما إُف اٜنجرم العصر من اٜنضارة لتطور تصورنا ككضعت" العظيم التغًن"

 : ىي (يٌةالٌنظر  ىذه حسب) اٞنرحلة ُّذه تشي اليت الدقضايا

 .األرض حرارة درجة كارتفاع زكف األك كطبدقة البيئية بالتغًنات كعيا أكثر أصبح فالعاَف : لكونيةا البيئية التغًنات-
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 كالطباعة األشياء كانرتنت باإلنرتنت كانتهت اٞنرحلة ىذه من البِّاية يف الشخصي الكمبيوتر ر ظهو : التدقنية-
 الٌسوؽ ر كظهو للشركات اٞناؿ رأس عبور كسهل رفةاٞنع اقتصاد ر لظهو بيئة ككفر االقتصاد يف أثر ىذا .األبعاد ثبلثة

 .العاٞني

 الرأٚناِف النٍّظاـ أماـ كبًن عائق كغياب الباردة، كاٜنرب السوفيايت، االٓناد سدقوط : اٛنيواسرتاتيجية التغًنات-
 . كالسرديات اٝنطاب عرب كالسيطرة الناعمة الدقول يف الت فكًن كبِّأ

 .أكثر كونية أصبحت كاٞنستهلك كالعمالة كالتمويل اٞننتجات اؽاألسو  كل : االقتصادم التكامل-

 يف اٞنِّين اَّتمع مؤٌسسات بٌن كالتكامل عاٞني ةال التجارة كمنظمة األساسٌن البلعبٌن بعض ظهر : ؤٌسساتاٞن-
 (اٞنعوٞنة)Pandemic Viral diseases الفًنكسية كاألمراض كالتطرؼ عاٞني ة ظاىرة ر ظهو ككذلك العاَف

  . اٍف..كاللجوء كاٟنجرة

 : كالتاِف كىي البشري ة مستدقبل لفهم نظريات ثبلث كصف ٬نكن اٞنوضوع ىذا يف الت فكًن كلتنظيم

 .التدقليِّم اٞنسار •

 .التشتت أك الرببرم اٞنسار •

 .العظيم التغًن نظرية •

 يةالت نافس  تشمل الٌسوؽ قول ات،السٍّياسي كإصبلح الٌسوؽ قول بٌن العاٞني التطور يندقسم التدقليِّم اٞنسار يف   
 من متأخرة درجة تأخذ كاالجتماعية البيئية كالتغًنات العاَف، يف النمو معِّالت يدقود الذم العاٞني الٌسوؽ كتكامل
 .اٞنستِّامة الٌتنميةك  الفدقر حملاربة اإلصبلح يف الٌِّكلة رغبة من يبِّأ اتالسٍّياسي إصبلح .االىتماـ

 ىذا ٬ننع أف ٪ناكؿك  (fortress world) العاَف معها يتفاعل كحركب عاٞني ة أزمة ثحِّك  كىو الثاين كاٞنسار   
 أف آخر ّنعىن الغين، التحالف خارج الفدقراء من كأغلبية العاٞني الوضع ٪نمي أف يريِّ من بٌن العاَف يندقسم لذا الِّمار،
 (الثٌالث) العظيم التغًن مسار أما.(ريرالتدق حسب) كالرببرم التلدقليِّم ٠نتمعة اٞنسارات ىذه بوجود سيستمر اٞنشهِّ

 : ىي أساسية بدقضايا يهتم اٞنسار كىذا اٞنشهِّ على البعيِّ اٞنِّم يف سيؤثر الذم اٞنسار فهو

 .كالكم األشياء بعاَف اٞنفرط االىتماـ بِّؿ اٜنياة نوعية •
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 .العاٞني اٞنستول إُف احمللي اٞنستول من اإلنساين التضامن •

 ْٖ.متكامل بيئي نظاـ من كجزء اإلنساين النشاط •

 استدقرار لضماف اٜنوكمة كضركرة كالبيئة بال٬ِّنغرافيا اٞنتعلدقة الدقضايا ىذه السيناريوالعاٞني ٠نموعة عاٛنت لدقِّ   
 العبلقات على الدقضايا ىذه تأثًن عن أٛنور السابق األمريكي اٞنرشح قِّمها اليت الٌِّراسة ككذلك الكونية، اٜنضارة

 يِّرسها ظاىرة عاٛنت َُِٔ مارس ٖ يف الصادر عِّدىا يف أفًن الفورين ٠نلة كلعل ،(Algoreَُِّ) ةالٌِّكلي
 أزمة إهنا بل العظمى الدقول ٝنيارات ٓنضع ال قضية حاكمة كقيم ٞنعايًن كاٝنضوع اٜنوكمة أف تؤكِّ االقتصاديوف

  : العِّد ١نرر وؿيدق منها يتعاىف كَف العاٞني االقتصاد ٟنا تعرض اليت األخًنة األزمة يف ظهرت حدقيدقية

 يلحدقوف كالفدقراء غىن يزدادكف فاألغنياء النموالعاٞني بشأف يتفاءلوف االقتصاديوف جعل كالعشرين اٜنادم الدقرف    
 العاٞني االقتصاد يف مثًن كمنعطف ٓنوؿ قرف الدقرف ىذا صار كىكذا ٕ٘.ٖ عِّ ةالصا ٧نواالقتصادات بلغ .ُّم بسرعة

 أف األمريكية اٞنت حِّة الواليات حاكلتك  الثانية عاٞني ةال اٜنرب كقبل الكبًن الكساد قبل اكثًنن  العاَف شهِّه التفاؤؿ ىذا
 لِّينا إف) ببلده بدقوة يتباىى غورباتشوؼ كاف السوفيايت االٓناد كقبيل ريغاف عهِّ يف حر قوم عاَف عن تتحِّث

ا نتاجنا  بسبب اٞنواد ىذه يف ندقصنا ٤نِّ ذلك كمع العاَف يف لو مثيل ال كالوقود كالطاقة اٝناـ كاٞنواد الفوالذ من ضخمن
  مضطر كلكنو األعبلؼ حبوب إنتاج حيث من العاَف يف ؿ األك اٞنركز ٓنتل كبلِّنا االستخِّاـ كقصور التبِّيِّ

 ألف لكل بالنسبة اٞنستشفيات كأسرة األطباء من عِّد أكرب كلِّينا سنوينا اٞنادة ىذه من األطناف مبليٌن الستًناد
 متناىية بِّقة طريدقها تشق كصوار٫ننا .الصحية العناية مستوم يف كتِّنيا خطًنة نوقص تعاين ذلك من كبالرغم مواطن،

 يف كاضحا ٔنلفا تبلحظ كالعلمي اٟننِّسي للفكر النصر رغم كلكن الزىرة كوكب مع لوعِّىا كيشرع ىاِف ٥نومذنب
 اٞننزِف لبلستخِّاـ اٞنخصصة األجهزة يف ٔنلفا ككذلك ةقتصادي  اال االحتياجات لتلبية العلمية اٞننجزات استخِّاـ ٠ناؿ

 الرئيس ذكره ما كل امتلكت فركسيا اٛنزاء سنة علي ظاىر مثاؿ ىو التناقض ىذا .العصرم للمستوم بالنسبة
 ْٗ).كبًن داخلي خلل من تعاين كانت الرئيس ذكر كما لكنها كالتملك الدقوة صورة كىي غورباتشوؼ

 االقتصاديوف ظن كما يتعايف َف فالعاَف العاٞني االقتصاد يهِّد يبِّكأنو لغورباتشوؼ يِّـ َف كما التفاءكؿ ىذا   
 مأزؽ يسدقط العاَف) آفًن الفورين ١نرر يدقوؿ ،(اقتصادم انتعاش يتبعو كساد كل بأف االقتصادم الِّكرة ضمن)

 كيف ؟ العجز ىذا العاَف ز نتجأك كيف اٜناؿ؟ ىذه إُف كصلنا كيف.إليو سيؤكلو مالذم يعرؼ أحِّ كال الكساد
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 العاَف يعيشها اليت اٛنيواسرتاْنية ضاع األك على ذلك كماتأثًن عللو؟ من العاَف شفاء يف الدق٬ِّنة الوصفات فشلت
  َٓ؟

    

 شهده الذي والوظيفي البنائي الفهم في الخلل تعالج كآليات إليو ينظر قد الرَّشيد الحكم أن الخالصة
 أن يجب التي اآلليات على التركيز خالل من العشرين والقرن األنوار عصر خالل واإلداري الس ياسي الفكر
 فيها تشابكت عالم في القرار ولصناعة للحكم جديد نموذج أنو أو ألىدافها، مؤّسساتال تحقيق تضمن

 التي األزمات مجموعة ىو األخير الفهم يرجح والذي المعلومات، اتصالو وسائل عبر وتدفقت المصالح
 ومراجعة الّدولة لنشأة جديدة تاريخية قراءة في نبحث أن علينا ىذا لكل للعالم جديدة رؤية وجود ضيتقت

 ونعيش نشهدىا التي التغيرات لفهم العالم علي الليبيرالية النظم سيطرة عبر استقرت التي المسلمات مجموعة
 .واإلسالمي العربي العالم مستقبل وتحكم فيها
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  الّدولة وبناء  يمقراطّيةالدِّ

 

 كأف ،الٌِّكلة ضياع من سع أك إطار يف توضع أف ٩نب ال٬ٌِّندقراطٌية لغياب تعزل أف ٬نكن اليت الدقضايا من كثًن   
 كمن الٌِّكلة بناء كأف اٞننطدقة، شهِّهتا الّت الكربل التغًنات لفهم يصلح ال اٜنِّاثي النموذج على بناء التحليل منهج

 دراسية حالة ىنا كىي العريب الربيع ثورات شهِّهتا اليت االنتدقالية اٞنرحلة عن غابت قِّ لوية أك ياسيالسٍّ  النٍّظاـ ث
 عن لعجز كدقناع األيِّيولوجي الصراع كبركز ةالسٍّياسي النخب كٔنبط العنف انتشار يفسر ما كىو أعيننا، أماـ ماثلة

 .الثانية ةعاٞني  ال اٜنرب منذ اٞننطدقة يف يتشكل َف إدارم جهاز تكوين

 ال٬ٌِّندقراطٌية بٌن العبلقة  ماىي ؟ رشيِّة كد٬ندقراطية رشيِّ حكم لبناء الطريق ماىو عنو ٤نيب أف الذم السؤاؿ   
 كىل ؟ لل٬ِّندقراطية مسبدقة شركط بِّكف الٌِّكلة بناء ٬نكن ال كاحِّ ٧نوذج ٨نا كىل ؟ اآلخر يسبق كأيهما ؟ الٌِّكلة كبناء

 ية كاٟنو الٌِّكلة سيادة كأين ؟ الٌتنميةب ذلك كل عبلقة كماىي ؟ اٞنؤسسي كالبناء لر شيِّا اٜنكم لتوطٌن شرط العلمانية
  .؟ ذلك كل من

 يحاكؿكس غًنه مع النموذج ىذا سيتعارؾ الطبيعي من فإنو ثورم ٧نوذج ىي الباحث يرل ما يف اٜنوكمة ألف   
 يرتبط مغاير ٧نوذج الر شيِّ اٜنكم لكن تدقلة،مس متغًنات مع تكيف أك سابق بناء يف ناقصة كلبنة إظهاره البعض
 بعينها ثنائيات إلبراز ليس أثرناىا اليت العبلقات ىذه نوجِّ أف حاكؿسن لذا .كمسلماهتا اٜنِّاثة عن ٔنتلف ّنِّرسة

 قِّر اختصرنا أف فبعِّ الفكر، عاَف على بإسدقاطو كلكن السابق يالت ار٫ن العرض يف لبلستمرار بل بينها كالتوفيق
 يف ذلك كل نضع أف نريِّ فإننا الٌشبكةك  الٌسوؽك  اٟنًناركي ثبلثية تتبع عرب الر شيِّ للحكم مالٌنظر  التطور مكافاأل

 من مرتفعة معِّالت ٓندقيق يف ٤نحت اليت الِّ كؿ من كثًن يف السٍّياسي النٍّظاـ بناء تفسًن إعادة عرب الٌِّكلة بناء سياؽ
 اٞنتوفرة الٌِّراسات بعض إبراز لكن الت اريخ استدقراء ىو الغرض ليس بالطبع نافية،االسكنِّ الِّ كؿ خاص ة الر شيِّ اٜنكم

 ىذا مبلمح ألىم الوصوؿ بغية الر شيِّ اٜنكم أحِّثو الذم اٟنائل التغًن فهم من ٬نكننا سياؽ يف لوضعها اَّاؿ ىذا يف
  .اإلسبلمٌية كحضارتنا ثدقافتنا يناسب إطار يف كضعو ٬نكننا حّت النموذج

 : الّديمقراطّيةوِّ الّدولة بناء
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 ٫نتلف - ـ كفهو ال٬ٌِّندقراطٌيةك  ١نِّدة ّنراحل ٬نر تار٫ني كظرؼ الٌِّكلة بناء بٌن العبلقة ٓنِّيِّ السهل من ليس   
 فيها نشأت اليت كتلك الٌِّكلة فيها تكونت اليت للمرحلة ١نِّدة لويات أك تضع كاضحة خارطة لرسم -حولو الناس

 علمي ٧نوذج تطبيق خبلؿ من علمينا بعِّ اٞنوضوع أعطت اليت اٛنادة الٌِّراسات بعض توجِّ اٜنظ ٜنسن .ال٬ٌِّندقراطٌية
  : منطلدقٌن من العبلقة ىذه حوؿ البحث نضع ٩نعلنا ىذا .ةالثٌالث ال٬ٌِّندقراطٌية باٞنوجة يعرؼ ما على (نظرية)

  .التجريبية الٌِّراسة •

  .يةالت ار٫ن اٞندقاربة •

 من كغًنىا الٌِّكلة أزمة عن حِّيثنا عنِّ منها طرفنا ذكرنا اليت اٞندقارنة الٌِّراسات أف سنجِّ يةالت ار٫ن اٞندقاربة يف   
 الفهم ىو األحواؿ من حاؿ بأم ٬نكن ال التبلـز أف كتبٌن التجريبية الٌِّراسات تلك تؤيِّ قِّ سنذكرىا اليت الٌِّراسات
 أم عن للحِّيث مسبق أساسي شرط الٌِّكلة أف يف كاالجتماع السياسة علماء بٌن خبلؼ فبل ،الٌِّكلة لبناء الصحيح

 حيث من العبلقة عن اٜنِّيث إف بل اٜنِّيث، ١نور األشكاؿ من بشكل ىي ليست مسلمة كىذه د٬ندقراطي، نظاـ
  .التنموية كالعملية الٌِّكلة مؤٌسسات ثبات على ال٬ٌِّندقراطٌية كجود كعبلقة كعِّمو د٬ندقراطية كجود

 جانب يف اٜنوكمة كأف ،الٌِّكلة مؤٌسسات ٕنثل ىنا اٜنوكمة أف نتفطن أف بنغىي ذلك، عرض يف نبِّأ أف قبل   
 الكافية الِّاللة ٬نلك أف كاحِّ ٞنوشر كال٬نكن اتمؤٌشر  ٠نموعة عرب الواقع لفهم كمعايًن اتمؤٌشر  لوضع هتِّؼ منها
 ّنجموعة سنستعٌن كالواقع نيةالكبل اٞنفاىيم ىذه بٌن العبلقة لتحِّيِّ أنو سنرل لذا ما، بلِّ يف الر شيِّ اٜنكم على

 يالت ار٫ن اٛنانب أما .التفسًن على الٌنماذج تلك قِّرة ٓنِّيِّ ث كمن اٞنفاىيم ٟنذه اٞنآؿ دراسة ككذلك اتمؤٌشر ك  ٧ناذج
 الت اريخ عرب تطور قِّ اٜنكم كمصطلح الٌِّكلة مصطلح فإف يةالت ار٫ن الفكرة إطار يف يالت ار٫ن اٞنسار يضع أف يحاكؿف

 اٛنامع اٝنط ٬نثل الذم اٞنستمر اٞنسار عن للكشف يةالت ار٫ن الفكرة هتِّؼ لذا كثًنة، مفاىيم البشر من لكثًن كعىن
 الدقوة على كاالستحواذ الس لطة أك اٞنستمر النمط ىو اإلدارم اٛنهاز يعترب قِّ البعض كالثدقافات، اٜنضارات كل بٌن
 كنظاـ تكوف أف أك النمط بذاؾ حل الذم اٞنتغًن ىي اٞنعىن ُّذا ال٬ٌِّندقراطٌية ستكوف لذا اٞنستمر النمط ذاؾ ىو

 قِّرة لل٬ِّندقراطية يكوف أف أك  الٌِّكلة تنهار اَّتمعي اٞنشاركة غياب فعنِّما الٌِّكلة ر تِّىو يفسر أف ٬نكنو سياسي
 سواء الِّ كؿ تلك اتمؤٌسس قِّرة أك اٞنتدقِّمة الٌِّكلة يف العنف مستول كا٦نفاض ؤٌسساتاٞن كثبات الٌتنمية تفسًن على

 السٍّياسيك  االقتصادم باإل٤ناز الت عليمية العملية دمج على مِّنية مؤٌسسات أك مستشفيات أك جامعات أك شركات
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 كعنِّ كاالقناع للدقمع كسسيلة ماركس كعنِّ الثدقافية، كاٟنيمنة السيطرة من نوع غرامشي عنِّ الٌِّكلة كالتنموم،
 الوسيلة ىي تكوف قِّ أك اإلسبلميٌن بعض عن كاٜنرية العِّالة قيم تطبيق كتعين ردالف ٜنرية حامية قوة الليبًناليٌن

 ذلك كل يفسر أف ٬نكن ٧نط ىناؾ فهل الت اريخ عرب تشك لت أفكار ذلك كل ...الِّيين أك الدقومي التضامن لتحدقيق
  .  ؟؟ اٝنبلؼ

 

 : واإلعادة البدء جدلية

 لفهم مِّخبلؿ تكوف أف ٬نكن أساسية اكؿ١ن ثبلث أف إال كلةالٌِّ  مفهـو ٓنِّيِّ حوؿ الكبًن اٝنبلؼ رغم   
 أدكات الستعماؿ الشرعي استحواذىا عرب سياسينا نظامنا ٔنلقى  أف ٬نكنها اليت اٛنهة ىي الٌِّكلة : ؿ األك .اٝنبلؼ
 بوجود يتعلق : لثٌالثا .للٌِّكلة األساسي ة اٞنهاـ إداء على قادر إدارم جهاز بوجود الٌِّكلة ٪نِّد : الثاين .كالدقوة العنف
 تثبيت ال٬ٌِّندقراطٌية تستطيع ىل .اَّتمع بدقبـو ٓنظى اٞنختلفة للسلطات استخِّامها من ْنعل الٌِّكلة ألجهزة شرعية
 ُٓ.دكلة بِّكف د٬ندقراطية ال أنو االتفاؽ مع الٌتصور ىذا كفق الٌِّكلة ك٘ناية

 قبل توجِّ أف ٩نب الس لطة نظاـ؛ بِّكف يعيش أف لئلنساف ٬نكن ال لكن حرية بِّكف يعيش أف لئلنساف ٬نكن   
 عن للحِّيث أساسي شرط الٌِّكلة فإطار لذا ،(Giovaniَُِّ) ىنتجتوف قاؿ كما منها اٜنِّ عن اٜنِّيث

 كشرعية كاالدارة السٍّياسي النٍّظاـ تكوين عرب الٌِّكلة لتكوين الٌنظر ٬نكن اٞننظور ُّذا ىذا، حوؿ خبلؼ ال ،ال٬ٌِّندقراطٌية
 مؤٌسسات تكوين ،(Giovaniَُِّ) كفعاليتها األجهزة تلك قِّرة كفاءة عن اٜنِّيث ث ال أك األدارة ٟنذه ٕنكن
 ٧نط ىي ىنتجتوف تعريف حسب فاٞنؤس سة ،الٌتكيف على كقِّرهتا كذاتيتها بكفاءهتا تشي اتمؤٌشر  عِّ ة لو الٌِّكلة
 الراغب  الشموِف توقراطي األك اٜنكم مع يتوافق أف ٬نكن ال كىذا اٞنؤس سة، لتلك اٞنشكلٌن األفراد ز يتجأك سلوؾ

 النظم إف بل الفاعلة اٞنوسسات ككجود الِّكتاتورية بٌن كبًن فرؽ فهناؾ فيو، كالتحكم اَّتمع سلوؾ على السيطرة يف
 اءبن ث السبلـ إعادة ّنرحلة الٌِّكلة ٕنر مثبلن  صراعات تشهِّ اليت الِّ كؿ يف ،ؤٌسساتاٞن ىذه سرتفض الِّكتاتورية

 ١نل السؤاؿ ،(Fukuyamaََِْ) الصراعات تعود ال حّت ؤٌسساتاٞن ىذه على كاٜنفاظ األساسي ة ؤٌسساتاٞن
ا كٓنكم فاعلة كتصبح تدقول أف الٌِّكلة ألجهزة ٬نكن ىل ىنا البحث ا حكمن  أف أـ ال٬ٌِّندقراطٌية غياب يف  راشِّن
 يف الصحي النٍّظاـ ىل ؟ اٟنشة الٌِّكلة ألجهزة كالدقوة يةالفاعل تعطي أف ٬نكن الدقائمة لؤلجهزة ال٬ٌِّندقراطٌية الشرعية
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 أـ ليربالية لسياسات نتاج ىو للصٌن اإلقتصادم النجاح ىل ؟ تسلطي حكم عرب أـ د٬ندقراطي نظاـ عرب تشكل كوبا
  .؟ كماليزيا كسنغافوره حرة ليست أهنا على اٜنرية بيت يصنفها دكؿ ٤نحت كيف ؟ الصينية الٌِّكلة ألجهزة ٤ناح

 تأثًن فيها كدرس ،ّٓلل٬ِّندقراطية ةالثٌالث باٞنوجة يعرؼ ما ِٓ درست ذلك لفهم ِٓالتجريبية الٌِّراسة   
 تأخذ االثنٌن بٌن العبلقة أف كىادينس باؾ يثبت الٌِّراسة ىذه يف .مباشر بشكل الٌِّكلة مؤٌسسات على ال٬ٌِّندقراطٌية

 لفهم آليتٌن الٌِّراسة كتضع .الٌِّكلة مؤسسسات يف ؤثرةم تكوف حّت كقتنا تأخذ ال٬ٌِّندقراطٌية كأف (J) حرؼ شكل
 حركتهما يف (اَّتمع أك) اٞنِّين كاَّتمع السياسة كاٞننافسة ألسفل أعلى من تتحرؾ اليت الٌِّكلة مؤٌسسات بٌن العبلقة

 كانت حاؿ كيف .الدقوية ؤٌسساتّن ال٬ٌِّندقراطٌية الٌِّكلة ىو سيكوف اٞننحىن ىذا عرب االثنٌن تأثًن كأف ألعلى أسفل من
 نوع تكوف أف اٞنمكن من فإنو (توقراطي أك حكم) سياسية كمنافسة ٠نتمع كجود دكف ألسفل أعلى من اٜنركة

 أف ٬نكن اليت كالنفط موارد كجود إُف ما بنوع مؤٌسسات كجود إمكاني ة الباحثاف كيرجع .الدقوة متوسطة مؤٌسسات
  .امؤٌسساهتك  الٌِّكلة سلطاف بسط يف تساىم

 تعزز اليت ىي يةالت ار٫ن ْنربة أم ال٬ٌِّندقراطٌية اٝنربة أف ترل َُِِ-ُْٖٗ عاـ من اٞنمتِّة للفرتة أخرل دراسة   
 (U) شكل تأخذ العبلقة أف ترل آخرل دراسة .اٜناِف الوقت يف للٌِّكلة ال٬ٌِّندقراطٌية كضع كليس الٌِّكلة مؤٌسسات

 ٝنطر تتعرض اليت اَّتمعات كأف جانب يف توقراطي األك النٍّظاـك  اٜنرؼ من جانب يف ال٬ِّندقراطي النٍّظاـ يكوف ُنيث
 حكم ٧نط فيها ليس أم غًنه أك د٬ندقراطي متكامل نظاـ فيها اليوجِّ اليت اَّتمعات ىي ؤٌسساتاٞن كفشل االندقساـ
 (Håvard Hegre et al)،ََُِ) لبلندقساـ األقرب ىي كبالتاِف

 ٟنا ال٬ٌِّندقراطٌية أف إال نتيجة على البحاثة فيها يستدقر َف جِّيِّ بحثكاٞن،  عِّ ة دراسات تشهِّ العبلقة ىذه  
 كاالنفتاح ةالسٍّياسي اٞنشاركة ّنعىن ال٬ٌِّندقراطٌية بتطبيق البعيِّ اٞنِّل يف ينضج الٌِّكلة مؤٌسسات استدقرار كأف متأخر تأثًن
  (Giovaniَُِّ) .كاٞنِّنية ةالسٍّياسي كاٜندقوؽ اٞنلكية حق حيث من اَّتمع على

 كعبلقة الٌِّكلة يف الفساد مستول كشفافيتها ؤٌسساتاٞن طبيعة فهم فإف األمر ىذا دراسة اكؿٓن اتمؤٌشر  ىناؾ   
 تشكيل على قِّرهتا أم للمجتمع، الٌِّكلة مؤٌسسات اخرتاؽ مِّل يدقيس كالبعض الضرائب ُنجم الدقومي الِّخل ناتج

 يف العاملٌن تعليم كمستول كثدقافة البًنقراطية حجم يدقيس البعض كالثدقافية، كاالجتماعية قتصادي ةاال يتو كىو اَّتمع
 .(Fukuyama :َُِّ) اٍف....العاـ الدقطاع
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 فيها نشأت اليت الظركؼ على يةالت ار٫ن اٝنربة من جانب يف يعتمِّ ال٬ٌِّندقراطٌية كبناء الٌِّكلة مؤٌسسات بناء   
 ما حسب الثانية عن األخًنة تأخر يف خاص ة بينهما التِّاخل عرفةكم ال٬ٌِّندقراطٌية عن الر شيِّ اٜنكم ٕنييز كأف ،الٌِّكلة

 دراسات فهناؾ لذا ية،الت ار٫ن اٝنربة على يعتمِّ تأثًن ٟنا الٌِّراسات ىذه كل يف ال٬ٌِّندقراطٌيةف الٌِّراسات ىذه يف رأينا
 ففي إ٩نايب تأثًن ٟنا ككاف دكتاتورية، مشولية دكلة ظركؼ يف االنتخابات مارست عِّ ة دكؿ عن تتحِّث أخرل

 ّنظاىرات اٞنعارضة أحزاب كقامت بالبلِّ، حلت اليت قتصادي ةاال األزمة بعِّ انتخابات ىناؾ كانت مثبلن  اٞنكسيك
 فوجود  انتخابات، عِّ ة شهِّت كذلك كنيجًنيا الربازيل، يف يتكرر كاألمر شفافية، أكثر انتخابات أجل من حاشِّ

 يف حِّث الذم االندقبلب كانا لذا الس لطة مع الت عامل يف الساسة طرؽ تبِّؿ يف يسهم قِّ ذاتو حِّ يف االنتخابات
 باندقبلب بالدقياـ اٜنجة لو طرؼ أم من ستجعلْٓ. االندقبلبات فسنة ال٬ِّندقراطي التحوؿ عن ا٦نراؼ ىو مصر
 للخربة ننظرفل االمربيدقية االحصائية الِّالئل بعض ىذه .هناية كاالندقبلب بِّاية االنتخابات تكوف كىكذا مضاد
 .يةالت ار٫ن

 : تاريخية مقاربة

 تنادم طبلبية مظاىرات بعِّىا كاجو سنوات، عشر ٞنِّة فرنسا يف اٜنكم ديغوؿ شارؿ استلم ،ُٖٔٗ عاـ
 تلك يف شارؾ عنيفة، مايوصِّامات شهر كشهِّ أخرل، لطبدقات اٞنظاىرات امتِّت ما كسرعاف طبلبية، باالدارة

 اٜنرب يف ّناحِّث بسيطة مدقارنة ،ٓ كقتل ََْٓ كاعتدقل ََِٓ منهم جرح فرنسي مواطن َََ.َِ اٞنظاىرات
 أك نابليوف فعلو ّنا ذلك كمدقارنة شيئ ال ُٖٔٗ عاـ ماحِّث فإف الِّامية ُُٓٗ عاـ كّنظاىرات الثانية عاٞني ةال

 ٓٓ.يذكر ال أمر ركبيسبيًن أك دانتوف

 أف الكتاب يف كالفكرة االنتدقالية اٞنراحل يف السٍّياسي النٍّظاـ الشهًن كتابو ككتب لذلك ىانتجتوف انتبو لدقِّ   
 اليت االضطرابات سر ىو كىذا السٍّياسي النٍّظاـ يف يوازيو ما يوجِّ كالنامية اٞنتدقِّمة الِّ كؿ بٌن االقتصادم التخلف
 كقِّ ،(Huntigtonُّٕٗ)العشرين الدقرف من السيتينات يف نشر الكتاب ىذا ،الِّ كؿ ىذه يف كٓنِّث حِّثت

 بالعنف تصل أف ٬نكنها سياسية تنمية أك راسخة سياسية مؤٌسسات كجود ؛ كاحِّة كالفكرة آخركف كتاب ٥نوه ٥نى
 اٜنراؾ يوازم ما ةالسٍّياسي ؤٌسساتاٞن كْنذر ةالسٍّياسي الٌتنمية مستول فيها اليصل اليت اَّتمعات كأف درجاتو، ألقل

 اكؿٓن اليت العربي ة الِّ كؿ  .سياسي كعنف صراعات تشهِّ (اٜنِّاثة اعليه يطلق اليت) االجتماعية كالتغًنات اَّتمعي
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 كتستورد النفط تصِّر أهنا كما ٕناما التخلف، ىذا يف ستظل الٌِّكلة بعنف كاَّتمع اٛنماعات عنف معاٛنة
 لذا ٞنواطنة،ا كمفهـو ؤٌسساتاٞن كبناء الس لطة مركزية عرب إشكاالت ٓنلحل حّت لوقت ٪نتاج التخلف ىذا .اٞننتوجات

 اسرتاحة لكنها الثورات الرْناجة حِّ كضع يف سا٨نت الثورية اٞنراحل يف قيادات بركز عن يةالت ار٫ن الثورات يف ندقرآ
  .آخر فكرم ٥نو٧نوذج يتحرؾ أف للتاريخ ٚنحت اليت احملارب

 السحرية الدقوة عن تتحِّث اليت سردي ةال أف سنجِّ ال٬ٌِّندقراطٌيةك  اٜنوكمة بٌن للعبلقة يةالت ار٫ن اٞندقاربة يف   
 بل خطينا منحىن تأخذ َف ال٬ٌِّندقراطٌية التحوالت أف حدقيدقة تتجاكز الٌِّكلة مؤٌسسات تبين أف بإمكاهنا كاليت لل٬ِّندقراطية

 يهبط اٞننحىن كاف لكن السبلمة لشط الوصوؿ فيها اٞننظركف ظن كثًنة موجات أعدقاب يف انعطافات شهِّت إهنا
 فظهرت التحوالت تلك ترفض ٠نتمعية قول بِّأت ما كسرعاف(Algore,َُِّ) اٞنوجات كتل من موجة كل بعِّ

 اإلرىابي ة كاٜنركات اٞنضادة كالثورات بالوكالة كاٜنركب اإلقليمية كاٜنركب األىلية كاٜنركب ٢نتلفة عنف مظاىر
  .العنف مظاىر من كغًنىا اٞنسلحة كاٞنليشيات

 يفهم أف ٬نكن لكن ،اَّتمعي االندقساـ من حالة أنو على يفهم قِّ ومن جانب يف السٍّياسي العنف ىذا   
  .قبل من تنب َف كما العربي ة الٌِّكلة لبناء متؤدٌ  قِّ اٜنرب من حالة وأنٌ  على كذلك

 ذلك يسرل ىل لكن ركبية األك الٌِّكلة تكوف تيلي تشارلز فهم ىكذا اٜنرب تصنع الِّ كؿك  ةكلالٌِّ  تصنع اٜنرب
 بأمٌ  يشبو ال العشرين الدقرف يف الثٌالث العاَف) فيدقوؿ صحيحنا، التعميم ذلك اليرل تيلي تشارلز .عريبال العاَف على

 الفرؽ (أكركبا تاريخ من الثٌالث العاَف تاريخ يدقرأ أف البساطة بتلك األمر ليس .عشر السادس الدقرف يف أكركبا شكل
 كدرجة الدقائمة ؤٌسساتاٞن مع التتوازف اليت الجتماعيةا التغًنات أف يرل األكؿ ألف مهم كتيلي ىنتجتوف طرح بٌن

 خاص ة الثٌالث العاَف دكؿ يف متوفرة غًن أهنا يرل كاليت ،التعدقيِّ كدرجة الٌذاتيةك  الٌتكيف يف يلخصها كاليت) فيها الثبات
 للعنف مباشر كسبب االجتماعية بالتغًنات تتعلق اٞنسألة أف يرل فبل تيلي أما (العنف يفسر كبذا الٌِّراسة فرتة يف

 األمر فإف لذا االجتماعية، بالتغًنات عبلقة لتلك فليس التصنيع أك ٥نواٞنِّف كالنزكح باٜنِّاثة تتعلق اليت تلك خاص ة
 Tilly ٕٗ, Robert) اٞناِف كالفساد الوساطة الِّينية، الصراعات اَّتمعي، كاالندقساـ اَّتمع بتوقعات يتعلق

Gurrٕٗ) 



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

54 
 

 احرتافو عرب اسالن   من ٠نموعة أىِّاؼ ق٪ندقٌ  أف يريِّ )بصعلوؾ( أشبو بأهنا بوضوح الٌِّكلة عن يتحِّث تيلي    
 مرتبطة العنف ظاىرة أف يبٌٌن  األمر ىذا ة،شرعي   بطريدقة العنف على االستحواذ من ذلك بعِّ نو٬نكٌ  ما كىذا ،للعنف
 أف كما اَّتمع قول بٌن متباينة لصراعات رضكتتع ٢نتلفة أشكاال تأخذ قِّ تنشأ اليت ؤٌسساتاٞن كأف الٌِّكلة بتكوين

ة مسارات ف  إ :أم ؛راعاتالصٍّ  تلك ٓنكم ٢نتلفة قيمنا  اٞنسار ىذه ،الٌِّكلة لشكل للوصوؿ اَّتمع ٟنا يتعرض قِّ عِّ 
 كما كطبيعتها ال٬ٌِّندقراطٌية شكل يف حّت (ٕٖٔ:ٕ;ٕٗ,Tilly) ةالسٍّياسي كنظمها الٌِّكلة اختبلؼ يفسر الذم ىو
  .الٌِّراسة ىذه يف عنو سنتحِّث كالذم ال٬ٌِّندقراطٌية ٧ناذج كتابو يف ليجفرت أرينِّ بٌن

 بتكوين دقةاٞنتعلٌ  تلك خاص ة الٌِّكلة عن يٌاتالٌنظر  كل   أف   حيوضٍّ  الٌِّكلة مفهـو كتابو يف العركم اهلل عبِّ   
 رو مفكٍّ  كل   أف سنجِّ ،كغًنىم جرامشي عنِّ يةالت ار٫ن الكتلة أك ماركس عن الطبدقي الصراع أك كيرب عنِّ البًنكقراطية

 ٕنثل( يدقوؿ الٌِّكلة لتكوين نظرتو يف لو اٜناكم النموذج ىي كتكوف ما لِّكلة ْنربة يعمم أف ٪ناكؿ اجتماع كعاَف
 طرؼ من اٞنستغلة اٞنبعثرة اَّزأة ايطاليا حظ بكى عنِّما الدقوم اٞننظم اٛنيش ذات اٞنوحِّة فرنسا دكلة ميكافيلي

 دكلة تكوف أف عن بعيِّة امرباطورية زالت ما بأهنا أٞنانيا على حكم عنِّما نابليوف دكلة ىيغل كٕنثل رتزقةاٞن جيوش
 ىي الغريب بالنموذج الر شيِّ كاٜنكم الٌِّكلة٥نو  كاٞنسار الٌِّكلة شكل تنميط ١ناكلة أف كاٞنشكلةٕٓ) ) حِّيث ّنعىن

 سعة فيو ما على أشِّىا على الصراعات جعلت كقِّ تالتيارا بعض من غاضبة فعل ردكد ٓنِّث اليت كىي السائِّة
 حينما أننا ُندقيدقة يتعلق اٞنفهومية اٞنعضلة من جزءنا إف(يدقوؿ حٌن أيوب نزيو يوضحو ما ىذا الشعوب، بتجارب كغىن

 ما حِّ كإُف ساكسونية -األنلجو ةالسٍّياسي العلـو عن نتحِّث اٜندقيدقية يف فإننا الغربية ةالسٍّياسي العلـو عن نتحِّث
ا) الفرنسية ، األٞناين، اينالت ار٫نك  السوسيولوجي الت فكًنف (الليربالية حزمتها يف كٓنِّيِّن  يكوف أف إُف ٠نملو يف ٬نيل مثبلن

 كالثدقافية اللغوية ارتباطاهتم بسبب كذلك سط األك الٌشرؽ علماء إُف بالنسبة بركزنا أكثر اٞنشكلة إف بل .غائبنا
 األفكار من عِّدنا ٖنة إف إذ األسى، يِّعوإُف أمر ىذا كلعل كالفرنسي، اال٤نليزم ٞنرتكبولٌنا مع اص ةاٝن االستعمارية

 سع أك من بعض صلة من أكرب معينة إسبلمية عربية كاىتمامات مفاىيم مع الصلة من بدقِّر تتسم اليت األٞنانية
 ُٔ:ََُِ) األيويب،) (انتشارنا كالفرنسية اإل٤نليزية ةالسٍّياسي األفكار

 دكلة كل ٔنتلف كَف الشفافية ك الدقانوف كحكم كاحملاسبة الر شيِّ، اٜنكم مكونات حوؿ سؤاالن  يثًن الفهم ىذا  
 عنو بلِّ يف الزبائنية العبلقة يف الٌسوؽ مفهـو يغلب كَف للمجتمع، كمشاركتها الٌِّكلة مؤٌسسات ثبات يف األخرل عن
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 دكؿ ٤نِّ َف الر شيِّ، كاٜنكم الٌتنمية يف عالية معِّالت صيلٓن على أقِّر االسكنِّنافية الِّ كؿ ٤نِّ َف االخر، يف
 يف الصراعات تكثًن َف كاجتماعينا، اقتصادينا فاعلة اجتماعية عبلقات شبكة تكوين على أقِّر آسيا شرؽ جنوب
 العمر توقعات ٤نِّ كَف غًنه، من أكثر بلِّ يف اٞنواليِّ كفيات معِّؿ َف ؟، الر شيِّ اٜنكم يف ٔنلفنا تعاين اليت اٞنناطق

 مستبِّ، لوجود أك ال٬ِّندقراطي للنظاـ غياب أنو ببساطة تفسًنه ٬نكن ال ىذا كل ؟ غًنىا من أكرب دكؿ يف االفرتاضي
 كمسؤكلية اقتصادم كٕنكٌن اجتماعية كشبكات كاجراءآت كقوانٌن أعراؼ ككجود كطبيعتها الدقائمة ؤٌسساتاٞن إف بل

 ك٣نارسة مؤٌسسات بوجود ببلشك يتجذر كالذم الر شيِّ اٜنكم يابغ يعين ذلك كل ....قانوف كحكم ك١ناسبة
 فيها سنأخذ  -الٌنماذج ىذه االستدقراء األحواؿ من ُناؿ الدقصِّ ليس إذ  -يةالت ار٫ن الٌنماذج بعض لنأخذ د٬ندقراطية،

 مع حّت استدقرارىاك  الٌِّكلة مسار على احملاسبة آليات كغياب امؤٌسساهتك  الٌِّكلة بناء ٔنلف يؤثر كيف تبٌن ْنارب
 .مثبلن  كاليوناف دكلة يف عريدقة الٌِّكلة تلك كانت مهما د٬ندقراطية ٣نارسة كجود

  ساتسَِّّالمؤِّ بناء قبل الّديمقراطّية34 : اليونان •

 األزمة ركيب، األك االٓناد على كاليوناف يطالياإ يف الِّيوف أزمة أحِّثتها اليت اٟنزات بعِّ اليوناف سؤاؿ طرح  
 كاٛننوب اقتصاده إدارة على قادر الشماؿ ،أكركبا كجنوب مشاؿ بٌن اٛنوىرية الفركؽ حوؿ سؤاالن  رحلتط تتسع صارت

ة مشاكل من يعاين   .؟ اٝنلل أين الفجوة، تلك لتدقليل اٜنوكمة عن يتحِّث ركيب األك االٓناد جعلت عِّ 

 الطريدقة على الربكتستانتية العمل كأخبلؽ كالربكتستانت، الكاثوليك بٌن للفركؽ ثدقافينا ٓنليبلن  يطرح البعض   
 األخًنة  (البنوؾ أزمة) قتصادي ةاال كاألزمة ركيب األك االٓناد لِّكؿ اٞنسار تعدقيِّ ألف ٕنامنا التفسًنية قِّرهتا تفدقِّ الفيربية
 األمر لث دقافةاب يتعلق ال األمر .إسبانيا مثل كاثوليكية كِّكلة ٕنامنا تعاين كأيسلنِّا كربيطانيا بركتستانتية دكالن  جعلت
  .الٌِّكلة أجهزة تتشكل أف قبل الٌِّكلة ٟنذه طريدقها عرفت اليت الزبائنية كالعبلقات ؤٌسساتاٞن بطبيعة يتعلق

 تأثر فدقِّ ا،مؤٌسساهتك  الٌِّكلة جهاز يتشكل أف قبل ال٬ٌِّندقراطٌية االعراؼ عرفت اليت للٌِّكلة جيِّ مثاؿ اليوناف   
 فرنسا عِّ ةكّنسا الِّستورية، يٌةالٌنظر ك  كالعِّالة اٜنرية كمبادمء الفرنسية بالثورة عشر التاسع الدقرف منذ اليونانيوف
 األمثلة أشهر من التِّخل ىذا كاف ُُِٖ  عاـ العثماين اٜنكم دائرة من ٫نرجوا أف اليونانيوف استطاع كبريطانيا
 ليكوف بافارية عائلة من كىو،  OTTOتو أك كاخيرت البلِّ، استدقرار يف الت فكًن بِّأ ما كسرعاف اٝنارجي، للتِّخل
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 بصياغة حِّث ما كىذا مبكرنا كاالنتخابات اٜنزيب كالعمل بالِّستور اٞنطالبة بِّأت ، اليوناف يف اٜنكم ةسِّ   على
   ُْٖٔ. عاـ العاـ االنتخاب ُنق متعكبالت   ُْْٖ عاـ الِّستور

 اٞنت حِّة اٞنملكة قبل ذلك كاف كقِّ ال٬ٌِّندقراطٌية تاالنتخابا عرفت اليت أكركبا يف األكُف الٌِّكلة ىي إذف اليوناف   
 الشماؿ دكؿ من كثًن) الٌِّكلة أجهزة تبين أف قبل ال٬ٌِّندقراطٌية عرفت األمريكية اٞنت حِّة كالواليات اليوناف كامل َنيل
  (؟ ساراٞن ُّذا اليوناف تأثر كيف لكن .ال٬ٌِّندقراطٌية تعرؼ أف قبل كالبًنكقراطية الصناعة عرفت ركيب األك

 استخِّاـ ىو األصوات ٖنن كصار كالشعب اسةالس   بٌن تنشأ الزبائنية العبلقة بِّأت عشر التاسع الدقرف يف   
 خبلٟنا. من كاٞنيزات الوظائف على كاٜنصوؿ الٌِّكلة أجهزة

 من أكثر منهم كصل خركفآ كنزح، كثًنكف ٛنأ أتاتورؾ كماؿ بدقيادة الرتكية رية اٛنمهو أماـ اليوناف ىز٬نة بعِّ 
 كثًنو  دخوؿ كذلك صاحب (نسمة مليوف ُُ اليوناف سكاف عِّد) تدقريبا البلِّ سكاف ٙنس لواكشك   لليوناف مليوف

 أف   ذلك من األىم   لكن   صنيع،الت   من اكشيئن  اليوناين االقتصاد إنعاش يف سا٨نت اليت كاٝنربات األعماؿ رجاؿ من
 اٜنزب لتشك   الباردة اٜنرب كيف اخبٌنالن   ك ةالسٍّياسي األحزاب بٌن العبلقات تلك يف كذلك ىم دخلوا الدقادمٌن

  .العبلقة تلك من جزء خراآل ىو لشك   الذم يوعيالشٌ 

 يف  اليوناف كدخلت ،األكركيب اداالٓنٍّ  دكؿ بٌن من األقل كىي ،درجاهتا ألدىن اٜنكومة يف الثدقة جعل ىذا   
  .ُْٕٗ العاـ إُف ُٕٔٗ العاـ من اٞنمتِّة الفرتة يف ةدكتاتوري   حكم كعرفت ،ةداخلي   نزاعات

 ال٬ِّندقراطي اٜنزب ككاف ،الٌِّكلة أجهزة يف إصبلح أم دكف لكن ،ال٬ٌِّندقراطٌية اٜنياة عادت ُْٕٗ العاـ بعِّ
 PASOK (Pan Helenic Socialist اختصارنا اٞنعركؼ كىو ،اٟنيليين كاٜنزب  ND اٛنِّيِّ

Movement)  كجعلت اإلدارة كاىل أرىدقت اليت وظيفاتكالت   تاإلجراءا من كثًنو  عن كالفاٞنسؤ  اٜنزباف ٨نا 
 .كالشفافية كالكفاية كالكفاءة الفاعلية عن تكوف ما أبعِّ

 الوحيِّ اٞنعيار فهي ةاٜنزبيٌ  جاذباتللت   ٫نضع كاف انويةالث   اٞنرحلة إٕناـ بعِّ وجيوكالت   اٞنِّراس يف عييناتالت     
  PASOK . حزب حكم فرتة يف،  ُّٗٗ عاـ ألغي اٞنِّارس يف فتيشالت   نظاـ حّت لبلختيار
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 بىنتي  أف دكلة ؤٌسساتٞن كيف كنعرؼ ،اال٥نيازات لنفس ٔنضع قِّ كرئاستها اٞنصارؼ أف   مثبلن  نعرؼ أف كيكفي
 الفرتة كيف افيه من ككفاءة قِّراهتا الدقِّر بنفس تنب كَف ،ككظيفتها اٜنكومة سعة زادت ما كسرعاف ريدقة،الط   ُّذه

 كحجم، موظف لفأ سبعمائة ُنواِف العاـ الدقطاع يف العاملٌن عِّد زدادا ََِٗ العاـ إُف َُٕٗ العاـ من ةاٞنمتِّ  
  .الدقومي خلالِّ   ناتج من ٔ.ِٗ ُنواِف ريدقِّ   رائبللض   ٫نضع ال الذم ،لطاتالسٌ  لِّل عركؼاٞنغًن  الِّخل

 ركيب األك لبلٓناد اليوناف انضماـ عنِّ ركيب األك االٓناد حسابات يف تكن َف بالطبع الزبائنية العبلقات ىذه   
 اليت كالعاقات الر شيِّ اٜنكم عن ٕنامنا ٫نتلف ذلك كل اٜنياة، من ركيب األك كالنمط ال٬ٌِّندقراطٌية بِّؿ يرتؾ فمن

 العاَف يف تنوعنا األكثر تمعاتاَّ من اليوناف فمجتمع اليوناف درجاهتا أدىن ىي اليت كالثدقة االنتخابية بالعملية اٞنرتبطة
 .رشيِّ الغًن اٜنكم ىذا ْنذر سببنا كانت اٜنزبية كاٜنياة

 عبلقات ارةعب   تشكل الذم اإليطاِف اٛننوب لغز ريفسٍّ  قِّ الٌِّكلة أجهزة قبل ال٬ٌِّندقراطٌية للتشكٌ  موذجالن   ىذا
 اٞناؿ ٬نلك كٓنالف لو٩ناركا كسكلت عائبلتال ىذه سطرت ما كسرعاف اٟنابسبورج من اٞنالكة كالعائبلت ركما بٌن

   .الر شيِّ كاٜنكم الٌتنمية التمعِّ   يف مشالو عن فيتخل   اإليطاِف اٛننوب كجعل البلِّ سياسة يف مكيتحك  

   (Bismark,Jamesُٖٗٗ)الّديمقراطّية قبل مؤّسساتال بناء  : بروسيا2-

 يف إال تتشكل َف اليت اهتامؤٌشر ك  ال٬ٌِّندقراطٌية مفاىيم كجود لقب الٌِّكلة تكوين يف األبرز اٞنثاؿ فهو بسمارؾ أما
 مثاالن  كاف كقِّ نابليوف، فعل كما دكلة يبين أف استطاع بسمارؾ ،األكُف عاٞني ةال اٜنرب بعِّ األٞنانية رية اٛنمهو
 كاألمن اٜنماية لىع قادرة مؤٌسسات بإقامة توازنو على كاٜنفاظ  اَّتمع قيادة على الدقادر الٌِّكلة لرجل كاضحنا

  .بسمارؾ مع تطور كمفهـو اَّتمعي

 نعرؼ عنِّما ىيتجل   موذجفالن   بوضوح؛ وراتبالث   ذلك كعبلقة الٌِّكلة كصناعة اٜنرب صناعة سنفهم أٞنانيا يف   
 ملك ٓنت يكوف أف بسمارؾ رغب دارمإ جهاز كجود عرب البلِّ كحِّة تشك لت ككيف أٞنانيا، اٜنركب متقس   كيف

 بعِّ األكركبية وازناتبالت   اٞنساس دكف أٞنانيا توحيِّ  بسمارؾ رؤية ككانت  مة،كمدقس   ة٠نز أ أٞنانيا كانت فدقِّ ركسيا،ب
  .الفرنسية ورةالث  

  ؟...ىوية ببل ك٠نتمع مشتتة، كضرائب لمرتىٌ  كاقتصاد مة،مدقس   مدقاطعات يف بسمارؾ فعلو مالذم
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 أٞنانيا مدقاطعات كجِّت الذم الوضع نفهم أف - اٞنهمة التجربة ىذه من لبلستفادة - البِّاية يف دعنا   
، كالركسيا النمسا على ينتصر أف نابليوف استطاع سدقطت ما إذا صغًنةن  مدقاطعاتو  تبِّك كغًنىا كبادف ككتيبمرغ كبفاريا

 من كفرنسا الراين من الدقريب كاٞندقاطاعات ،كفرنسا جانب من كركسيا النمسا بٌن خضراء منطدقة من ِّ  البي  كاف ىنا
 العسكرية ُّز٬نتها العسكرم   زٙنها ٕنلك تعِّ كَف ألخرلا ىي لتترى   اليت لربكسيا كاف الصعب اٞنوقف .آخر جانب

 الكنيسة كسيطرة الركمانية االمرباطورية هناية بعِّ الِّيين دعمها كانتهى ،سيرتايِّت أك جينا معركة يف نابليوف أماـ
  .قركف ٖنانية استمر   الذم اجالت   ِنلع يِّريكفر  اٞنلك نابليوف أمر عنِّما

 أم كالنببلء مرباطوراإل عن لحِّيثل بركسيا يف اَّاؿ يعِّ َف كبًنتٌن، تٌنقو   بٌن ضعيفة لةمرتى   بركسيا بِّت   
 منطدقة سيابرك  َنعل ترل كانت ركسيا أف   لوال الٌِّكلة كجود ديتهِّ   األمر كاف بل اَّتمع، داخل كالعبلقات النٍّظاـ عن

 ككونفيِّرالية كبدقائها بركسيا ءبفنا دهتِّ   قِّ بركسيا ملك ٟنا خضع اليت تستلي معاىِّة أف   يعين كىذا ١نايِّة خضراء
 ٫نتلف أنو ككيف الٌِّكلة بناء كيبٌن حدقنا اصعبن  األمر كاف ،الٌِّكلة ببناء قيتعل   إذف األمر كاف مالنمساك  لبلمرباطور

 بركسيا، جيشو  بناء يف ساعِّت شخصيةن  نذكر أف ىنا وتنايف ال . األيِّيولو٩نا راعاتالصٌ ك  ظمالنٌ  صراعات عن إنامن 
 .الت اريخ يف األبرز العسكرم اٞنؤسس مولك ڤوف ىيلموت اٛننراؿ ىو ىذا

 يعتمِّ اٛنيش تنظيم إلعادة برنا٠نو ككاف اٜنِّيثة، للجيوش  اإلداري ة ظمللن   سٌناٞنؤسٍّ   أىمٍّ  من ىيلموت يعِّ   
 عسكرية، ةأكاد٬ني   يف عليمللت   الدقيادات من فكعشرك  مائة ٫نضع ككاف للدقيادة، -فدقط- اٞنِّربة تالكفاءا اختيار على

 .الدقرار يصنعوف من ىم اقياديًّ  ُِ بينهم من اٛننراؿ ٫نتار ث أربعٌن بينهم من ٬نر   الختبار، ك٫نضعوف

 فوفاٞنثدق   كبِّأ الضرائب زيادة الفرتة تلك يف االمرباطور ؿحاك  لذا نياأٞنا يف الٌتنظيم قوة من زعز   راٞنبكٍّ  الوعي ىذا
 ٔنضع َف ةحدقيدقي   سةس  ٞنؤ  بِّاية ككاف لربكسيا حدقيدقي جيش تكوين النٍّظاـ ىذا كاستطاع، نابليوف ُنكم ذرعنا يضيدقوف
  .العسكرية عاماتالز   بعض لعبدقرية

 اٞندقاطعات كحِّة فكرة ككانت فيو مرغوب غًن اأمرن  نابليوف كجود  من جعل اٞنِّين كالوعي سياٞنؤس   البناء ىذا   
  .أٞنانيا يف سادت اليت ةالوطني   كحالر   ىي كركسيا النمسا عن ابعيِّن  ِّةاٞنوح   أٞنانيا دكؿ كإنشاء

 رةمؤث   ثورةال كانت أٞنانيا يف ،أكركبا كبدقية كبلجيكا أٞنانيا يف أصِّاؤىا دتترد   اليت وراتالث   عاـ كاف َُّٖ عاـ
 جانب من كبركسيا النمسا يف ميرتنيخ الوزراء رئيس ر٘نة ٓنت تكوف أف ٟنا يسمح َف ألٞنانيا االسرتاتيجي الوضع لكن  
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 مستدقبل أف يرل بسمارؾ من جعلت فكرة الربكسي اجالت   ٓنت أٞنانيا كحِّة فكرة بِّت ىنا آخر، جانب من كفرنسا
 تلك لتشكيل ٬نيل سبق كما كيرب ماكس ككذلك بسمارؾ سنجِّ لذا ا،مظلمن  مستدقببلن  السابق الكونفيِّرالية

 اقناع بسمارؾ استطاع عنِّما  ةاٞنضاد   ورةالث   ٤نحت كىكذا ،ال٬ٌِّندقراطٌية كمبادئ ورةالث   حساب على اليربكقراطية
 الشعب ٫نتاره ٞنافبر  فهناؾ ،الِّستور ذلك على نص   كما تِّخل دكف األٞنانية البًنكقراطية باستمرار االمرباطور

 الذم اإلدارم اٛنهاز ١ناسبة على الدقِّرة لو اإ٧ن   كلونظرينا، لبلمرباطور اٞنطلق اٜنكم يف ليتِّخ   ال ولكن   الريتشستات
 مِّين كدقانوف أكركبا يف نوعو من ؿاألك   ىو قانوف لذؾ ككضع ةالسٍّياسي اللعبة إطار خارج يكوف أف بسمارؾ حرص

  .نابليوف قانوف حّت قبل ةاٞنِّين اٜنياة مينظٍّ 

 كدكر احملاسبة مبِّأ كيدقل ،بالدقانوف اٜنكم إُف رعيةكالش   الٌِّكلة أجهزة تكوين من جويت   اٞنسار جعل األمر ىذا
 ،الس لطة كجود دٍِّّ هت أف ٟنا  يريِّ اليت اٝنِّمات على ليتحص   اَّتمع أف أم السلطات، أداء مراقبة يف اَّتمع

 العسكرل اٜنكم ٓنت أٞنانيا دخوؿ ريفسٌ  ما كىذا اٜنماية، مؤٌسسات يف خاص ة الس لطة عليها تبين اليت كالعبلقات
 عاٞني ةال اٜنرب يف بكتسب   ،ىتلر كأدكلف األكُف عاٞني ةال اٜنرب يف ذلك بكتسب   كيليم فريِّريك األمرباطور عصر يف

  .ذلك يف خيار أم   األٞناين عبللش   يكوف أف دكف الثانية

 للخِّمات اٞنساحة ىذه جعل كالذم السٍّياسي األداء عن الت نفيذيٌة الس لطة فصل يف األٞناين مطالن   ىذا إف     
 لكفاءهتا الٌنظرك  ، كمؤسسة ةالسٍّياسي اٞنؤس سة يف الت فكًن بِّأ ث كمن اإلداري ة الٌِّكلة لفكرة مهِّ الذم ىو اٞنِّنية

 ككاف العلمي البحث فضل الذم كيرب ماكس كانت البِّاية عملها، ك٠ناؿ اإلدارة على كقِّرهتا كشفافيتها كفاعليتها
 بٌن الفصل فكرة زعزعت اليت األساسي ة الدقضايا من كاف األمر ىذا .الربنامج ىذا مثل الذم اٞنسياسي ىو بسمارؾ

 نظريات استمرت ٣نا رأكث استمرت كاليت عشر الثامن الدقرف منذ السٍّياسي الفكر على تسيطر ظلت اليت السلطات
  .كغًنىم كداركين نيوتن

 كاٛنماعة األمة بإرادة يرتبط الذم ؿ األك اٞندقاـ يف الٌِّكلة ْنعل سياسية بثدقافة  كذلك األٞنانية التجربة ترتبط   
 تجلىت اليت (Gemeinschaft) اٟنيجلية اٛنماعة ركح ككاف الليبًنالية بالفردانية ٓنتف َف  األٞنانية الفسلفة إف بل
 دينينا طابعنا أخذت الركح ىذه .. كغًنىم كمولر كفيختو غوتو أعماؿ  يف الرمانسية الركح تلك نفس ىي الٌِّكلة يف

 (ُٔ:ََُِ األيويب،)) .اٛنِّؿ عنِّىا نيتهي اليت الكبلنية الفكرة ىي الٌِّكلةف جِّلينا
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 تإلجراءا األخرل ىي خضعت كاليت ،طويلة لعدقود أٞنانيا يف انتشرت اليت كاٞنصانع اإلدارم اٛنهاز ىذا    
 اليت كىي ،الثانية عاٞني ةال اٜنرب بعِّ بدقيت اليت ىي،  الفاعلة ؤٌسساتاٞن من لشبكة نواة لتشك   صارمة كقوانٌن
 عتتمت   أف كما ،ال٬ٌِّندقراطٌيةك  الر شيِّ اٜنكم من مرتفعة التمعِّ   فيها ةقوي   دكلة لبناء منها ينطلدقوا أف األٞناف استطاع

 سياسية قيادة سنجِّ ٢نتلف، األمر أسيا يف .كاأل٤نليزية الفرنسية للوضعية التدقليِّية الٌنظرة عن تبتعِّ ةسياسي   اتبأدبي  
 .تريِّ اليت السٍّياسات تصنع أف للدقيادة ٬نكن حيث ىناؾ كالتأثًن الفعل على الدقادرة ىي

 

  ةاالجتماعي والشبكات الّدولة اجهزة بناء : األسيوي النموذج-ّ

 بناء تسبق قِّ اليت ال٬ٌِّندقراطٌية أك ال٬ٌِّندقراطٌية عن يتأخر قِّ الذم الر شيِّ اٜنكم بٌن اآلف مييزالت   ٬نكن   
 ثدقافتو َنغرافيتو العاَف كاختبلؼ اٜنوكمة معِّالت يف يربز ذلك لتفسًن ٧نوذجنا سنجِّ اٜنالتٌن كبل كيف اٞنوسسات

 اٜنكم يفهم أف ينبغي ال ،(Daronَُِِ) اٞنسارات ىذه ٓنِّيِّ يف فاعلية األكثر ليست كلكنها تؤثر قِّ كعوامل
 يالت ار٫ن الٌسياؽ فهم ؛ التنموية العملية يف لنجاحها الِّ كؿ من دكلة ُّا تدقـو اليت السٍّياسات ٠نموعة أنو على الر شيِّ
 تعيِّ مثبل اقتصادي ة اساتدر  فهناؾ  األمم، بٌن التفاكت فهم يف اٞنفهـو ىذا شكلو الذم العمق معرفة من ٬نكننا

 كل لكن كالصراع، الٌتوتر مواطن عن ماليزيا لبعِّ نظرنا اٛنغرافيا لعامل تنظر كأخرل ثدقافية لعوامل األسيوية النجاحات
 كل يف تدقريبا أنِّكنيسيا تشبو فمصر .للتحوؿ كبًنة فرص ٟنا كاف أخرل عربية كدكؿ أسيوية دكؿ فيو تتشابو قِّ ذلك
 يضع أف يريِّ الناشئ( لبلقتصادات إشارة BRICS االختصار كضع الذم كىو) نويل أك يمج كاف مثبلن  شيء
 الذم كلبالش   يكن َف اٞنوارد ىذه إدارة لكن   اقتصادىا كحجم سكاهنا بعِّد اشئةالن   االقتصادات ىذه ضمن مصر
 ٖٓ.)سيأيت كما(الر شيِّ كاٜنكم الٌتنمية سياؽ يف مصر يضع أف ٬نكن

 الِّين ّنعىن) الث دقافةف كسنغافورة، كماليزيا اٛننوبية، ككوريا الشمالية كوريا ىو اٞنعىن ىذا يؤكٍِّّ ذمال اٞنثاؿ   
 نمومالت   خلفالت   من حالة يف الشمالية كوريا تعيش فلماذا، متشابو البلِّاف ىذه يف اٛنغرايف كاٞنوقع كاللغة(  الت اريخك 

 كاستطاعت اَّتمعات ىذه يف ينيةكالٍِّّ  العرقية االختبلفات إدارة يف ماليزياك   سنغافوره ٤نحت كٞناذا ؟التسلطي كاٜنكم
  أرحب. مساحات ٥نو باقتصادىا تنطلق أف
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 ىو  الفرنسية الِّستورية يٌةالٌنظر  يف الس لطة مفهـو ندقِّ يف الر شيِّ اٜنكم ىايثًني  اليت األساسي ة  دقاشاتالنٍّ  أحِّ  
 تدقودى  أف ٬نكنها ةو حدقيدقي   ةو ٠نتمعي   قياداتو  لوجود سبيبلن  ليست فاالنتخاباتاٟنًناركي؛  ىعل كيزكالرت   الدقيادة معىن غياب

 النٍّظاـ يكوف أف أك بعينها، قيادات يفرض أف اٝنارجي ِّخلللت   ٬نكن اليت اَّتمعات بعض ألف ليس اَّتمع،
 قوية ٜنكومة السٍّياسي النٍّظاـ الحتياج بل مصاٜنة ٔنِّـ اليت بالطريدقة االنتخابات نتائج فرض على قادر طيسل  الت  

 ٗنيع كترضي الناخبٌن ال٥نيازات تنظر أف اٜنكومة على كاف إذا يتحدقق لن كىذا كمستدقرة
 اٞنصاٌف كٗناعات األحزاب من سياسية لتجاذبات ستخضع اٜنكومة قرارات .Veilُٕٗٗ):ْٖٕ).األذكاؽ
  الدقيادة. معىن يفدقِّىا ا٣ن   كاإلعبلـ

 صناعتو خلفية كتشكل ياسيس نظاـ :أم ؛٪نرتمهاحاكم  معايًن بوجود رةمؤثٍّ  تكوف قِّ  دقافيةالث   ملالعوا   
 العاَف يعيشو الذم نمومالت   فاكتالت   تفسًن خبللو من ٬نكن الذم األساسي   العامل تكوفى  لن هالكن   للدقرار،

(Daronَُِِ:ُٕ) 

  : الِّ كؿ ىذه ٤ناح كراء كظاىرة السٍّياسات كصناعة آسيا يف ر شيِّال اٜنكم بركز تبٌنٍّ  قِّ تفاسًن ثبلث كىناؾ   

 أف ٬نكن دكلة أكركبا يف تكوف أف قبل الٌِّكلة كأجهزة البًنكقراطي الٌتنظيم عرفت ٌنفالصٍّ  ؛ الث دقافةب قيتعل   األكؿ
 ٬نكن كيف أكركبا يف لوؾاٞن بكثرة :عشر السابع الدقرف يف األكركبيوف بعض ٌننيالص أحِّ يسأؿ كاحِّ، لسلطاف ٔنضع

 اٞنعتِّم ليمنع ليتِّخ   البابا فإف   خبلؼ بينهم حصل كإذا الزكاج، عرب مرتبطٌن أكركبا ملوؾ فيجيب: ؟ اٜنرب بْنن  
 الٌتنظيم ىذا لكن   السنٌن، بآالؼ أكركبا قبل الٌِّكلة كتنظيم الدقيادة عرفت ٌنفالصٍّ (َٖٓ:Tillyٕٗ) االعتِّاء من

 اليت ىي كالسلم باٜنرب قكتتعل   اإلمرباطور خِّىايت   اليت الدقرارات ككانت كالسياسة باٜنوكمة قتتعل   كثًنة لدقضايا خضع
 .يطرةالس   ىلى عى  اهى كقِّرتػى  الٌِّكلة ةقو   دٍِّّ ٓني 

 ظةٜن يف قررت ةسياسي   قيادة من بل فراغ من يكن َف األسيوية الِّ كؿ ٤ناح فإف  ةالسٍّياسي بالدقيادة قيتعل   اينالث   
 َف تونج مأكسي أك دكنغ مأكزم سياسات ؿيبٍِّّ  أف رقر   عنِّما بونج زام دينج ،الٌتنمية ٥نو ًنالس   يف مصلحتها أف

 .قوية دكلة تكوف أف خبلٟنا من الصٌن رتقر   دة١نِّ   بسياسات بل الصينية بثدقافة أك بكونفوشيوس قيتعل   األمر يكن

 سلوؾ بٌن التوازف باٟنارموين يعرؼ فيما الدقِّـ منذ الر شيِّ كماٜن أقر   قِّ كونفوشيوس مذىب أف صحيح  
 QIN) كٌن)  عصر منذ السنٌن آالؼ قبل نشأ قوم بًنكقراطي جهاز فيها الصٌن كأف كالطبيعة، كاحملكـو اٜناكم
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 توعاش الذم اٞنتدقِّـ اإلدارم الٌتنظيم يظهر الذم( اٜنرب فنالشهًن ) تزككتابو ساف فيو كتب الذم العصر كىو
 .الفرتة تلك يف نشأت سياسية ٝنيارات كمهم مساعِّ عامل سيكوف ذلك كل لكن الصٌن،

 أسيا جنوب يف متوارثة ثدقافة ذلك يف ساعِّ رّنا الر شيِّ، اٜنكم يف الدقيادة لِّكر كاضح ٧نوذج كسنغافورة ماليزيا   
 رئيس قالو ما ىذا كمسانِّهتا، كطاعتها إل٩نادىا يسعى فاَّتمع اٞننطدقة ىذه يف حالة الدقيادة كاألسرة، األب ٓنرـت

 ٓنت كتب سلسلة  ضمن صِّرت كاليت ببلت تـو األمريكي الصحفي السؤاؿ على أجاب عنِّما ١نمِّ مهاتًن كزراء
 (آسيا عظماء: )عنواف

 لِّينللوا الوالء ِّتؤكٍّ  فهي متماسكة؛ ما حِّ   إُف الصينية الث دقافة من نشأت اليت الكونفوشيوسية آسيا شرؽ ثدقافة(
 لكنها التعريف بنفس تكوف لن رّنا اإلسبلمٌية الث دقافة .الثدقايف الت اريخ يف رةمتجذٍّ  ٩نعلها بشكل الٌِّكلةك  كالدقرية كاَّتمع

 ىكذ أك يفرتض اليت) للمجتمعات مضافة قيمة ذلك اعتبار ٬نكن مِّل أم إُف لكن .للدقائِّ الوالء قيمة يف تتفق
 اٞنمكن من فدقط - اٞنمكن من .؟ األسيوية اإلسبلمٌية أك اإلسبلمٌية أك األسيوية مالدقي ىذه فيها ْنذرت اتلي (يِّعي

 )؟ احملكـو من أكثر للحاكم مفيِّة ىي -
 

 :  ١نمِّ مهاتًن التوف ٩نب
 يف األسيوية الث دقافة تلخيص ٬نكن صيلتفل ٓنتاج اليت كالدقضايا التعدقيِّات كل جانبا أزحنا إذا شك.نظرة ىذه) 
 ىذا (األسرة أك اَّتمع أك اٞنؤس سة أك باٜنكومة الوالِّ استبِّلت شئت كإف ،(مين أفضل يعرؼ كالِّم) كلمات ثبلثة
 لكن التسلطي للحكم الغطاء من نوع ذلك يعترب أف ٬نكن بالطبع تدقوده، اليت الدقيادة يف ثدقة أكثر اَّتمع جعل األمر
 فإ٤نازاتنا لذا ٢نتلفة، قيم ىناؾ أف تِّرؾ أف يكعل .٦نتلف ٥نن (تـو) حسنا) ذلك بعِّ مهاتًن الِّكتور قاؿ كما

 مهاتًن بو صرح ما كىذا (الر شيِّ للحكم معيارنا تكوف أف ٬نكن ال الليبًنالية كالدقيم ال٬ِّندقراطي  النٍّظاـ فإف .(ٔنتلف
 دقافةالث   يف اٛنانب ىذا . يو كيوف للي سنغافورة كزراء رئيس مع اٜنوار نفس ٤نِّ ككذلك ذلك، بعِّ نفسو ١نمِّ

 كىي الثدقة .الر شيِّ اٜنكم لفهم أساسي كىو إضايف كمفهـو الدقيادة : أساسيٌن ٛنانبٌن أ٨نية كيعطي مهم األسيوية
  .آسيا يف كاإلدارة االقتصاد ميز اجتماعي ماؿ رأس ٕنثل
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 الياباف بٌنك  م اٞنأك اإلشرتاكي بإرثها الصٌن بٌن تناقضات تصنع اليت الدقيادات من ٠نموعة أماـ آنت آسيا يف   
 سياسيتٌن منهما كل يعيش كوريتٌن كبٌن ، الليرباِف هنجها األمريكية اٞنت حِّة للواليات كاستسبلمها بانفتاحها
 ٗٓ .الدقيادات ٟنذه اَّتمع كطاعة الدقيادات تلك بتأثًن ٢نتلفٌن عاٞنٌن بل ٢نتلفتٌن
 

 اَّتمع، ناتمكوٍّ  كلٍّ  بٌن( اٟنارموين) التوازف نع تبحث متكاملة نظرية آسيا يف الر شيِّ اٜنكم جعل األمر ىذا   
 ؛األٞناين موذجالن   عن ٬نيزه أف ٬نكن ما كىذا الر شيِّ باٜنكم خاصنا ٧نوذجنا صار وإن   بل كثًنو  انتباه أثار األمر ىذا

 اٜناكم بٌن ياٜندقيدق وازفالت   عن البحث اإ٧ن   ،الٌِّكلة ىو فيو تسكن للجماعة ركح عن البحث يف اٞنسألة تفليس
 .كاٜنب كالصبلح كالثدقة العفة من جو   يف حولو من كالبيئة كاَّتمع كاحملكـو
 

 اأهن   على ةعبلك  آسيا ٤ناحات أف   لبياف يسعى ك ، اٜنكم يف الفريِّ األسيوم اٞنسار ىو الثٌالث فالتفسًن لذا   
 نان  إ :أم بِّكهنا؛ النجاح مكاني ةإل اكبيانن  الربٞنانية ال٬ٌِّندقراطٌيةك  لليربالية احدقيدقيًّ  آنِّيًّ  كانت فدقِّ األسيوية الث دقافة أبرزت

 فإ ٤ناحها سر   ىو كىذا اٞنعمورة أ٥ناء يف البشري ة اَّتمعات ٜنركة معيارنا يكوف أف لو يراد لنموذج منافس ٧نوذج أماـ
 إال البلتينية كأمريكا سط األك الٌشرؽك  يدقياأفر  مع فيها تشرتؾ قِّ ةاستعماري   راتمؤثٍّ  كجود فرغم بنفسها طريدقها تخط  
 جعل ذلك كل   ،أفضل( يعرؼ كالِّماٞننطدقة ) تلك يف الزمة كحالة كالدقيادة اإلدارم اٛنهاز كثبات اٜنكم ٧نط أف  
 تهاثدقاف من كشيئا كعلومها تدقنيتها كضمن الغربية الدقول مع تعامل أف بعِّ جاحالن   ماتمدقوٍّ  ٬نتلك األسيوم    موذجالن  

  .اٞنستدقرة األسيوية الث دقافة تلك ذلك ٬نس أنن دكف
 السائِّة الليربالية الغربية الفلسفة أف يرل التفسًن ىذا أف إال األسيوية الٌِّكلة بٌن كثًنة اختبلفات ىناؾ بالطبع   

 ىي كاٞنتوارثة كالدقيم ةالعائل بينما ةالسٍّياسي للحياة ٜنكم اٞنعيار ىو األفراد أصوات ك٠نموع الفرد من ْنعل أف اكؿٓن
  ٬نكن ببساطة .الِّستورية يٌةالٌنظر  تِّعي كما الدقيم تلك ٕنثل أف ببساطة للِّساتًن ٬نكن كال آسيا يف اٜناكمة اٞنعايًن
 .٢نتلف ٧نوذج فهو لذا الغربية كالفردانية كالعدقبلنية للمفاىيم إخضاعو ال٬نكن األسيوم النموذج أف الدقوؿ
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 السائِّ ركيب األك النموذج عن (٫نتلف) مستدقل كنسق باٟنارموين يعرؼ ما ٕنيز أف حاكلت اليت الٌِّراسات بعض
 أك كصوت اإلنساف مع الت عامل ٬نكن ال بأنو الوعي ازداد فدقِّ اإلنساف، كحدقوؽ الفرد كحرية األساسي ة الدقيم يف حّت
 اٝنلفية تشكل اليت ىي كمصاٌف بأعراؼ كتنتظيم كعرقية كإثنية عائلية بركابط يتعلق اإلنساف إف بل طموح أك رأم

 الٌنظرة عن ٫نتلف الفسيفساء ىذه بٌن اٟنارموين .اٞنعاصر عاٞننا يف باألقليات يعرؼ كما اَّتمعات لتعِّد اٜندقيدقية
 اعترب الذم الصراع كمنع تركيضها يراد مستنفرة كحمر األفراد مع أك ٘نايتها ٩نب أقلية ككأهنا اَّتمع من لطبدقة

  .الٌِّكلة غياب يف اإلنساف لسلوؾ أساسية ةعِّ  كدقا
    

 بعضها من قريبة تكوف كقِّ متناقضة تكوف قِّ كإيدقاعات كمدقامات كنغمات آالت ٠نموعة كاٞنوسيدقى اٟنارموين
 عن شيء يغين ال لكن شّت مواد من يعِّ كطعاـ أك كاحِّة، مدقطوعة لتكوف كتتناسج تتناغم النهاية يف لكنها البعض
 اٟنارموين ٞنفهـو الصينٌن مدقايسة كانت ىكذا اٛنميع فيو شارؾ شهينا طعامنا لتشكل اللذات ٔنتلط كقِّ شيء
 يٌةالٌنظر  ندقائص مع األخر ىو يتوازف مفهوما يشكل منها قريبة ثدقافات يف كرّنا آسيا يف اٞنفهـو ىذا فإف لذا.َٔ

  .كاٟنًناركي الس لطة على الصراع معىن عليها كيغلب كالعدقبلنية كاٞنادية الفردانية يف اإلفراط من تعاين اليت الليبًنالية
 قِّ اٞنتناقضات أف   كما ،ؿو مدقب ىو ما فيو مرفوض ىو ما ككل  ، مدقبوؿ غًن ىو ما ٪نوم مدقبوؿه  ماىو كل     

 ترل اليت ظرةالنٌ  أك ةالغربي   يٌةالٌنظر  تفرتضها اليت اٛنِّلية عن إنامن  ٫نتلف ىذا نِّركو، ال متكاملو  مشهِّو  من صورةن  تكوف
 ٫نتلف ال اليت،  بزىو  توماس ةنظري   ىذه ،الٌِّكلة كتكوين لبلجتماع ٛنأ ٞنا مصاٜنو كلوال شوح  الت   رىٌن اإلنساف أف  

 َف نظًنالت   ذلك كل   االلتدقاء، ىعل الناس ٩نرب الذم ىو كتناقضها اٞنصاٌف أف يرل وفإن   اٞننطلق يف إال لوؾ جوف اعنه
ـى  يصمِّ  .كغًنىم خلِّكف كابن الفارايبك  أرسطو قاؿ كما بطبعو مِّينٌّ  اإلنساف فإف   األنثركبولوجية راساتالٌِّ  أما
 
 َف، ٕنامنا العكس على كاف ةالطبيعي   حالتو يف األنساف أف   ٫نربنا كاألنثربولوجيا اٜنِّيثة البيولوجيا يف شيء كل    

 ةاألسري   الوشائج عرب ابطكالرت   ِّؽكالص   دقةالث   فإف   لذا ُٔ(ّنفرده يعيش كاف اإلنساف رتطو   يف فرتة أم ىناؾ يكن
 على كالدقِّرة االستدقرار تفسًن ٬نكن لذا الفلسفة، ىذه عنو تبحث ذمال   ناغمالت   من جزء ىو كاإلثين العرقي نوعكالت  
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 من ٜنالةو  اٞنستعمرً  مع كيصلوا ومع يتناغموا أف في و سيو اآل كاستطاع آسيا استعمر الذم الغريب االستعمار مع الت عامل
  .وازفكالت   ناغمالت  

 أف ٩نب تدقود، أف عليك: ١نمِّ مهاتًن .د يدقوؿ دقةبالثٍّ  ٓنظى اليت الدقيادة ٟنا أك تطبيدقيةو  جوانب عِّ ة لو ىذا   
 آسيا شهِّتو الذم نوعالت   بدقائِّ،  لست كإال ،رغباهتم كل   تلّبٍّ  أف عليك ٩نب ال لكن أتباعك يريِّه ٞنا فطننا تكوف
 ٩نِّ الذم للدقائِّ اَّتمع من كدعم ةقوي   عبلقات شبكة كتكوين امؤٌسساهت الٌِّكلة إلقامة ضركرة كالتوازف الدقيادة جعل
ـى  وي نفسى   .سلوكو ٓنكم أف ٩نب اليت دقاليِّكالت   األعراؼ من ٠نموعةو  أما

 زٕني يف كاقعه  كىو آسيا، يف اسةالس   ا من كثًنن  ؾرٍّ ٪ني  ما ىو اٟنارموين أف   يرل التفسًن ىذا حسب موذجالن   ىذا   
 اليت كاٜنِّاثة الغربية بلتِّخ  كالت   الشيوعية التوجهات عرب كحوصر هكتشو   تغًن   وأن   صحيحمن ال  األسيوم، موذجالنٌ 

 يف كبركزىا بالدقيادة قعل  تت اليت اٜنالة ريفسٍّ  ٧نوذجه  وأن   إال  األسيوية كالدقيم الكوفنوشيوسية عنبعيِّة  اٞنسافة جعلت
  رتربٍّ  قِّ اأهن همضي عٍ بػى  لرى يػى  يًت ال   سيا،آ يف تنتشر اليت دقةكالثٍّ  ةاالجتماعي   بكاتالش   تشاركان ةسيوي  اآل الِّ كؿ من كثًنو 

 Hu جينتأك ىو الصيين الرئيس (Julioََِٗ) .الليرباِف الٌتصور حسب التسلطي كاٜنكم الٌتنمية استمرار
Jintao (ََِِ-َُِِ) متجانس ٠نتمع خلق إ٧نا االقتصادم التدقِّـ ليس اٟنِّؼ إف يدقوؿ . (Harmony) 

 لسياسة ائيًّ هنا اىِّفن  جانسالت   ٟنذا يسعى وبأن   حصرٍّ يي  كذلك ىو شي تونج السيِّ كونغ نع ىو كزراء رئيس   
ـى  وً حوكمتً   عاـ حاكمة قيمة ىي ساني جى الت   يمةى قً  ف  أى بً  يصرح عنِّما  تسانج دكنالِّ مع كذلك ري يتكر   األمر ،ََِٓ  عا

َُِِ (julio ََِٗ)، ِّبتلك إ٬ناهنم سنغافوره يوزعيم كيواف كِف اٞناليزم عيمالز   من كل   إ٬ناف قليل قبل ذكرنا كق 
  .األسيوية الدقيم

 
 مع رضيتعا ما ىذا  ؟ كونفوشيوس باتباع خاص ة ىي كىل األدياف؟ اختبلؼ مع الدقيم تلك تتعارض ىل    

 ٬نكن لذا ٠نتمعي سياؽ يف انفسه كاالختبلؼ الدقيم ْنعل أف ىو التجانس ىذا أىِّاؼ أحِّ فإف   جانس،الت   منطق
 كأف ،ةاألسيوي   مورالن   بركب حاؽالل   من ماليزيا ٬ننع َف األغلبية ذم كالعرؽ ديافاأل كاختبلؼ اٞناليزية جربةالت   ف  إ الدقوؿ

 طريدقنا اإلسبلـ ككاف اَّتمع ٕنكٌن ٠ناؿ يف تدقِّمات حدقدقت قِّ اٞنتدقِّمة اٜنكوماتً  من كغًنىا ماليزيا يف اٜنكومة
 ياسةالسٍّ  أىِّاؼ من ىِّفنا كاف اٟنارموين أف   شكٌّ  يوجِّ كال ماليزيا، يف األدياف ٢نتلف بٌن دقريبكالت   دقةالثٍّ  تلك لتعزيز



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

66 
 

 رناكتصو   استدقرارنا ِّثٓني  أف استطاعت اأهن   إال ال٬ٌِّندقراطٌية ٥نو اتر الٌتصو   اختبلؼ رغم ةاألسيوي   الِّ كؿ كأف   اٞناليزية،
 فهي آسيا يف الفساد من يةمتِّنٍّ  مستويات عن ذلك كل   أسفر كقِّ كالعرقي، يينكالٍِّّ  االختبلؼ مع الت عامل عن عملينا
 ّنعبلت تتمتع كالياباف  ككسنغافوره زيامالي يف خاص ة الِّ كؿ ىذه أف   كما اٞناِف الفساد يف العاَف دكؿ أقل من إٗناالن 
 .الوطنية كاٟنوية اٜنكومات أداء عن بالرضا عوركالش  باٜنكومة  دقةالثٍّ  من مرتفعة
 
 دكالن  أف   ٤نِّ  (َََِ)آسيا شرؽ كجنوب شرؽ يف الٌِّكلة كقِّرات قرطيةو ٬نالِّ بٌن العبلقة عن دراسة يف

 دؿ   كما ياسةبالسٍّ  االىتماـ يف ضعفو  مع ماٜنك عن كرضاه اٞنواطن ةثدق دقةالثٍّ  من عالية بدقِّرات عتتمت   كسنغافورة
 حيث كماليزيا أنِّكنيسيا ٤نِّ بينما الهتامعِّ   أعلى يف ليست اٟنوية أف   اكمى  اخب،كالن   اٞنمثل بٌن صاؿاالتٍّ  ذلك على

 لبلستفادة اٜنكومات ىذه يف عملت قِّ مضنيةن  دناجهو  إف ، اٜنكومي األداء عن ضاكالرٍّ  اٜنزيب بالعمل كعي يوجِّ
 الوصوؿ يف ٤نحت سياآ من غًنةالص   ركاتالش   من ادن عِّ أف كما واصلالت   اَّتمع كٕنكٌن صاؿاالتٍّ  ٠ناؿ يف دقِّـالت   من
 كبٌن اٜنكومات بٌن عاقِّالت   من اجزءن  صارت اليت بكاتالش   ىذه على تعتمِّ غًنةالص   ركاتالش   ظاىرة ككانت عاٞني ةلل
ا أكثر اٜنكومي الٌسلوؾ كصار اٝناص دقطاعال  أثاره تظهر بِّأت الذم الفساد حملاربة ٛنهِّ ٪نتاج األمر كاف كإف) رشِّن

ٌّ  األمر كىذا ،( َُِٓ  عاـ الفساد تدقرير يف  ِٔ.هاككسط آسيا  شرؽ دكؿ أغلب يف عا
     

 اٜنزب فوؽ اٜناكم الدقانوف ككوف انوفالدق حكم غياب ىو ٌنالصٍّ  يف خاص ة سيوماآل موذجللن   واٞنوج   الٌندقِّ 
 اٜناكم من زهْناك  ٬نكن الدقانوف فإ :أم ؛بالدقانوف حكم اعتباره ٬نكن بل قانوف حكم ون  إ الدقوؿ ٬نكن ال يوعيالش  

 اليت  الرخوة اٞننطدقة ىو يكوف قِّ بكاتالش   تلك مينظٍّ  قانوف كحكم ١ناسبة آليات دكف قيادة وجودب قيتعل    كذلك
 كسنغافوره الياباف كحيت كالشمالية اٛننوبية ككوريا كفيتناـ كالصٌن دكؿ يف الثدقة كشبكات الر شيِّ اٜنكم يف رتؤثٍّ 

 الفارقة العبلمات إحِّل اٜناكم كاٜنزب اٛنيش بٌن الدقرابة عبلقات لتشك   بلن مث ماليزيا يف كانِّكنيسيا، كماليزيا
 للياباف، ٚنة كاف األمريكي اٞنستعمر مع ناغمكالت   ٥نوه وجوكالت   لمسٍّ ال أف   كما ،ّٔفيها ةالسٍّياسي حوالتالت   لسلمية

 بناء كجود يف صعوبة ْنِّ َف اٝنارجي ِّخلالت   من أك االستعمار من خرجت اليت الِّ كؿ ىذه أف   ندقرأ أف ٬نكن نافإن   لذا
 كشاركت كاستعمار حركب اٞنناطق من كغًنىا اٞننطدقة ىذه شهِّت فدقِّ نفسو، اَّتمع من قيادة عن كالبحث الٌِّكلة
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 الِّساتًن صياغة يف اٞنستعمر يشرتطها اليت الدقاسية ركطكالش   بالغرب االحتكاؾ رغم هاكلكن   عاٞني ةال اٜنركب يف
 بدقائها أك الِّ كؿ بعض يف تأسيسها ٬نكن حاضرة الٌِّكلة أجهزة أف   ٤نِّ كغًنىا اٛنيوش كتكوين ةاٞنصرفي   تالت عامبلك 

 مالذ دقايفالث   دعِّ  الت   لضركرة راسخةه  الِّ كؿ ىذه يف ؤٌسساتاٞن فإ :أم أخرل؛ دكؿ يف ركؼالظ   كافة مع كتكيفها
 جاربالت   عن ٫نتلف ىنا اٞنسار فإف   لذا ستدقرار،ااٍلً  زي عزٍّ تي  دقةيكث ةو اجتماعي   عبلقاتو  شبكةً  لوجود أك للدقائِّ اٜناجة فرزيي 

 ال٬ٌِّندقراطٌية قبل الٌِّكلة أجهزة كانت أٞنانيا كيف ،الٌِّكلة أجهزة بناء قبل ٬ندقراطٌيةي الٌِّ  كانت اليوناف ففي ابدقةالس  
 اٜنوكمة من ٧نوذج الواقع يف ىو الت اريخ عرب حاكم مؤٌسسات ركْنذٌ  للدقيادة اَّتمع حاجة فإف   آسيا يف اأم   كاحملاسبة
 .الوافِّة دقافةالث  ك  اتغًن  الت   مع  ُنكمة الت عاملك  الر شيِّ كاٜنكم
 كاف كإف اإلسكنِّنايف موذجالن   يف الٌتوافق ىو ليس األسيوم موذجالن   يف اٟنارموين أف   ىنا نشًن أف ٩نب   
 كالس لطة للحكم اٞنِّاخل تنوع إمكاني ة حوؿ األسئلة من لكثًن بِّاية كانت الٌنماذج ىذه فكإ اينللث   مةمدقٍِّّ  األخًن

 .٢نتلفة سياقات عرب
  

  :الّدولة أجهزة وتكوين المجتمعيَّة التحو ِّالتَِّّ  :األمريكتين لوِّد-4
 
 السٍّياسي معو يتعامل زبوف أك رعية إُف الناخب اٜنزبية اٜنياة فتتحوؿ الٌِّكلة أجهزة بناء ال٬ٌِّندقراطٌية تسبق قِّ

 قِّ اَّتمع داخل كامنة ١ناسبة اليات كجود بِّكف تبىن اليت الٌِّكلة أجهزة أف كما ،(اليوناف) صوتو مدقابل اقتصادينا
 بِّكف اٜناكم اٜنزب فيكوف الدقانوف ٜنكم كغياب للٌِّكلة جهاز ىناؾ يكوف كقِّ ،(أٞنانيا) السبتِّاد سببنا تكوف

 قِّراهتا ك الٌِّكلة كأجهزة السٍّياسي النٍّظاـ بناء يؤثر آخر عامل ىو اٝنارجي الستعمار( االصٌن) حدقيدقية قانونية ضوابط
  .مهامها كسعة

 كزتتجا ةاستعماري   تسمية كىي؛ ةكاٛننوبي   الوسطى أمريكا دكؿ فيها تِّخل البلتينية أمريكا دكؿ بٌن دقارنةاٞن   
 تمر   اليت األمريكية اٞنت حِّة والياتال، ك اٟنيمنة شكل كالفرنسية كالربتغالية اإلسبانية األكركبية الث دقافة لتعطي اٛنغرافيا
 اليت العبلقات نوع يربز قِّ انية،الث   يف كاإل٤نليزم األكُف يف اإلسباين اٞنستعمر فيها اختلف متشاُّة، ةتار٫ني   ّنراحل
 من ائمةالِّ   عايةكالرٍّ  ةبائني  الز   من لنوعو  ترهتني  دكؿو  بٌن الِّ كؿ تلك رتتطو   ككيف ،اٞنستعمرة عوبالش   مع اٞنستعمر يبنيها
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 تكوين :أم؛ احملاسبة على  قِّرة  طوائفو بكلٍّ  اَّتمع يف تنشأ أف أك اٞنستعمر، ذلك مع تعاملت اليت الدقيادات قبل
 ولكن   الس لطة حيث من ضعيف حكمو  نظاـ خبلٟنا من ليتشك  ، للمجتمع سلطة تعطي فاعلة كعبلقات أمواؿ رؤكس
 .يريِّ اليت اٞنعايًن فرض على بدقِّرتو قومٌّ 

 كمع سيوية،اآل اٜنضارة تلك عراقة ٬نثل طويلةن  فرتات مر  است الذم الٌِّكلة أجهزة عن الصٌن عرفتو الذم العرؼ    
 ُْٖٔ كيستفاليا كصلح أكركبا يف نشأت اليت زاعاتالنٍّ  وراتالث   بعِّ ركبيةاألك  الٌِّكلة من لكثًنو  ةالسٍّياسي   ةاٟنوي   نشأة
 أمريكا دكؿ يف ظاىرنا يكن َف ذلك كل   ،(Kissingerَُِْ) اآلف إُف اٜنِّيثة ةالوطني   الٌِّكلة أساس ىي كاليت

 تشكيل على اىتمامو انصب   ما بدقِّر الٌِّكلة أجهزة ببناء يفلح َف اكبرتغاليًّ  اإسبانيًّ  استعمارنا شهِّت اليت البلتينية
 الذىب بتكِّيس تدقضي اليت ىبالذ   ةعِّقا كفق للملكة ىبالذ   توريِّ لضماف قبلية كزعامات قيادات مع ٓنالفات

 .ةالٌِّكل قوة على مؤٌشرك

 شركات بٌن ٓنالفات فيها فيِّرالية دكلة تشكيل يف تنجح األمريكية اٞنت حِّة الواليات ٤نِّ اٞندقابل اٛنانب يف   
 البلتنية، أمريكا عرفتها اليت كتلك ةزبائني   عبلقة فيو ليس اسياسيًّ  نظامنا لتشكٍّ  أف ٠نملها يف استطاعت قول كمراكز
 أنشأىا اليت الدقول مراكز عرب تاستمر   اليت الت حالفات راطيةوقد٬ن ٤نِّ لبلتنيةا أمريكا يف ٢نتلف، تٌنالدقار   فسياؽ

 اٜنركب كْنار اٞنليشيات انتشار بعِّ احملاسبة على اَّتمع قِّرة أف ٤نِّ ،األمريكية اٞنت حِّة الواليات كيف االستعمار
 ككانت األكُف ناعيةالصٍّ  باٜنرب يتٚنيٍّ  كاليت ُٖٓٔ-ُُٖٔ)) األمريكية اٞنت حِّة الواليات شهِّهتا اليت الثورة عدقب
  .كاٛننوب ماؿالش   بٌن ةكمصلحي   اقتصادي ة صراعات عن تعبًننا

 داخل بعينها لطبدقات اٞنستعمر رعاية من سياؽ عرب دكلةو  نشوء بٌن مييزالت   ٬نكن األمريكي الٌسياؽ ىذا يف   
 أجهزة لكتشكٌ  مصاٜنها عن تبحث متناثرة قول كجود كبٌن ىاكغًن  كاٞنسكيك كاألرجنيتٌن كالربازيل دكؿ يف اَّتمع
 بعض لرعاية ِّٕنهٍّ  اليت عبلقاهتا يف استمرت اليت اٜناكمة الت حالفات من نوعنا أنشأ األكؿ متتالية، صراعات عرب الٌِّكلة

  عبلقة يف زبائين نظاـ إُف ٓنوؿ أف إُف راعالص   من لنوعو  البِّاية يف ؿٓنوٌ  اينكالث   ،اَّتمع طبدقات
ي
 بالناًخب نتىخىباٞن

ا بل العاَف مؤٌسسات أقول من ليكوف رتطو   ولكن  ( باليوناف شبيو كىو)  الٌِّكلة بنية ضعف من كامن خلل مع تعدقيِّن
(Fukuyamaَُِْ). فيما العريب الِّ كؿ معاناة نفس تعاين رّنا البلتينية أمريكا دكؿ أف األمريكي اٞنثاؿ أ٨نية 

 كعبلقة الفلسفي البعِّ عن اٜنِّيث عنِّ سنذكر  (Post-Colonial State) االستعمار بعِّ ما الِّ كؿب يعرؼ
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 كأحِّ الر شيِّ اٜنكم عن البحث من جزءنا االستعمار كاف كيف اٜنِّاثة بعِّ ما كتيار باٜنِّاثة الر شيِّ اٜنكم
  اَّتمع لنشاطات ابنااستيع أكثر اٞنت حِّة الواليات مؤٌسسات كانت ٞنا ٩نيب أف ٬نكن الٌسياؽ .مِّخبلتو

(Inclusive) ؟ كاألرجنتٌن كالربازيل كاٞنسكيك دكؿ من  

 ستعمارماال مطالن   إُف يعود كفنزكيبل كتشيلي كاألرجنتٌن كاٞنسكيك دكؿه  فيو نشأت الذم الٌسياؽ إف   
 من اٞنباشرة الضرائب على يعتمِّ يكن كَف اٞننطدقة، تلك يف الذىب مصادر على يسيطر أف حاكؿ الذم اإلسباين
 أك الت عامل ٬نكنو لو ٣نثلٌن عن يبحث كاف بل الشاسعة اٞنساحات  تلك إدارة ّنعىن استعمار ىناؾ يكن كَف الناس،

 عن كاٜنِّاثة التنوير أفكار انتشار كمع عشر التاسع الدقرف يف .الذىب موارد من اٞنملكة يكفي ما توفًن على إجبارىم
 على زبائنية عبلقات نشأت ىنا كمن الِّ كؿ تلك يف د٬ندقراطية عن اٜنِّيث كيبِّأ تنتشر ٤نِّىا كاٞنشاركة ال٬ٌِّندقراطٌية

 ككولومبيا كالربازيل كاألرجنتٌن دكؿ يف اسةللس   ١نفزنا كاف  دكؿ يف ال٬ِّندقراطي الت نافس آنتشار) السابق، اليوناين نسق
 يف ؤٌسساتكاٞن الٌِّكلة تكوين فهم كنك٬ن (Fukuyamaَُِْ) .األتبا حشِّ يف الزبائنية الطرقة يستخِّموا أف

 :  التاِف يف الِّ كؿ ىذه تاريخ مسار

 فعلى ،Intrastate War)) الِّ كؿ بٌن صراعنا العاَف قارات أقل   ىي ةالٌِّكلي اٞنعايًن كفق البلتنية أمريكا •
 بٌن َُّٗ عاـ منها ثبلثة حركب، ٙنسة سول العشرين الدقرف خبلؿ اٛننوبية أمريكا يف يدقع َف اٞنثاؿ سبيل

 كالبًنك ُِٖٗ عاـ اٞنت حِّة كاٞنملكة األرجنتٌن بٌن كاثناف كالبًنكككولومبيا، كالبًنككالكوادكر كبوليڤيا، الرباجورام
 ترؾ االستعمارككوف  للمنطدقة اٛنغرافية بيعةالط   بينها من عٌِّةو  ألسبابو  ذلك كيرجع،  .ُٓٗٗ عاـ كاإليكوادكر

 ،الِّ كؿ بٌن اٜنِّكد حوؿ يدقل   اٛنِّؿ جعل ا٣ن   مستدقلةو  لِّكؿو  تعود ستعماريةاال اٜنِّكد كل   أف   مفادىاعِّ ةن قا
 اٞنت حِّة الياتالو  قبل من (ُّّٗ-ُُِٗ) نيكاراجوا الحتبلؿ كاف مثبلن  الوسطى أمريكا يف أخرل صراعات
  .ِّ كؿال ىذه بٌن اٜنركب ةلدقل   تعود أف ٬نكن كىيمنةو  توازفو  إحِّاث يف دكره  األمريكية

 توطٌن على تعمل كىي حاكمة ةداخلي   ٓنالفات عرب تشك لت الِّ كؿ ىذه  أف   على ذلك تفسًن ك٬نكن •
 أقلٍّ  من الِّ كؿ ىذه أف   سنجِّ لذا اخليةالِّ   سطلتها على اٜنفاظ على ةمنصب   دىاجهو  فكل لذا اخليةالِّ   سلطتها

 ب٬ِّندقراطية عرؼيي  ٞنا خاص ة ٧نوذجنا لتشك   اأهن   كما ةاٝنارجي   اٜنركب ةلدقل   نظرنا رائببالض   ارتبطت اليت العاَف دكؿ
  .الت حالفات
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 أظهرت الثانية، عاٞني ةال اٜنرب قبل كانت اليتد٬ندقراطينا  ٓنوالن  شهِّت اليت الِّ كؿ ىذه يف اٜناكمة الت حالفات •
 أمريكا يف الِّ كؿ ىذه فتجربة تار٫نية، بعوامل خراآل ىو رتأث   ،ةالسٍّياسي النٍّظاـ بناء سياؽ  فهم يف آخر نسدقنا

 اٞنراجعة مع البِّاية كانت اٞننطدقة، تلك شهِّهتا اليت ال٬ٌِّندقراطٌية حوالتالت   لفهم آخرل سردي ة أثارت اٛننوبية
 لِّكتاتوريةكا ال٬ٌِّندقراطٌية نشوء اٞنوسعة دراستو خبلؿ من راجع الذم (ُٔٔٗ) مور برينجتوف ُّا قاـ اليت يةالت ار٫ن

 للمجتمع عطيتي  كانت اليت يٌةالٌنظر  عرش يهز   أف حاكؿك  كركسيا كبريطانيا الصٌن ثورات فيها راجع اليت اَّتمعي ة
 رغم الِّ كؿ ىذه يف حكمت اليت الدقول أف   ٤نِّ اٞنراجعة ىذه خبلؿ كمن الدقائمة،  األنظمة تغيًن على الدقِّرة

 األراضي مبلؾ من سواء اَّتمعات ىذه يف العليا بدقاتالط   أف   إال كِّكؿ يهاتعان كانت اليت قتصادي ةاال األزمات
 سلعة األرض أصبحت عنِّما الرأٚنالية ٥نو حِّث الذم غيًنالت   أك نتاجكاإل الزراعة تعين األرض كانت عنِّما

 ْٔ.السلع من كغًنىا

 تغيًنgؿ كسيلة يكوف قِّ ٠نتمعي يِّكتأي حاكم حلف كجود أف الت فكًن يف البِّاية الٌِّراسة ىذه كانت رّنا •
 إُف أسفل من :الٌِّكلة ػ اَّتمع ٧نوذج عرب اَّتمع إُف تنظر اليت يٌةالٌنظر  أصحاب يظنها اليت الطويلة الفرتة يأخذ ال

 الٌنظر إمكاني ةب تصر٪ننا ليكوف البلتينية أمريكا شهِّتو الذم التحوؿ عن أخرل لِّراسة تستنِّ الٌِّراسة كىػذه .أعلى
 نظاـ يوجِّ ال العصر ىذا يف (كارؿ تًنم دراسة عن تدقوؿ حيث اٞنمكن الدقصًن كالوقت اٜناكم التحالف عرب

 التدقليِّية الطبدقة أندقاض على بالس لطة لتمسك الشعب ٗنوع انتفاضة عرب النٍّظاـ ٓنوؿ من نشأ مستدقر د٬ندقراطي
 النٍّظاـ بناء ىو تار٫نينا منو كالتأكِّ متابعتو ٬نكن الذم التغيًن إف بل .قصًنة لفرتات ذلك لوكاف حّت .اٜناكمة

 كاألك مناطق إُف كساستها كمتسكشفيها ُنارهتا عرب إسبانيا أسلتها اليت البعثات يف ٓٔ .أعلى من ال٬ِّندقراطي
 يف (الندقي اء اٟنو تعين) أيريس بيونيس(ك الفضة، أرض دياز جواف اإلسباين البحار ٚناىا كاليت حالينا رجوام

 بعضهم كاف ٣نن السكاف من رفض كغًنىا، شاسعة كمساحتها ندقينا ائها ىو كاف اليت اٞنناطق كىي األرجنتٌن
 إُف اإلسباف ُنث كاستمر إطعامهم، حّت أك لؤلسباف الرضوخ الزراعة على يعيش األخر كالبعض الصيِّ على يعيش

 لطبق اإلسباف ٓنوؿ ما كسرعاف ةاٜناكم الفئات من كتزكجوا سنسيوف أك حالينا الربجوال عاصمة إُف كصلوا أف
 عرب التغًن جعل الذم ىو الدقائمة النظم توظيف أف أم اٜناكمة، الفئات تلك مع الت عامل كصارت ارستدقراطية،

 يف اٞنناطق تلك شهِّهتا اليت ال٬ٌِّندقراطٌية التغًنات صاحب األمر ىذا ذاتو، اٞنستعمر ٞننطق ٫نضع اٞننطدقة ىذه تاريخ



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

70 
 

 اٞنت حِّة للواليات كاف كاليت اٞننطدقة شهِّهتا اليت التحوالت يف ظاىر كىذا الٌِّراسات هىذ تِّؿ كما بعِّ ما
 ساموزا الِّكتاتور فدقِّاف من قلدقة األمريكية اٜنكومة كانت مثبلن  السيلفادكر يف فيها، األكرب الِّ كؿ األمريكية
 رجاؿ من اٞنصلحٌن أحِّ كأرسل اٞنِّنية، اَّتمعي ة اتالٌتنظيم تنامي من أكثر قلدقة كلكنها البلِّ، على السيطرة

 ةحِّ   من يزيِّ ذلك ألف   اٜنكاـ؛ النٍّظاـ لِّعم للبلِّ السبلح ارساؿ عِّـ فيها يرتجاه كارتر للرئيس رسالة الِّين
 فن   تعلموا الذين اٛنِّد ازيٌنالن   حِّي أ اغتالو ركمًنيو، سكار أك  اغتيل ؟ حِّث الذم، الناس ٜنرية كالدقمع الٌتوتر

 اٜنزب ىذه أعضاء أحِّ كيف آرينا ٜنزب األبِّم   عيمالز   كىو ركبًنتودكابيسوف، ،ةالسٍّياسي االغتياالت عرب لطةالس  
 اٞنعسكرات تكانتشر  سة،كالدقساك  كالفبلحٌن ٌناٞنِّنيٍّ  يف ّنذابح العسكر قاـ ،الفريِّككريستياف السلفادكر رئيس

 ٔنفي اليت وتالت   كرقة ليكوف منتخبو  مِّين   برئيسو  جيء حّت َُٖٗ عاـ قتيل آالؼ عشرة ُفإ الدقتل ككصل
 .اٞنضادة ورةكالث   يطرةالس  

 ةنظري   ىالڤ،  ايتزيوين ايڤا عمل يف كذلك حالفالت   أك اٜنلف د٬ندقراطية عن كاضح ٧نوذج ذلك بعِّ يأيت •
 جزءا ذكر كرّنا الٌِّراسة من حظها أخذت يٌةالٌنظر  ىذه، ال٬ٌِّندقراطٌية اهنيار مدقابل االستدقرار أك ال٬ِّندقراطي حالفالت  

  اٞنستدقر ال٬ِّندقراطي النٍّظاـ أف كترل تبِّككاقعية نظرة كىي .-كتبو يف كمسكيشا نعـو األمريكي الٌسياؽ يف منها
 أك حلف على يعتمِّ ال٬ِّندقراطي فالنٍّظاـ لذا؛ اٛنموع على كليس كالوالء كاٜنكمة اٜناكمة الفئة مهارة إُف يستنِّ
 ىي ال٬ٌِّندقراطٌية تصبح ث كمن االنتخاب حق ٟنا اليت كاٛنموع السٍّياسي للفعل الكافية اٞنهارات لكٕن حاكم ٓنالف
 .الناخبٌن أصوات على الت نافسك  التوجيو عرب سلمية بطريدقة الس لطة على اٞنتنافسة الت حالفات  بٌن الصراع تنظيم
ا يبِّكاَّتمع ذلك كمع .األكرب الوزف لئلعبلـ كيصبح االختيار لتحفيز آلة ىنا ال٬ٌِّندقراطٌيةتبِّك  لذلك  اٟنزات عن بعيِّن

 اليت الرغبة آلية عرب كربل ثورات بوجود تسمح ال حِّكد يف يكوف أف دائما لو يراد الذم الطبدقي بنائو يف الكربل
  .الرأٚنالية تتوالىا

 األحِّاث بٌن كقارنوا باستفاضة األمر درسوأٖ باحثٌن ٠نموعة مع مع كانت للموضوع األكرب الٌِّراسة •
 حاكمة َّموعة كاعينا فعبلن  ظلت أهنا أحياننا،إال تفشل ال٬ٌِّندقراطٌية صناعة أف مع (مفادىا بنتيجة كظهركا يةالت ار٫ن

 حوؿ الٌِّراسة ىذه يف كالرتكيز) .(الشهادة أك النصر أجل من كاحملاربٌن اٞندقاتلٌن أك اٛنموع صنيعة كليست
ا أف بإمكاهنا أف الباحثوف يدقر اليت الٌِّكلة أجهزة أم الٌِّكلة مؤٌسسات  فأمريكا .السٍّياسي النٍّظاـ عن تنموبعيِّن
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 منفصلة أصبحت حّت الٌِّكلة ؤٌسساتٞن كاٞناِف العسكرم الِّعم ىذا ِف األك عاٞني ةال اٜنرب بعِّ عرفت البلتنية
 تكوف أف الواعي اختيارىا عرب بإمكاهنا ليتكا اٞنصلحية الت حالفات من النٍّظاـ يتشكل  ث كمن النٍّظاـ عن تدقريبنا

 األمريكية اٞنت حِّة كالواليات البلتنية أمريكا يف حِّث ما بٌن مدقارنة كضع ٬نكن .الِّكتاتورية أك لل٬ِّندقراطية أساسنا
 ٬نكن ما ىناؾ يكن َف لذا اٍف،...جواتيماالت أك اٞنكسيك يف كمثيبلهتا الذىب من ٕنلك تكن َف فاألخًنة
 اإلرستدقراطية الطبدقات مع تتعاقِّ صارت حٌن إسبانيا فعلت كما اٜناكمة الفئات مع للتعامل عليو التعاقِّ

 باالستعمار ذلك قارف ،ٗٔاألصليٌن للسكاف كاألمن الطعاـ توفًن نظًن الذىب من نصيبها على للحصوؿ
 لتوىا بريطانيا كانت فدقِّ ،األسباف بعِّ يستعمره ما ٩نِّ َف ألنو ببساطة الشمالية ألمريكا جاء الذم اإل٤نليزم
  اإلسباين آٞنلك على بانتصارىا حدقدقتها اليت اٞنفاجأة بعِّ خاص ة إسبانيا مدقارعة يف لتبِّأ أىلية حرب من تستفيق
 إسبانيا، يف اليوجِّ تنويرينا فكرينا ٢نزكننا ٓنمل ا٤نلرتنا ككانت الشمالية، أمريكا الستعمار كتتحرؾ الثاين، فيليب

 كذلك ُٕٖٓ-ُٖٓٓ عاـ مستعمرة إلنشاء ١ناكلة ؿ أك ككانت ،َُْٗ عاـ االستعمارية بلهتا٘ن بِّأت كعنِّما
 .فاشلة ١ناكلة ككانت)سابدقنا ركانكوؾ( حالينا كاركلينا مشاؿ يف

 فعلو ٞنا مغايرنا ٧نوذجنا كانت ب َُٕٔمايو ُْ عاـ  بريطاين متسكشف مائة أسسها اليت فًنجينيا شركة •
 رغم فرجينيا إُف اٜنملة تلك قاد الذم نيوبورت كريستوفر الكابنت أف فرغم البلتينية أمريكا يف اإلسباين االستعمار

 إال كقاية كال علم ُّا ٟنم لئل٤نليز ليس كاليت اٞننطدقة تلك يف اٞنستوطنة كاألمراض ضاع ألك ا كصعوبة الظركؼ قسوة
 الطبدقات عن البحث ١ناكلة ىو خططاٞن كاف فدقِّ حاضرة، كانت اإلسبانية التجربة استنساخ يف الرغبة أف

 لكن الغزاة، مع الت عامل يف كالس لطة كاٛناه اٞناؿ على اٜنصوؿ مدقابل اٞنوارد لتوفًن معها صفدقات كعدقِّ االرستدقراطية
 باٛنوع شعركا حٌن ضاع، األك تلك مع الت عامل صعوبة اإلسباف عن اَّيء يف تأخركا الذين اإل٤نليز أدرؾ ما سرعاف

 كاٞنرض اٞنعاناة تلك كرغم اٛننوبية، أمريكا من ترد اليت األخبار عن ٕنامنا اٞنختلف الواقع ذلك على عرفوايت كَف
 يِّ على ذلك ككاف مغايرة، بطريدقة الت فكًن بِّأ ىنا  .األطلنطي سواحل الرسويف عن تتوقف َف السفن أف إال كاٛنوع
 فرجينيا يف صار أف يلبث كَف اٞنلكية، الدقوانٌن ٢نالفتو على لو كعدقوبة اإل٤نليزية السفن مع جاء كالذم ٚنيث جوف
 ٢نتلف الواقع أف يِّرؾ أف استطاع ٚنيث جوف كحِّه ضاع، األك على السيطرة االرستدقراطية الطبدقات فدقِّ حيث

 لسكنكا الغذاء مدقابل السكاف مع التجارة يف الت فكًن كاف لذا كاإلنكا األزتيك كقبائل ...كالبيزاركا الكورتيز عن
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 ٢نالف أخر بنموذج انتهت اليت األحِّاث تلك اٞنؤرخوف منها استدقى اليت كىي مذكراتو ٚنيث جوف كتب كقِّ
ة تشك لت ك ذلك بعِّ انتشر الذم النموذج  كىو البلتينية ألمريكا  النٍّظاـ منو بين الذم األساس ىي شركات  عِّ 

ة فيو سياسي كنظاـ دستور فيها تشكل ىليةأ حرب بعِّ األمريكية اٞنت حِّة الواليات يف  السٍّياسي  مِّخبلت،، عِّ 
 الذم كاالستيطاف الشركات ٠نموعة مثلت اليت بالتعاقِّات اٞنرتبط احملاسبة عنصر يف كاف التكوين أساس لكن
 .الطبيعية كاٞنوارد األرض على للسيطرة ذلك بعِّ تطور

 اٞنت حِّة كالواليات اٛننوبية أمريكا دكؿ يف اتكالشرك اٜنكومي ة كالتعاقِّات للتجارة اٞننظمة الدقوانٌن إف •
 كجود بٌن الفرؽ بوضوح تبٌن أشرنا اليت الٌِّراسات بينت كما الِّ كؿ ىذه شهِّهتا اليت كاألحِّاث األمريكية
 طريق عن نشأت ٠نتمعية ١ناسبة كجود كبٌن الِّمدقرطة عملية بِّأت حٌن ارستدقراطية طبدقات بٌن زبائنية عبلقات
 اَّاعات من كثًن إُف أدت كاليت الشمالية أمريكا يف الدقاسية الظركؼ فاعليتو، للمجتمع أعطت كْنمعات شركات
 ٕنكنهم ٜنلوؿ معهم كالوصوؿ الناس تفعيل ىو إذا فاٜنل اإلسباين النموذج تكرار ٬نكن ال لذا بكثًن أقل فالكثافة

 الدقانوف كىو األمريكية اٞنت حِّة الواليات يف أقرت اليت الفكرية اٞنلكية يف يتضح األمر ىذا أرضهم، استثمار من
 كأعطى الشخصية، كمصاٜنو رغباتو كفق كالعطايا اٞننح منح يف التصرؼ من اٞنلك ٞننع اإل٤نليزم الربٞناف أقره الذم

 تالوق يف) الشمالية ألمريكا انتدقل الذم األمر  ْنارية، أعماؿ ك٣نارسة كاإلبِّاع الت فكًن يف للجميع اٜنق الدقانوف
 من كثًن كبِّأت (جِّيِّة فرنسية ْنربة تستدقبل اإلسبانية كاٞنستعمرات فرنسا من ١نتلة إسبانيا كانت الذم

 الكرتيك جنًناؿ شركة أسس كالذم أديسوف توماس ىو الدقانوف ىذا من استفاد من أشهر كلعل تنشأ الشركات
  (ْٓ:َُِِ Daron) .الشهًنة

 تلك تنشأ حٌن الٌِّكلة مؤٌسسات كبناء ال٬ٌِّندقراطٌية بٌن العبلقة يف خرآ ٧نط يعطينا األمريكتٌن يف النموذج ىذا
 الدقبائل) البِّاية يف رعاية لعبلقة نتاج ؤٌسساتاٞن تلك تكوف حٌن أك اَّتمع يف مصلحية تعاقِّات عرب ؤٌسساتاٞن

 كالربازيل ٞنسكيكا يف ذلك بعِّ حِّث كما زبائنية عبلقة إُف العبلقة تلك كتتحوؿ (الشمالية امريكا يف اٜناكمة
 مبكر كقت يف تأسست اليت الشركات تلك عرب نشأت الٌِّكلة مؤٌسسات فإف األمريكية اٞنت حِّة الواليات أما كغًنىا،

 العبلقات تلك ينظم الذم الدقانوف حكم ذلك عن كنشأ بوضوح أكثر الٌسوؽك  كالتعاقِّ التمثيل فكرة كانت كاليت
  . كبرٞناف بِّستور انتهت كاليت أفدقي بشكل تشك لت اليت اٞنعدقِّة
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  : يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية  اإلسكنِّنافية الِّ كؿ ٓ-

 ىو آخر ّنصطلح عنو يستعاض أنو إال كثًنة، مشرتكة قواسم ْنمعها بلِّاف على يطلق إسكنِّنافيا اصطلح
 الف أك متضمنة) نِّاكفنل (فارككجرينبلنِّ جزر متضمنة) كالِّا٧نارؾ كالسويِّ النركيج على للِّاللة (الشماؿ بلِّاف)

Åland) ىذه تربط اليت الثدقافية كالعبلقات كاٜنضارم يالت ار٫ن كللتدقارب ،أكركبا قارة مشاؿ يف يدقعوف ألهنم كآيسلنِّا 
 .كالسويِّ كالنركيج، ال٧ِّنارؾ، األساسي ة اإلسكنِّنافية الِّ كؿ مع الِّ كؿ

 

 بٌن الٌتوافق عرب التكوين من حدقها الٌِّكلة ألجهزة عطيأ كقِّ  التكوين يف آخر ٧نط ٟنا اإلسكنِّنافية الِّ كؿ   
 الذم النجاح أف مايؤكٍِّّ كىو يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية ٧نوذج عن تعبًن ىو الِّ كؿ تلك تكوين ٧نط فإف لذا اَّتمع، قول

 ثدقافيا اٞنتعِّدة الدقول من توافدقات عرب بل النيابية ال٬ٌِّندقراطٌية يف األكثرية ٧نوذج إطار يف ينشأ َف الِّ كؿ ىذه حدقدقتو
 ىو موحِّ ٧نط لتكوين تسعى ألهنا معو الت عامل الغربية الٌنماذج تستطع َف ٓنِّم الثدقايف التعِّد  .الِّ كؿ ىذه يف كدينيا

   .الِّ كؿ إليو تسعى أف ٩نب الذم النموذج

 الس لطة على كصراع كتنافسية للدقرار اراحتك فيها األكُف أف ىو يةالٌتوافدقك  الغربية ال٬ٌِّندقراطٌية بٌن األقرب اٞندقارنة
 ىامة عناصر على ينعكس  النموذج ىذا .الصراع عن كتبتعِّ توافدقية احتوائية، بأهنا  يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية تتميز بينما

 ىذه يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌيةب (االغلبية) الغربية ال٬ٌِّندقراطٌية مدقارنة ٬نكن خبلٟنا  كمن ،الٌِّكلة داخل الدقرار صناعة تكٌوف
  :ىي العناصر

 :عناصر ٙنسة كيشمل للسلطات اٞنالكة باألحزاب اٞنتعلق كىو ؿ األك البعِّ

 .متحالفة أحزاب بٌن الس لطة مشاركة مدقابل (األغلبية حزب) كاحِّ حزب يِّ يف اٜناكمة الس لطة تركز-

  يف التشريعية الس لطة على الت نفيذيٌة الس لطة تطغى حيث ،الت نفيذيٌة كالس لطة التشريعية الس لطة بٌن العبلقة-
 .يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية يف الت نفيذيٌةك  التشريعية الس لطة بٌن للتوازين النٍّظاـ كيسعى الغربية، ال٬ٌِّندقراطٌية

 .األحزاب متعِّد نظاـ مدقابل حزبٌن نظاـ-

 .نسّب ـنظا مدقابل اٞنطلق كالعِّد األغلبية على يعتمِّ انتخايب نظاـ-
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 اٞنصاٌف ٗناعات بٌن متوازف نظاـ مدقابل اٜنر الت نافسب اٛنماعات ٟنذه يسمح اٞنصاٌف، ٛنماعات متعِّد نظاـ-
 .بينها لتوفيق يسعى

 :كيشمل (Fedral - Unitary) تركيبها أك الٌِّكلة كبساطة بالِّستور اٞنتعلق اآلخر البعِّ

 .المركزم فيِّراِف نظاـ مدقابل كمركزية موحِّة حكومة-

 الدقوة بنفس تشريعٌن جسمٌن بٌن التشريعية الس لطة اندقساـ مدقابل كاحِّ، تشريعي جسم يف التشريعية الس لطة تركز
 .٢نتلفة دستورية كبصبلحيات

 .عادية غًن بأغلبية إال تغيًن يصعب صلب دستور مدقابل العادية األغلبية خبلؿ من تغيًنه ٬نكن مرف دستور-

 ٓنِّد قانونية ٞنراجعات قرارتو ٔنضع برٞناف مدقابل التشريعات، دستورية حيث من العليا الكلمة فيو للربٞناف  نظاـ
 .دستوريتو

 .َٕمستدقل مركزم مصرؼ مدقابل الت نفيذيٌة السطة على يعتمِّ مركزم مصرؼ-

 من ة،كالكمي الوصفية الناحية من كاضحة، بصورة يةالٌتوافدق لل٬ِّندقراطية ٧نوذجنا يضع أف جفارت ِف أرينِّ استطاع
 عن يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية ٕنيز مبلمح عشر يضع أف خبللو من استطاع كالذم ،ُٗٗٗ  عاـ صِّر الذم كتابو خبلؿ

 َٕ.اٞنغالبة أك األغلبية على اٞنبين الغريب النموذج

 اليت اٞنختلفة التجارب كعرض ية،الٌتوافدق لل٬ِّندقراطية اٞنختلفة اآلليات يف الِّقيدقة الفركؽ عرض خبلؿ كمن   
 ىذه داخل اٞنختلفة بصورىا اآلليات ىذه استدقرار يف دكره للتاريخ أف الواضح من كاف األليات، ىذه فيها طبدقت
 النموذج يف مهم عنصر مبلحظة كيبنغى .ال٬ٌِّندقراطٌية إليها آلت اليت الصور تعِّد يف دكر يةالت ار٫ن فللفركؽ لذا ،الِّ كؿ

 الِّ كؿ رأسها على دكلة كثبلثٌن لستة إحصاءات عرب- ٧نوذجو يف رينِّأ بٌن كقِّ اٞنصاٌف، ٗناعات تنظيم كىو
 على كالدقِّرة الربٞناين، كالنٍّظاـ اٜنزبية كالتعِّدية االنتخايب النٍّظاـ بٌن العبلقة -كال٧ِّنارؾ سويسرا خاص ة االسكنِّنافية

 .الدقرار كصناعة اٞنصاٌف ٗناعات بٌن الربط

 ىذه تصبح ث كمن االنتخابات كنتائج العاـ الرأم يف تؤثر انتخابية، دكاتأ ىي كاألحزاب اٞنصاٌف، ٗناعات   
 عليها كتعتمِّ كالدقرارات السٍّياسات تنفذ اليت اٜنكومة كشكل الت نفيذيٌةك  التشريعية السلطات لتوازف كسيلة األدكات
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 الٌِّراسات أثبتت فدقِّ لتنظيم، تاجٓن األحزاب مثل مثلها اٞنصاٌف ٗناعات أف يعين كىذا ،ةالسٍّياسي اٞنؤس سة ٢نرجات
 الِّاخل من األحزاب تنظيم من ْنعل بعينها شخصيات سيطرة كىي األحزاب، داخل (اللو٩ناركا) أك األمراء ظاىر أف
 كثيدقة عبلقة كاألحزاب اٞنصاٌف ٗناعات بٌن العبلقة أف كّنا ،ةالسٍّياسي اٞنؤس سة حركة تضبط لنظم للوصوؿ مهم أمر
 بٌن للتفريق اٞننطلق ىو  ،قتصادي ةاال اٛنماعات خاص ة اٞنصاٌف، ٗناعات ٔنص اليت العامة اتياسيالسٍّ  دعم حيث من

 .يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية يف نيات كالتعأك الغربية ال٬ِّندقراطيات يف اٞنصاٌف ٛنماعات التعِّدية

 رأس حرية يفرتض علمانية بيئة ١نيط يف رأٚناليةبال اٞنرتبط ال٬ٌِّندقراطٌية ٧نوذج كاف الغربية، ال٬ٌِّندقراطٌية النظم يف   
 ٪نكمها عبلقة ىي اٞنصاٌف ٗناعات بٌن العبلقة أف أم اٞناؿ، رأس حركة يف الٌِّكلة تِّخل يفرتض كال اٜنركة، يف اٞناؿ

ا اٛنماعات ىذه بٌن اٜنر الت نافسك  الٌسوؽ  لكن الشيء بعض يتعثر التطبيق كاف بالطبع .الٌِّكلة تِّخل عن بعيِّن
 األمر النامية الِّ كؿ من لكثًن الدقومي الِّخل ناتج ماٟنا رأس يتعِّل كربل شركات ككجِّت اٞنوقف ىذا عززت العوٞنة
 اٞنصاٌف ٛنماعات النموذجي بالشكل كفرنسا اٞنت حِّة كاٞنملكة اٞنت حِّة كالواليات دكؿ يف اٞنصاٌف ٗناعات ميز الذم

 نتائج يضمن أف ٪ناكؿ الذم السٍّياسي اٞناؿ عرب ةالسٍّياسي ٞنشاركةكا الربح، عن البحث كىو الغربية الِّ كؿ يف
 .اٛنماعات ىذه مصاٌف من تدقرتب اليت اتالسٍّياسي دعم خبلؿ من االنتخابات

 كالضرائب كاألجور األرباح كتفرض اَّتمع، داخل شيء كل تنظم اليت الشمولية الٌِّكلة اآلخر الطيف يف ككاف   
 العمل، ساعات عليهم كتفرض العماؿ آنادات عى السيطرة على الدقِّرة ٕنلك ككذلك ارجية،اٝن كالعبلقات كاٛنمارؾ
 .العاٞني أك اإلقليمي موقعها تعزيز يف الٌِّكلة تطمح مشاريع أجل من ذلك كل تستخِّـ أف ك٬نكنها

  : بالتاِف تتميز نية التعأك اٞنصاٌف ٗناعات ٕنثلو الذم الشكل

 الدقرار، صناعة يف اٞنشاركة يف ٟنا  الدقانوين كاٜنق األعماؿ رجاؿ كتنظيمات صاٌفاٞن ٗناعات بوجود االعرتاؼ-
 .حجمها من ٪نِّ كىذا

 ك٣نثلٌن اٟنرمية اتالٌتنظيم ٟنذه الدقيادات من تتكوف مركزم بشكل اٛنماعات ٟنذه استشارية ىيئات ىناؾ-
 .اٜنكومة عن ك٣نثلٌن العماؿ

 .توافدقي كلبش  الثبلثية ىذه باتفاؽ تؤخذ الدقرارات-
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 اٛنماعات ىذه من ١نِّكد ال عِّد يفرتض الذم الغريب النموذج عن اٞنصاٌف ٗناعات ٬نيز العاـ اإلطار ىذا   
 االستشارية اٟنيئات غياب ككذلك اٛنماعات ىذه تنظم تنظيمات كجود عِّـ ككذلك ٬نيزىا، قانوين إطار دكف

 كال للتوافق فيها كجود ال اليت الشمولية الٌِّكلة عن ٫نتلف بالطبع اىذ .يالٌتوافدق النموذج ٬نيز الذم اٞنثلث بٌن الٌتوافقك 
 كتنظيم حزبية تعِّدية كجود بٌن قوية العبلقة أف الٌِّراسات بينت كقِّ .الدقرار صناعة يف تشارؾ اليت للمنظمات

 مؤٌشرك كثًنة موشرات يف اٞندقِّمة يف االسكنِّنافية الِّ كؿ جعلت اليت قتصادي ةاال اتؤٌشر كاٞن اٞنصاٍف ٘ناعات
 ُٕ.اٞندقِّمة يف دائمنا سويسر  كال٧ِّنارؾ كالنركيج دكؿ كانت فدقِّ اٜنوكمة مؤٌشرك  البشري ة الٌتنمية مؤٌشرك  يةالت نافس

 كال٧ِّنارؾ دكالن  ٤نِّ اٜنكومة ككفاءة الدقومي الِّخل ناتج بٌن العبلقة يدقيس الذم اٜنكومات فاعلية مؤٌشر يف   
 الواليات ٤نِّ بينما كبًنة، حكومات أهنا أم كبًن نصيب منو للحكومة الدقومي لِّخلا ناتج اٜنكومة يف لنِّا كىو

 ىنا اٛنامع فالعنصر لذا .اٜنكومة كفاءة ىو بينهما اٛنامع لكن ،ؤٌشراٞن ُّذا صغًنة حكومات ىي كسنغافورة اٞنت حِّة
 (fukuyamaَُِّ) الشكل انظر) .الفاعلية كىو اٜنكومات يف الر شيِّ اٜنكم اتمؤٌشر  أىم أحِّ ىو
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 البشري ة الٌتنمية اتمؤٌشر  يف ككذلك الفساد ١ناربة موشر يف تتدقِّـ الِّ كؿ ىذه جعل اٞنصاٌف ٗناعات تنظيم      
 لٌتنميةا موشر يف األكُف ىي فالنركيج .(اٞنتعثرة) الفاشلة الٌِّكلة موشر يف ىو كما الناجحة الِّ كؿ مدقِّمة يف كجعلها
 يف الرابع الرتتيب يف السويِّ ك الفساد  ١ناربة مؤٌشر يف األكُف كنيوزيبلنِّا اإلبِّاع مؤٌشر يف األكُف ىي كسويسرا البشري ة
 يف كالثانية Easy Dong Business)) األعماؿ لة سهو مؤٌشر يف عشر الثٌالث الرتتيب يف ك يةالت نافس مؤٌشر
 يف عشر الثانية ىي كذلك ال٧ِّنارؾ ،البشري ة الٌتنمية مؤٌشر يف كالعاشرة الفساد مؤٌشر يف كالرابعة العاٞني اإلبِّاع مؤٌشر
 يف عشر كالسادسة الفساد موشر يف األكُفك  اإلبِّاع مؤٌشر يف كالسابعة األعماؿ لة سهو يف كاٝنامسة يةالت نافس موشر
  .ّٕ ةالشفافي مؤٌشر يف كالثانية البشري ة الٌتنمية مؤٌشر

 يدقِّمو الذم الثدقة موشر كيشًن ،الت اريخ عرب تطور الذم الٌتوافق عنصر إُف النجاح ىذا يرجعوف االقتصاديوف   
 ىذه يف االقتصادم النموذج طبيعة يف يبِّكيكمن فيما السبب كأف اٞندقِّمة يف الِّ كؿ ىذه أف إُف ركيب األك ؤٌشراٞن

 ىذا ألف تناقضنا يبِّكىذا كقِّ .الليربالية بالفردانية ؤمنت كىي موسعة فيها فاٜنكومات (Nordic Model) الِّ كؿ
 عالية ّنعِّالت تتمتع الِّ كؿ ىذه جعل ما كىذا اَّتمع، حركة كلتحفيز الفردانية ٟنذه احملفز ىي الٌِّكلة يعترب النموذج

 الدقيم من كثًن تبنت كىي للناس، أقرب اٜناكمة األحزاب جعل ٣نا قليل سكاف بعِّد دكؿ فهي الشفافية، من
 العاـ منذ قوهتا تضاءلت االرستدقراطية أف كما ُٕٔٔ العاـ منذ السويِّ يف بِّأت الصحافة فحرية مبكرنا الليربالية
 ٙنسة إُف ثبلثة من) حزبية تعِّدية عرب اَّتمع مكونات كل أف كيف يبٌن ذكرناه الذم يالٌتوافدق كالنموذج ،َُْٖ
  .الثدقة ىذه عززت اٞنصاٌف ٗناعات بٌن كالتعاقِّات (أحزاب

 فاعلية، األكثر يةؤٌسساتاٞن األشكاؿ ىي  الغربية أكركبا دكؿ يف الربٞنانات حكومة طراز على اٟنرمية النظم   
 أف غًن .الدق٬ِّنة الرتتيبات طوؽ بكسر الكفيلة األشكاؿ أم الراسخة، الدق٬ِّنة العيش لطريدقة تبعية األقل كاألشكاؿ

 تعأك نشِّاف كإ٨ناؿ  ،(اٞناكرك) الكبًن االقتصاد إدارة سياسة يف اٞنغاالة إُف يفضي اىذ أف تبٌن اٞنت حِّة اٞنملكة ْنربة
 اٟنرمية من قليبلن  قِّرنا اٜنكومة بامتبلؾ احملظوظة اٝنلطة على توافرت لنِّا ىو كيبِّكأف .االجتماعية اٞنصاٌف ٗناعات ف

 يِّمر ُنيث اٟنرمية من كبًننا قِّرنا ليس كلكن اٞننطمة، اٞنصاٌف ٗناعات بٌن اٞنسِّكد اٝنبلؼ طريق من للخركج يكفي
 ركود فخبلؿ : متسارعة اقتصادي ة أزمة إزاء " ذلك مثاؿ السياسة، ميادين كل يف ضي التفأك االجتماعي التحكم



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

79 
 

 لنِّا ىو كفدقِّت , شركة ِٓ كل من كاحِّة اإلفبلس أصاب ُّٖٗ-ُُٖٗ سنوات ُّٖٗ-ُُٖٗ سنوات
 : إُف أدل ىذا " .كطيفة ألف ََِ

  األجور بتجميِّ اٜنكومة ىِّدت-

  األجور ٓنِّيِّ يف استدقبللية كل فدقِّاف من بِّالن  اتفاؽ إبراـ إُف كالندقابات العمل أرباب توصل-

 يةالت نافس الدقِّرة استعادة إُف باٜناجة الندقابات اعرتفت حٌن اٞنستعصي، ُِٖٗ-ُٖٔٗ سنوات مأزؽ انتهي-
 .األجور يف االعتِّاؿ طريق عن

 على األجور ْنميِّ إطار يف اٜنكومة تعمِّ أف من خشيتهم بسبب) التفاىم إُف باٜناجة العمل بأربا اعرتؼ -
 االستغناء إف. أيضا( استدقبلليتهم تدقوض أف شأهنا من اليت للوظائف، اٞناِف كالِّعم الوطائف، يف اٞنشاركة برامج فرض

 االقتصاديٌن معظم ىِّؼ كانا ٨ناكحِّ الٌسوؽك  الس لطة ىرمية على كاالعتماد ض التفأك عرب التحكم عن
 كاٝنركج لبلستدقرار باَّتمع يصل أف ضي التفأك االجتماعي للتحكم ٬نكن كيف يبٌن لنِّا ىو مثاؿ أف غًن.الليرباليٌن

 ْٕ.األزمات من

 مع يتناقض كال يةالٌتوافدق ال٬ٌِّندقراطٌية عن يعرب الذم ضي التفأك اَّتمعي التحكم ىذا بٌن ىنا نفرؽ أف كعلينا   
 الغريب النموذج من يبِّأ طيف أنو على األمر تصور ك٬نكن األسيوم، النموذج يف كاٟنارموين الثدقة مفهـو عن الفردانية
 أف ٬نكن األسيوم النموذج كيف ٥نوالفوضوية الطيف ٬نتِّ أف ٬نكن الغريب النموذج كيف اٟنارموين أك بالتجانس كينتهي

 الت نافس :قضايا ثبلث يف ذلك اختصار ك٬نكن اٜناكم، التحالف أك فردال حكم عرب توقراطية ٥نواألك الطيف ٬نتِّ
  .كالتجانس الٌتوافقك 

 من أكثر سكانية ٠نموعات بٌن بعبلقات يتعلق األخًن أف ىو كالتجانس الٌتوافق بٌن الذم األساسي الفرؽ   
 يف يسلك فرد ألف (التجانس) ماألسيو  النموذج يف األفراد سلوؾ على ينعكس األمر ىذا .األفراد بٌن العبلقات

 يف .الزمن عرب جامعة معايًن كتنشأ ٠نموعات عرب التمثيل يصبح ىكذا ك باٛنماعة بعبلقتو مرتبطنا سلوكنا اَّتمع
 يعرؼ السٍّياسات فصانع لذا كالدقيادات األحزاب تسويو تار٫ني لصراع نتاج ىو الٌتوافق (األسكنِّنايف النموذج) الٌتوافق
 يعطي كالذم سويسرا يف األحزب فنظاـ اٝنبلفات ٟنذه كفدقنا نشأ السٍّياسي النٍّظاـ إف بل البلِّ يف اٝنبلؼ حجم
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 الِّكف ىذه من كثًن يف الربٞنانات لدقرارات الدقانونية كاٞنراجعة فيها اٛنماعي كاٜنكم االنتخاب يف اٜنق اٞندقاطعات
 توافدقي لنظاـ تار٫نية حفريات ىي األجراءآت من ذلك كغًن احمللي كاٜنكم كالفيِّرالية اٞنصاٌف  ٗناعات كتنظيم
 .اٜناكمة األحزاب ٠نموع بٌن كسط ُنلوؿ إال تزدىر لن كمصاٌف كْنارة شركات كجود عرب تشكل

(julio:ََِٗ;ّّْ) 

 فإف لذا اَّتمع يف تنشأ اليت الصراعات ٜنل معدقِّة عمليات األمر بيتطل   الر شيِّ للحكم اٜنِّيث النموذج يف   
 صناعة على قادر سلطة كصاحب للحكومة السابق الٌتصور عن ٫نتلف الشبكات تلك كاستخِّاـ للتوافق الوصوؿ

 التجانس بٌن الفرؽ يكمن كىنا للمجتمع، اٛنامعة كالدقيم الِّكافع كمعرفة كاٝنطاب التواصل لدقضايا مراعاة دكف الدقرار
 قيم على بينها فيما متوافدقة األحزاب من وعة٠نم حكم كبٌن اٛنميع فوؽ حاكمة لتكوف الدقيم تلك على يعتمِّ الذم
 عرب  بشرعية ٓنظى كاليت للحكومة الضرائب توفر اليت الشركات بنشاط يتأثر متجِّد الدقرار يكوف أف كبٌن بعينها

 .النيايب التمثيل

 أف ب٩ن قرار أك سياسة كل أف ىو اٟنارموين منها ينطلق اليت الفلسفة أف سابدقنا ذكرناه ما مبلحظتو ك٩نب   
 يوصل أف ٬نكن الذم للدقرار بالوصوؿ يتعلق فهو الٌتوافق أما صوابو أك قائلو عن الٌنظر بغض الندقاش من ٞنزيِّ ٫نضع

 السلطات كتضع السائِّ الذم ىو األغلبية رأم أف ٤نِّ الغريب النموذج يف بينما الصراع عِّـ من ٜنالة األطراؼ
 الر شيِّ اٜنكم فهم إف  .كمسلماهتا باٜنِّاث الر شيِّ اٜنكم قةعبل نناقش حٌن معنا سيأيت كما إلنفاذه اإلجراءآت

 أف ناحاكل لذا) يالت ار٫ن كسياقها العريب الِّ كؿ كاقع فهم من ٬نكننا الذم ىو اٞنختلفة كتطبيدقاتو أسئلة من يثًنه كما
 اٜنكم الواقع إُف فلننظر لذا العاَف عرفها اليت ةالسٍّياسي النظم تاريخ تسلسل يف يضعها الذم ىو  (الٌنماذج ىذه نضع

 .العريب العاَف يف الر شيِّ

 : العربي العالم في  الّدولة بناء

 الدقرار برشِّ كيتعلق الوكيل أك النائب بشرعية تتعلق إشكاالت يف يبحث الر شيِّ اٜنكم أف نفهم أف اآلف ٬نكننا
 كاليوناف دكؿ يف تشك لت اليت الرعاية عبلقةك  باٞنكاسب اٞنناصب ارتباط من بِّالن  بالغنم الغـر يضع اٞننطلق كفق

ا ككذلك اٛننوبية أمريكا كدكؿ كإيطاليا  الدقيم تفعيل يف يسهم الذم الدقيادة مفهـو بٌن ٔنلط اليت الِّكتاتورية عن بعيِّن
  .نصيب كطنو من لو ليس معارض كقسم شيء كل يناؿ مؤيِّ قسم إُف اَّتمع كٓنويل بالرأم االستبِّاد كبٌن اٜناكمة
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 خبلؿ من أـ د٬ندقراطية أعراؼ عرب العربي ة الٌِّكلة تكونت كىل العربي ة الِّ كؿ مسار فهم ٬نكن كيف أف السؤاؿ  
 كيف قليل قبل رأينا لدقِّ .اَّتمع مع رعاية عبلقة أك اٞنستعمر مع زبائنية عبلقة عرب أـ مؤٌسساتك  بًنكقراطي نظاـ
 ٓنِّد كثًنة ّنعايًن قياسو ٬نكن الذم األمر ال٬ٌِّندقراطٌيةك  الر شيِّ اٜنكم ٌنب العبلقة ٓنِّيِّ يف الت اريخ يؤثر أف ٬نكن

  .السٍّياسي النٍّظاـ ككفاءة اَّتمعي التفاكتك  الفساد معرفة عن فضبلن  باَّتمع كعبلقتها الٌِّكلة قِّرات

 عن حِّثنت أف أك غًنه أك االنتخاب عرب جاءت كىل ما دكلة شرعية عن نتحِّث أف لة بسهو ٬نكننا   
 اٞنستول لفهم لكن الدقضاء استدقبلؿ عن اٜنِّيث أك السٍّياسي النٍّظاـ طبيعة كٓنِّيِّ بالربٞناف كعبلقتها اٜنكومة
 اَّتمع داخل ؤٌسساتاٞن ٠نموع بٌن العبلقة طبيعة إُف ٥نتاج ذلك من أكثر إُف ٥نتاج السٍّياسي كاألستدقرار التنموم
 استِّامة يضمن إ٩نايب بشكل التأثًن على كقِّرهتا اٝنارجي  بالعاَف الٌِّكلة عبلقة ك اَّتمع داخل اٞنربمة العدقود كطبيعة
  .الٌِّكلة ىذه داخل الٌتنمية

 ؤٌسساتاٞن إف بل عشر التاسع الدقرف يف يأيت َف العربي ة الِّ كؿ يف ؤٌسساتاٞن بناء أف نِّرؾ أف ٩نب البِّاية يف   
 عرفت فدقِّ للعرب الدقبلي النٍّظاـ من إطار يف (العربي ة للِّكؿ ٛنغرايفا النطاؽ ضمن ىي اليت) الببلد تلك يف قامت قِّ

 صغًنة دكلة أك قرية كل يف اٜناكمة للمجموعة الدقرآين كالتعبًن اٞنؤل كفيها النِّكة دار يف تنعدقِّ شورل ٠نالس قريش
 الٌِّكلةك  الفارسية الٌِّكلة عم التِّاخل فإف الِّـ حوؿ كالتجمع العصبية يدقتضي الدقبلي النٍّظاـ أف كما .كبًنة أك كانت

 رفضو يف كاضحنا كاف كسلم عليو اهلل صلى النّب أف بالذكر كاٛنِّير .ؤٌسساتاٞن تلك بناء يف أثره لو كاف الركمانية
  .اٞنعىن ٟنذا تِّعوىم أرسلها اليت رسائلة ككانت كالرـك فارس يف كانت اليت الِّينية للٌِّكلة

 عليو ىاجر كعنِّما اٞنِّينة يف كاٝنزرج س األك كجهاء مع اتفاقات عِّ ة اؾىن كانت ٞنكة النّب يهاجر أف قبل   
 الدقرار ىي اٞنِّينة كثيدقة سبدقت اليت ؤٌسساتاٞن تلك أىم كلعل اٞنِّينة، يف الٌتوافق ىذا تؤكِّ كثيدقة ىناؾ كانت السبلـ
 أمواٟنم تركوا الذم اٞنهاجرين كةمشل حل خبللو من استطاع كالذم كاألنصار اٞنهاجرين بٌن باٞنؤاخاة النّب أقره الذم

 ٓنتاج كانت اٞنِّينة كاجهتها اليت كالضغوط الرسوؿ زمن يف كانت اليت الغزكات من كثًننا أف كظاىر.ٕٓمكة يف
 الدقائِّ بصفتو النّب على كاف األحزاب غزكة يف كما اٞننورة، اٞنِّينة يف الدقول ٢نتلف بٌن كالتنسيق الٌتنظيم من لكثًن
 الٌشرعية يف اٞنتثمل الدقانوف أف مبلحظة كينبغى  .أمنها على اٜنفاظ الوقت نفس كيف اٞنِّينة ألىل الغذاءك  الطعاـ توفًن
 ينزؿ ظل الذم التشريع إال قائمة كانت النظم من كثًننا أف فصحيح العربي ة الٌِّكلة بو بِّأت الذم األساس ىو كاف
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 سورة ىي كاملة سورة الدقرآف ٟنا أفرد قتصادي ةكاال ةلسٍّياسيا بأبعاده الغنائم تدقسيم كطريدقة عامنا، عشر ثبلثة ٞنِّة
 من كمؤسسة الٌِّكلة نصيب ٪نِّد الذم الدقانوف ٞنستول باألمر كارتدقى الدقبائل بٌن الصراع منع ٣نا ، األنفاؿ

 الدقبيلة من للخركج البِّاية ىو ٢نتلفة، اجتماعية ٠ناالت يف اٞناؿ ذلك الستخِّاـ كأعطي اَّتمع مؤٌسسات
 كاف لذا  ،الٌشرائع ىذه تطبيق ٬نكن حّت مؤٌسسات لتأسيس  ذلك بعِّ تطور الذم األمر للدقانوف واإلذعاف٥ن

 كاضحنا تشريعنا يعرؼ َف الذم األسيوم النموذج عن ٫نتلف كىذا اإلسبلمٌية الِّ كؿ من لكثًن ميزة الدقضاء استدقبلؿ
 .الركمانية اإلمرباطورية مع العبلقة يف ص ةخا التحوالت من كثًن عرب التشريعات عرفت اٞنسيحية أف كما

(Fukuyamaَُِّ) 

 ما كىذا  كخيرب، بِّر غزكة يف الغنائم تدقسيم خبلؿ من كالتطور التشكل يف الٌِّكلة أجهزة بِّأت النّب كفاة بعِّ  
 مع الت عاملك  رائبالض أك للخراج توٌسعال ىذا كاحتاج اإلسبلمٌية الٌِّكلة توٌسع بعِّ األموية الٌِّكلة يف نلمسو أف ٬نكن

 التكوين أرسطوحوؿ ّنهفـو منو كبًن جزء يف ارتبط الٌِّكلة بإدارة اٞنتعلق كاالقتصادم السٍّياسي الفكر لكن  الغنائم،
 ٕٔرشِّ كابن كسينا كابن الفارايب لوؾ، عنِّ اٞنصلحة أك بز ىو عنِّ التوحش فكرة عن بعيِّ فهو لئلنساف، اٞنِّين
 .اإلنساين كالكماؿ  ٓندقيق خبلٟنا من ٬نكن اليت الوسيلة بل اٞننطدقة ىي اٜنرية تكن كَف اَّاؿ ىذا من قريبٌن كانوا
 َف بِّايتها يف اإلسبلمٌية الٌِّكلة أف -تار٫نو يف مفٌصل ىو ٣نا -مدقِّمتو يف خلِّكف ابن عنِّ إال يتأكِّ َف اٞنفهـو ىذا

، اٜناكم ٌنب العبلقة نظمت اليت كىي الٌشرائعب تلتـز كانت ألهنا للضرائب ٓنتج  لفهم أساسية الندقطة كىذه كاحملكـو
 يف أساسية شركط ىي اليت كاألمانة كالصِّؽ العفة فإف لذا كوكيل اٜناكم مع يتعامل أف ٪ناكؿ الذم الر شيِّ اٜنكم

 لغياب بِّاية كانت الضرائب أف أم متأخر كقت يف إال تضرب َف الضرائب كأف  أف تدقتضي العامة اٞنناصب توِف
 خلِّكف ابن كيبٌن .الٌشرعية مدقاصِّ مفهـو يؤكٍِّّه الذم الواسع معناىا الٌشرعية كىي للمجتمع اٞننظم ركحيال الِّافع

 تنظيم منهم يراد نظم ٠نموعة ككلها اٝنبلفية اٝنطط ٚناه ٣نا اٝنبلفة صاحبت اليت ؤٌسساتاٞن من ٠نموعة مدقِّمتو يف
 أف يف) األربعٌن الفصل يف قاؿ  الٌشبكة كمفهـو الٌسوؽ ـوٞنفه انتبو قِّ خلِّكف ابن أف الشك  ك  اٜناكمة اٞنؤس سة
 مصِّرنا يرتكو بل الٌسوؽ ينافس أف اٜناكم على فليس لذا (للجباية كمفسِّة بالرعايا مضرة السلطاف من التجارة

 األمواؿ على اعتِّل إذا اٜناكم بأف ذلك كيشرح (العمراف بفساد مؤذف الظلم إف) يدقوؿ آخر فصل يف ث للضرائب
 يستخِّـ أف اٜناكم على أف كيبٌن  (كاإلنتاج كالتجارة العمل عن سيحجمهم ذلك فإف عنوة منهم ليأخذىا الناس
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 عرب الناس بٌن العِّؿ يدقيم أف عليو أف كما األمن توفر اليت كالعسكرية الشرطية ؤٌسساتاٞن دعم يف األمواؿ تلك
 الٌشبكة كىي اَّتمع داخل العبلقات فهم فإف (ةالعصبي) عن باٜنِّيث الٌشبكة مفهـو من كذلك اقرتب .الدقضاة
 أك االجتماعي اٞناؿ رأس فكرة من قريب مفهـو ىو دة اٞنعهو ُّرميتها ؤٌسساتاٞن تصور  تتجاكز أك تتبلىف اليت اٞنمتِّة
 الٌِّكلة تكوين خبلٟنا من يدقرأ أف ٬نكن اليت ىي الٌشبكةك  الٌسوؽك  ؤٌسساتاٞن لفكرة العملي التطبيق فإف لذا.الٌشبكة
 َُُِ) الِّكرم،) . (العربي ة

 قبل من استخِّـ كالذم مناؼ عبِّ كبين ىاشم بين بٌن خلِّكف ابن بينو الذم الدقبلي االندقساـ كيبِّكأف   
 إدارة يف الدقبيلة على االعتماد استحالة بوضوح للعباسيٌن أظهر األمويٌن، ضِّ الثورة ٜنشِّ األنصار لتجميع العباسيٌن

 قبلية ركابط ٟنا ليس اليت العناصر ّنثابة ىي اليت العسكرية كالطبدقة اٜناجب استخِّاـ فكرة كانت لذا الٌِّكلة أمور
 للتحوؿ اٜنلوؿ من جزءا كاف الشأف ٟنذا كتسخًنىم العسكريٌن استخِّاـ أف يبِّك) الرتؾ، أك الفرس منا سواء

 فيها تشك لت اليت حلةاٞنر  أف إُف الباحثٌن بعض كيشًن (ُِْ:ُّ:ُ;fukuyamaَُِّ)( ).الٌِّكلة٥نو 
 بناء اكتمل حٌن ية معأك خبلفة يف كانت للضرائب كاٜناجة العسكرم توٌسعال ظركؼ اقتضتها حدقيدقية بًنكقراطية

 أجهزة استمرت كقِّٕٕ.ذلك بعِّ اٞنلك عبِّ ٝنبلفة تشًن األحِّاث بعض كانت كإف الضرائب كمؤسسة اٛنيش
 اٝنراج لتنظيم كاٝنلفاء للملوؾ ترسل كانت اليت كالكتب يٌاتالٌنظر  بعض ذلك على يِّؿ كما النضج يف الٌِّكلة

 الذم باالقتصاد االىتماـ ىذا فإف اٝنراج كىو األساسي ة الدقضية لتبٌن كضعت الكتب ىذه اَّتمع، كحركة كاالقتصاد
 زمن بعِّ إال ضيفر  َف اٝنراج فإف لذا ف؛تتكو   أتالن بِّدك  أف يعين الضرائب مؤسسة تنظيم اكؿك١ن مبكر كقت يف جاء
 يف كما اٞنفهـو ىذا تطور مراجع عرب الٌِّكلة تصور ك٬نكن متأخرة، فرتة يف جاء أنو أم كسلم عليو اهلل صلى النّب

   .اإلسبلمي االقتصاد يف اٞنتوفرة الكتب

 بويةالن اٟنجرة من ٕنتِّ األكُف اٞنرحلةٖٕ : مراحل ثبلث إُف اإلسبلمي االقتصادم الفكر الباحثٌن بعض يدقسم   
 اٞنرحلة تلك يف كبرز كاٞنفسِّة اٞنصلحة بٌن الفدقهاء كميز كأصولو الفدقو بناء اكتمل حٌن كذلك ق، َْٓ عاـ إُف

 دكلة رجل ىو أبويوسف اإلماـ كلعل البغِّادم، كجنيِّ الشيباين، اٜنسن بن ك١نمِّ ،(يوسف أيب) كأبويوسف فدقهاء
 إٗناال ىو ) اٝنراج مع الت عامل كيفية فيو كشرح اٝنراج بكتابو الر شيِّ ىاركف اٝنليفة الطلب أجاب كقاضي كاقتصادم
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 السٍّياسات بناء  كيفية كبٌن كالعدقارات األراضي خاص ة مواردىا مع الٌِّكلة تتعامل أف ٬نكن ككيف (الٌِّكلة موارد ٬نثل
 .للٌِّكلة قتصادي ةاال 

 كِّكلة قوية دكالن  كشهِّت اإلسبلمٌية للٌِّكلة التجارية اٜنركة توٌسعت كفيها (ق َٖٓ-َْٓ) الثانية اٞنرحلة   
 الغزاِف مع مِّاه بلغ النضج ىذا كلعل اإلقتصاد حركة ٞنبلحظة الفكر نضج من البِّ كاف لذا كاٞنماليك، السبلجدقة

 اٟنجرم اٝنامس الدقرف منذ ابتِّأت اليت الفرتة أف الباحثٌن بعض يبلحظ كىنا .(Shompter,ّٕ) خلِّكف كابن
 ذايت ُنكم أشبو كانت أك استدقلت اليت الِّ كؿ من كثًن كنشأت العباسية اٝنبلفة جسم يف امنااندقس شهِّت كاليت

 اليت ةالسٍّياسي التغًنات تلك إُف يرجع ذلك يف السبب كأف ،قتصادي ةاال األعماؿ من الكثًن تشهِّ َف عنها، منفصل
 ىناؾ كاف الفرتة تلك يف لكن العريب، اٞنغرب يف األدارسة أك مصر يف الفاطمية الٌِّكلة بنشأة سواء اٞننطدقة شهِّهتا

 األحكاـ ردم اٞنأك كتاب كانت اٜندقبة تلك يف قتصادي ةاال األعماؿ كأىم كالعلمية، األدبية األعماؿ من لكثًن دعم
 عن يتحِّث ال فإف الر شيِّ اٜنكم سياؽ يف مهمة حدقيدقة يبٌن العمل ىذا يف كىو (ق ْٓٔ-ِِْ).السلطانية
 (َُِّ,Gassan) .الر شيِّ اٜنكم معىن ىو كىذا اٜناكم ُّا حكم اليت الكيفية عن بل كسلطاهتا لهاكشك اٜنكومة

 سفًننا ككاف اهلل، بأمر الدقائم العباسي اٝنليفة زمن يف العراؽ يف عاش ردم اٞنأك حبيب بن ١نمِّ بن على   
 كتابو كتبت كقِّ اٝنبلفة، على الظاىرة الٌِّكلة ىي البويهية الٌِّكلة كانت الفرتة تلك كيف ،الِّ كؿ بٌن يتندقل للخليفة

 أبويوسف كتاب أف بياف ك٬نكن ،)السلطانيو( تعبًن سنجِّ لذا البويهي للسلطاف لطلب استجابة السلطانية األحكاـ
 تمعكاَّ باٞنعرفة كاٜنكاـ اٝنلفاء ارتباط على داللة كىذا ،السٍّياسي النٍّظاـ من لطلب استجابة جاءا ردم اٞنأك ككتاب

 اٞنأك كتاب يف نلحظ بينما قوهتا ج أك يف فيو العباسية الٌِّكلة كانت فرتة يف كتب أبويوسف كتاب أف كما العلمي،
 بإبدقاء عنها اندقسمت اليت كاٜنكومات اٝنبلفة بٌن يوازف أف ٪ناكؿ كىو الر شيِّ، كاٜنكم اإلمامة عن حِّيث ردم
 مع الت عامل ككيفية للٌِّكلة قتصادي ةاال السٍّياسات يبٌن كتاب أنو ك٤نِّ اٝنبلفة، مظلة ٓنت الكل ٩نمع رفيع خيط

 كذلك، تيمية كابن الغزاِف عن ٤نِّه ما ىذا .اٞنرحلة ىذه يف انتشر اٜنسبة عن اٜنِّيث كاٞنبلحظ العامة، األمواؿ
 ٤نِّ بل  (لكتاباتا ىذه يف شامل دائما اٞنِّخل كاف كإف) الكلي االقتصاد أك العامة السٍّياساتب متعلق األمر كليس

-ٕٕٓ) الشافعي السبلـ عبِّ ابن العز عنِّ اٜنِّية اٞننفعة كنظرية االقتصادم للتحليل نظريات الكتب تلك يف
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 ابن عنِّ االنتاج كتكلفة الدقيمة كنظرية ،(قُٖٗ-ُُّ) اٜننفي الشيباين اٜنسن بن ١نمِّ عنِّ ىي كما (قَٔٔ
 ٕٗ).العمل كتدقسيم الندقود دكر عن مطوؿ حِّيث  مدقِّمتو يف خلِّكف ابن كعنِّ(قِٖٕ-ُٔٔ)تيمية

 يف ىو الفدقهاء كأعماؿ خلِّكف كابن كالفارايب سينا كابن الفبلسفة آعماؿ بٌن كاٞنختلف األساسي اٞننظور   
 كاف بينما االستدقرار معىن على يركزكف كانوا الفدقهاء فإف لذا الِّيين كالفكر السٍّياسي الفكر بٌن اٞنواءمة ١ناكلة

 من ٔنل َف اٞنوافدقات iىذ ،الٌشرعيةك  الفلسفة مع ما حِّ إُف يتفق مفاىيمي إطار يف الٌِّكلة كضع وفل٪ناك  الفبلسفة
 من مدقوالت فيها انتشرت كاليت الركود  فرتات يف خاص ة اٜنكم لنظرية سع األك الفهم حساب على للحاكم ا٥نياز

 اٜناكم طاعة ضركرة لتبٌن الفدقهاء ٟنا أكيتِّ اليت األحاديث من الكثًن كصارت تِّـك فتنة كال غشـو حاكم قبل
 كليلة ليلة ألف قصص أك (نامو سياسات)ب اٞنعركفة اٞنلك نظاـ كرسائل رسائل كلعل مالك، كأخذ ظهرؾ كلوضرب

 كانت اليت الدقصص ىذه تأمل من ظاىر ىو كما كقوتو اٜناكم سلطاف تثبيت منو يراد الذم السرد قبيل من كانت
 .يعيشو الذم كالدقلق لليأس الطمأنيية تعطيو اٞنطاؼ هناية يف

ىذا بالط بع َف يكن سهبلن ككاجهتو تصو رات أخرل ترل ضركرة ١ناربة اٜناكم الظ اَف، كلكن ها َف تكن ىي      
هاء، التػ ي ار الس ائِّ، لذا فكثًن من اإلشكاالت َف ْنِّ حلوالن عملي ة، أك أف  اٜناكم باألحرل َف يعيِّ يستمع لكبلـ الفدق

ـ)، كىي اٞنرحلة اليت ات سمت بالر كود الفكرم، ُِّٗ- ُْْٔىػ( )َُّٓ -َٖٓكىذا ظاىر يف اٞنرحلة الث الثة )
  .كقفل باب االجتهاد، كبالكاد ٤نِّ كتابات عن االقتصاد أك ١ناكلة بناء نظري ة جِّيِّة

ىي الط ريدقة اليت رأل العثماني وف فيها اٜنل  إلنشاء يف "الِّ كلة العثماني ة" تكر ر األمر يف استخِّاـ "االنكشارية"، ك   
مؤسساتو بعيِّةو عن الوالءات العائلي ة، فالطٍّفل ييؤخىذ من أىلو كييرَّب  كييعل م كيىعيش معيشة الس بلطٌن، لكن و ال يتزك ج 

شكيل "أىرًٍستيدقرىاطي ة" خارج إطار الِّ كلة، كال يرجع إُف أىلو، لذا فهو"تكنوقراط مثاِف"، كَف تسمح "الِّ كلة العثماني ة" بت
ا شهِّت تِّىورنا يف مؤس سات الِّ كلة؛ كاف سببنا يف ضعفها كهنايتها   .كما أهن 

ا ٤نِّ يف ىذا فهمنا ٢نالفنا ٞنا ىو سائِّ عن الِّ كلة العثماني ة عنِّ بعض الكت اب اٞنعاصرين يف إطار الفهم     كرّن 
ٍـّ لظاىرة الت فا كت الت نمومٍّ بٌن قار ات العاَف، فإف  مِّخل اٞنؤس سات يركٍّز على قضي ة استمرار ىذا الن مط العا

اٞنؤس سايت كقيامو بذاتو، كتناغم الدقانوف مع البناء اٞنؤس سي على األقلٍّ يف تكوينو اٛننيين، فدقِّ افرتض اٞنصلحوف يف 
 -كفدقنا للثنائي ات اليت سادت بٌن األصالة كاٞنعاصرة  -اٞنعركفة بػتي ار الت نوير  التػ ي ارات اإلسبلمي ة أك التػ ي ارات األخرل
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أف  سيدقوط اٝنبلفة كالت شريع اإلسبلمي ىو الس بب فيما تعانيو األم ة اإلسبلمي ة من إشكاالت، بينما حاكؿ البعض أىٍف 
اٜنيكم الر شيِّ كإطارو تفسًنم ، قِّ ييبٌنٍّ حدقيدقةن أيخرل كىي أف   ييرجع األمر لعوامل ثدقافي ة أ٨ن ها الٍِّّين اإلسبلمي، لكن  

اٞنؤس سات اليت قامت يف "الِّ كلة العثماني ة" كانت مؤس سات قائمة الستمرار سيطرة نظاـ اٜنكم فيها، فعِّـ قِّرة 
رف اٝنامس عشر، جعل مؤس سات مؤس ساهتا على فىهم ٠نريات األحِّاث، كمتابعة الت طو ر الكبًن الذم حِّث منذ الدق

ات  الِّ كلة تتخل ف عن غًنىا؛ ىذا األمر جعل "الِّ كلة العثماني ة" تتحر ؾ ّنؤس سات ميرتىٍّلة َف تستطع مدقاكمة الت غًن 
  ._الكربل اليت شهِّىا العاَف

ًسن ففي الفرتة اليت شىًهِّ العاَف فيها ثورةن صناعي ةن، كاف الش رؽ األكسط يعاين     من ركودو اقتصادم ، كال ٪ني
  . (Extractive)استغبلؿ اٞنوارد الط بيعي ة، بل كاف يستهلكها بِّكف عائِّو إنتاجي  استخبلصي  

ـ(، كالت وس ع الذم تبع ذلك يف الوطن العريب كالبلدقاف، خاص ة بعِّ كفاة ُّْٓفبعِّ فتح "الدقيسطنطيني ة" عاـ )   
ـ(، كاف األمر يصعب شيئان فشيئان على اإلمرباطوري ة، فصعيب أمر ٓنصيل ُٔٓٓاـ )الس لطاف "سليم األكؿ" ع

الض رائب، كَف ييسمىح يف اٞندقابل للدقطاع اٝناصٍّ بالعمل بالط ريدقة اليت ٬نكنو أف ييسًهم يف ازدىار االقتصاد، كَف تينبى 
، بل كاف اٜنرص على استمرار اٜنكم كٓنصيل اٞنؤس سات على اٞنشاركة الواسعة من اَّتمع اٞنِّين كالدقطاع اٝناص

  .الضرائب من أجل اٜنركب

ـ(، َف تيدقابل باٜنماسة اليت يدقتضيها الت طو ر الذم يشهِّه العاَف، َُْٖكمع اإلصبلحات اليت بِّأت عاـ )   
ـ ىذه فاٜناشية اليت اعتادت على العطايا كاليت كانت تستفيِّ من قرُّا من الس لطات اٜناكمة كانت تدقاك 

اإلصبلحات، ٣ن ا منع مؤس سات الِّ كلة من الت طوير، فالت طوير ٪نتاج ٞنشاركة أطياؼو كاسعةو، ك٪نتاج إُف فتح ٠ناؿو 
رًج اٜناكم من اٜنكم اٞنطلق كاالستبِّاد، كىذا  للتٍّجارة اٝنارجي ة كالصٍّناعة، كل  ذلك ٪نِّث عرب تشكيل مؤس سات ٔني

اف الت طو ر االقتصادم كاالجتماعي كالسٍّياسي ييشكٍّل اٞنؤس سات االقتصادي ة، كالسٍّياسي ة، استمر  يف الوقت الذم ك
كاالجتماعي ة، كاٛنامعات، كسيكك اٜنِّيِّ، كاٝنِّمات اٞنِّني ة، كاٞنستشفيات، كاَّتمعات العلمي ة، كالت طو ر الدقضائي 

- َِّ : ٖ ; Daronَُِِ. )باب سياسية أحاطت باٝنبلفةيف دكؿ أكركب ا. كل ذلك حِّث يف غفلة أك تلكؤ ألس
 ِّٓ.)    
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ات "جيواسرتاتيجي ة" كاليت أد ت للحرب العاٞني ة األكُف، كانتشر الفكر الدقومي يف شرؽ     بعِّ أف حِّثت تغًن 
ا للِّ كلة الدقيطري ة يف أكركب ا بعِّ صلح "ًكسٍ  تفاليا" كمؤٕنر "ًفين ا" يف أكركب ا كيف العاَف العريب، بعِّ أف كاف نتاجن

ات، كما حِّث يف "مصر" ُُْٖ) ـ(، بِّأت مؤس سات الِّ كلة يف مناطق عِّ ة ٓناكؿ أف تتأقلم مع ىذه اٞنتغًنٍّ
ك"تونس" ك"ببلد الش اـ"، لذا فلم يكن ىناؾ من فكرو لبناء تلك اٞنؤس سات إال  الفكر الغريب، كأف  كل  احملاكالت  

  (ُ-ٔٗ:ّ,َُِّ,Gassan)..ي ف مع ىذا الفكركانت تسعى للت ك

كتشك لت كثًنه من الِّ كؿ العربي ة عرب اتٍّفاقات مع االستعمار اإل٤نليزم كالفرنسي، ٣ن ا عز ز فكرة الثػ ل ة اٜناكمة اليت 
ؽ" ك"اٜنجاز"، فدقِّ بِّأت استعملت كل  األساليب للت خل ص من "الِّ كلة العثماني ة" خاص ة يف مناطق "الش اـ" ك"العرا

  ."بريطانيا" باالتٍّصاؿ بالدقبائل، كبِّأت االتٍّفاقي ات تيوق ع من أجل االستدقبلؿ_، أم أف  عبلقة الرٍّعاية بِّأت بالت شك ل

ك٬نكن طرح أربع صورو لتشك ل الِّ كؿ العربي ة يف تلك اٞنرحلة، يف ٠نملها تِّكر حوؿ غياب الفكر اٞنرتبط بنسق 
كلة الدقًِّن أك شيء ىجٌن ال صورة لو، كأف  عاَف الس لطة كحكم الفرد ىو الغالب عرب تلك العبلقات اليت نشأت الِّ  

مع اٞنستعمر كبعض العائبلت اٞنالكة أك األحزاب اٜناكمة، خاص ة من اٜنركات الت حر ري ة، كىذا ما يبيٍّنو "إيليا حريدقو " 
 :نراىا تيلخٍّص تطو ر الِّ كؿ العربي ة اٞنرتبط ُنكم الفرد يف طرحو ٟنذه الن ماذج األربع اليت

  :كم اإلماـحي  .ُ

ا كانت "عيماف" ٧نوذجنا ٜنكم اإلماـ، فدقِّ عيرفىت الببلد عرب اٝنوارج كاٞنذىب "اإلباضي" شيئنا من االنتخابات  رّن 
اليت كانت ٕنر  ّنرحلتٌن، األكُف: من أىل اٜنلٍّ كالعدقِّ، كالث انية: من الن اس، ككاف للن اس اٜنق  يف رفض اإلماـ، ككانت 

ط يف ا رج عن غًنىا من اٞنذاىب، ِنبلؼ شرط قرشي ة اإلماـ، كقِّ عاش اٞنذىب الش ركط اليت تيشرتى إلماـ ال ٔنى
"اإلباضي" ك"عيماف" حالةن من الت مر د على الس لطات اٞنركزي ة اٞنتمثٍّلة يف اٝنبلفة، كانتشركا يف مشاؿ أفريدقيا يف "ليبيا" 

 أف  اٝنوارج كانوا  بأفقو ضيٍّقو يف الت عامل مع الن صٍّ الٍِّّيينٍّ، كىذا ك"اٛنزائر"، كريغم ىذا االنفتاح يف اَّاؿ السٍّياسي؛ إال  
  .ما حاكؿ اٞنذىب "اإلباضي" الت خفيف من غلوائو

ـ     استمر  حيكم األئم ة، كحِّثت عِّ ة فنتو أحيًت العوامل الدقبلي ة، ككاف على اإلماـ يف كثًنو من األحواؿ أف يدقٍِّّ
، بل اكتسبت من جيغرافي تها أ٨نٍّي ة خاص ة، الض رائب للس لطا ت اٞنركزي ة، كَف تكن "عيماف" دكلةن صغًنةن كما ىي اليـو

"عيماف" اٜنالي ة ال ٕنثٍّل ببلد عماف يف الس ابق،  فدقِّ كانت تشمل بعض األقاليم اَّاكرة، حيث كانت ٕنتِّ جنوبنا حّت  
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ِّ  من  "الش حر"، كغربان حّت "الر بع اٝناِف"، كتت صل بالبحر من اٛنهات الش رقي ة كاٛننوبي ة الش رقية كالش مالي ة الش رقي ة، كٓني
 .(Gassanَُِّ) .الش ماؿ بالبحرين

لدقِّ كاف كل  ىذا الت فر د يف اٞنوقع نتيجةن ىام ة، حيث سلك العيماني وف طريق البحر، كنبغوا يف ركوبو كاالستفادة    
 أصبحت ببلدىم قاعِّة اٝنليج األكُف اليت تتحكم يف مِّاخلو من اٛننوب، كحلدقة الوصل الر ئيسي ة بٌن منو، حّت  

عاٞنٌن، عاَف الش رؽ األقصى ٣نثبلن يف "اٟننِّ" ك"الص ٌن" كجنوب شرؽ آسيا من جهةو، كشرؽ إفريدقيا ك"مصر" كمنها 
  .إُف غرب أكركب ا من جهة أخرل

ف" يىشهِّ كيف تأث رت "عيماف" بتطو ر التٍّجارة بٌن الدقار ات اٞنختلفة على نظاـ اإلمامة، ككيف اٞنتتبٍّع لتاريخ "عيما
تغاِف، ففي عاـ ) ـ( ُِٔٓاستطاع ىذا الت ِّاخل خبلؿ حكم "بين بويو" يف الدقرف اٝنامس اٟنجرم، أك يف الغزك الربي

تغاليٌٍّن، فدقضى عليها الدقا تغاليٌٍّن على كاف ة اٞنوانئ قر ر األىاِف الث ورة على الربي ئِّ "لوبوفاز"، كىكذا امتِّ ت سيلطة الربي
 ._اٞنطل ة على ُنر العرب كاٝنليج العريب

تِّ الت حليل ليت خذ     لدقِّ ظل  نظاـ اإلماـ مؤئبلن للعيمانيٌٍّن يف كثًنو من األحواؿ اليت تعود فيها إُف الدقبيلة، كقِّ ٬نى
سائل اإلنتاج، كما حاكؿ أف ييبٌنٍّ "نزيو األي ويب"، لكن  ىذا الن سق اٞنستمر  يف حيكم اإلماـ طابعنا "دياليكتيكي ان" يف ك 

كْنذ ر اٞنذىب قِّ ييعربٍّ عن تدقاليِّ الِّ كلة، كما ٤نِّ أف  حيكم اإلماـ بالوصف الذم كصفناه قِّ استطاع أف ييدقاـك 
ماـ "سلطاف بن يوسف" من مدقاكمة اٞنستعمر الربتغاِف، كالدقياـ اٞنستعمر، كأف يبِّأ يف إصبلحاتو داخلي ةو؛ مك نت اإل

بإصبلحاتو داخلي ةو، كأف  اٞنتغًنٍّ يف ىذا الن سق اٞنستمرٍّ ىو العودة للدقبيلة، األمر الذم تأك ِّ عرب ١ناكالت اإل٤نليز 
قعها اٛنغرايف، كالنٍّفط الذم بِّأ االتٍّصاؿ ببعض الدقبائل، كالت عامل مع قبائل بعينها للس يطرة على "عيماف"، كمو 

  .اكتشافو يف فرتاتو متأخٍّرة

كيعود نسبو إُف  -كقِّ كاف لدقبيلة "أبو سعيِّ" بدقيادة "أ٘نِّ بن سعيِّ بن ١نمِّ بن خلف بن سعيِّ البيوسعيِّم" 
ُّا ىذه دكره يف زعزعة نظاـ اإلمامة، إثر ثورة قامت  -"اٞنهل ب بن صفرة" صاحب اٞنذىب اٝنارجي من األصافرة 

الدقبيلة على اإلماـ "ناصر بن راشِّ"، كريغم أف  نظاـ اإلماـ قِّ تعط ل لفرتاتو طويلةو من تاريخ "عيماف"، إال  أن و إُف 
الدقرف الت اسع كانت ىناؾ حركاته ثوري ةه تيطاًلب بعودة ىذا النٍّظاـ، كما حِّث يف الدقرف الت اسع عشر حٌن اجتمع 

  .(ـُُٕٖ-ُٖٖٔنظاـ اإلمامة، كىذا ما حِّث مع اإلماـ "عزاف بن قيس بن غزاف" ) األعياف كاٞنشايخ لعودة
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لدقِّ كانت ١ناكالت اإل٤نليز للت أثًن على نظاـ اإلمامة كالعودة للن ظاـ الدقبلي كاضحةن يف تاريخ "عيماف"، كما أف     
ماـ "ساَف بن راشِّ اٝنلوصي" كما تبعو من أئم ة تؤكٍِّّ عودة اَّتمع ٟنذا النٍّظاـ تؤكٍِّّ استمراري ة ىذا الن سق، فعودة اإل

، كىذا ما حِّث بعِّ اكتشاؼ  ذلك، لكٍن يف هناية اٞنطاؼ؛ كاف على اإل٤نليز الر ضوخ ٟنذا النٍّظاـ كلو بشكلو مؤق تو
    ) ـُُْٗالنٍّفط كتوقيع اتٍّفاقي ة تنظم التٍّجارة، كاكتشاؼ النٍّفط عاـ )

ًنىا من دكؿ اٝنليج يف تعاقِّات مع اإل٤نليز، كاستطاع اإل٤نليز تشكيل نظاـو إدارم  كىكذا دخلت عيماف كغ
ـ(، ككاف لو الفضل ُُّٗكماِف  يف "عيماف"، فدقِّ عٌن  الس لطاف "تيمور" الس يٍِّّ "ىجكوؾ" مستشاران للمالي ة عاـ )

( يف كثًن من اإلصبلحات اإلداري ة اليت دخلت "عيماف". ( ََِٖ الربيعاف ).  

ال يعين حِّيثنا عن نظاـ اإلماـ أف  "عيماف" قِّ خلت من االندقبلبات كالصٍّراع على الس لطة، لكن ها نسبينا أقل     
ـ( َُٕٗيف الن مط االندقبليب لبلستيبلء على الس لطة، ككمثاؿ على ذلك الس لطاف "قابوس" الذم توُف  اٜنيكم سنة )

لس لطة باالندقبلب على كالِّه، كنفي كالِّه إُف بريطانيا، ليموت ىناؾ بعِّ االندقبلب بعِّ قياـ مؤيٍِّّيو من داخل ا
  .بسنتٌن، ككاف كالِّه قِّ كضعو ٓنت اإلقامة اٛنربي ة يف بيتو قبل االندقبلب بأربع سنوات

ن" يف ظل حكم ىذا الن مط االندقبليب كالث ورم كالت ِّخ بلت اٝنارجي ة ىو الن مط نفسو الذم ٤نِّه يف "اليم   
نسبة للمذىب "الز يِّم"، كىو مذىبه شيعيٌّ يرجع لػ "زيِّ بن علي" رضي اهلل عنو، كاٞنذىب  -األئم ة الز يِّي ة 

"الز يِّم" كاٞنذىب "اإلباضي" يرل اٝنركجى على اٜنكاـ كمدقاكمتهم، فلم ٔنلي مرحلةه من مراحل ىذا البلِّ إال  بوجود 
"صفٌٍّن"، كالنٍّزاعات اليت تلت ذلك من اندقساـ مذىّب كانت "اليمن" يف الدقلب منو، ككما ثوراتو كنزاعاتو منذ معركة 

ىي "عيماف" ما إف جاء الدقرف الث الث حّت  انفصلت عن "الِّ كلة العب اسي ة"، كقامت حكومة "بين يعفر" اليمني ة، كاليت 
، حّت  رسخت دكلة الش يعة يف "اليمن" على يِّ اإلماـ قاكمها األئم ة الش يعة، ككصل عِّدىم ثبلثة كسبعوف إمامنا

"اٟنادم ٪نٍن بن حسٌن"، ك"اٜنسن بن حوشب"، ك"الت ب ع علي بن فضل"، كاإلماـ ال يينتخىب كال ينتظر  
بنا يف  كػ"اإلٚناعيلي ة"، كلكن ييعلن نفسو أن و اإلماـ من نسل "فاطمة" بنت النّب، كىذا اَّاؿ اٞنفتوح بالط بع كاف سب
ن للنٍّزاعات بٌن الِّ كؿ اٞنركزي ة "العب اسي ة" ك"األي وبي ة" ك  غًنىا، كثًن من النٍّزاعات، لذا كانت "اليمن" عرب الت اريخ ١نبل 

ا كػ"عيماف" َف ٔنضع ألمٍّ حيكم  كاٞنذىب "اإلٚناعيلي" اإلثىن عشرم، كريغم خيضوعها ٜنكم "الِّ كلة العثماني ة" إال  أهن 
     .(َُِ Arthur ;  ِّٓ - َِّ : ُّخارجي. )
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حاكؿ أف ٪نل  مشكلة اٜنِّكد مع الس عوديٌن يف  -كىو اٝنامس كالس توف يف سلسلة األئم ة  -اإلماـ "٪نٍن" 
يٍّ  زىم اٛننوب، كاستطاع أف ٩نلب االستدقرار لػ"اليمن"، ككاف ىناؾ طبدقة من الس ادة ىي اليت ٟنا امتيازات اقتصادي ة ٕني

 ."عن بدقية "الشٍّيعة" ك"الس ن ة

قاـ اإلماـ "٪نٍن" بتعيٌن ابنو "أ٘نِّ" كلي ان للعهِّ، ٣ن ا أثار حفيظة أبنائو األربعة عشر، ٣ن ا دفع ابنو "إبراىيم"    
لبلنضماـ ٜنركة ٓنرير "اليمن" يف "عِّف"، كيف كمٌن نيًصب لئلماـ "٪نٍن" لدقي حتفو كىو يدقاتل بشجاعة كعمره 

/ عامان . بِّأ ابنو "أ٘نِّ" يف االنتدقاـ من معارضيو، فتوج و من "تىًعز" إُف "صنعاء" للدقضاء على اٞنعارضة، ٕٗنها /حي
  .كاستطاع أف ينهيى ىذا الت مر د، كقبض على أخيو "إبراىيم"، كألدقى بو يف السٍّجن، كمات بصِّمة قلبي ة

اكالت اليائسة اليت استطاع اإلماـ الدقضاء عليها، إُف ـ( شهِّت بعض احملُْٖٗ-ُٗٓٗالفرتة اليت امتِّت من )
أف حاكؿ "عبِّالن اصر" أف يتِّخ ل يف شؤكف اليمن، كدخوؿ اٜنرب الباردة للعاَف الث الث، ككما حِّث يف "سوريا" 

ـ( فدقِّ حاكؿ "عبِّالن اصر أف يِّعم بعض االندقبلبيٌن للث ورة ُُٔٗ-ُٖٓٗإعبلف الوحِّة بٌن "مصر" ك"سوريا" )
على اإلماـ، كىذا ما حِّث؛ فدقِّ حيوصر اإلماـ "أ٘نِّ" يف "اٜنيِّيِّة"، ككاف العدقيِّ الر كن "علي عبِّاهلل صاٌف" ىو 
من قاـ ُّذا اٜنصار، كالدقبض على اإلماـ، إال  أن و استطاع اٟنركب من ىذا اٞنخطط، كاستفاد من الت ململ كاالنفصاؿ 

اليت كاف عبِّالن اصر أعلنها كسيطر من خبلٟنا  -مهوري ة العربي ة اٞنت حِّة الذم قاـ بو بعض العسكر يف سوريا ضِّ  اٛن
يو لػ"عبِّالن اصر"، كأعلن ذلك يف اإلذاعة، ككتب يف ذلك شعران عاـ  -على سوريا  كأعلن اإلماـ "أ٘نِّ" ٓنٍِّّ

  .(ـُُٔٗ)

بِّر الٍِّّين" نفسو إمامان بِّعمو من ـ( كفاةن طبيعي ةن، أعلن اإلماـ "ُِٔٗبعِّ كفاة اإلماـ "أ٘نِّ" عاـ )    
"عبِّالن اصر"، كَف يبق يف اٜنكم سول ٖنانية أي اـ، حيث اندقلب عليو "علي عبِّاهلل صاٌف" كأعلن عن ثورةن قامت ضِّ  

   ."اإلماـ "بِّر الٍِّّين"، كالواقع أن و قِّ ىرب إُف "الس عودي ة

يات قبلي ة َف تعهِّىا "اليمن" يف حكم سرعاف ما قاـ "علي عبِّاهلل صاٌف" باستنساخ الت ج ربة اٞنصري ة، ككاجو ٓنٍِّّ
 األئم ة، كاستمر  "علي عبِّاهلل صاٌف" يف ١ناكلة ثبيت حكمو كالس يطرة على "اليمن"، كقاـ بتكوين عبلقة رعايةو 

((Patronage   ان حرب بالوكالة بٌن "الدقاىرة" ك"الس عودي ة"، كالذم حاكؿ مؤٕنر "ا -إقليمي " أف يضع حِّ  ٝنرطـو
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اد الس وفيايت" ك"الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة -ـ( ُٕٔٗلو سنة ) ". كدكِف  بٌن "االٓنٍّ
(Jeanَُِٓ,Arthurَُِٓ) . 

، كعليو أف " علي عبِّ اهلل صاٌف" كاف يستفيِّ من كلٍّ ىذه االندقسامات يف تعزيز كالءاتو كتشكيل حزبو حاكمو
 ٓنفظ ىذه الثػ ل ة اٜناكمة، كعليو أف يضع ٧نط "الٍِّّكتاتور" الذم ٪ندقٍّق اٜنِّ  األدىن الذم يضمن يوفٍّر كل  األمواؿ اليت

كجود نوع استدقرار داخل اَّتمع، كأف يضمن تِّف ق أمواؿو كافيةو لتدقوية أجهزتو األمني ة، كما أن و يف كقتو الحقو قاـ 
اد الس وفيايت" بتشكيل أجهزةو أمني ةو تِّعم سيلطتو ُنج ة مكا فحة اإلرىاب، األمر الذم سنراه يتكر ر بعِّ سدقوط "االٓنٍّ

 .(َُِٓ Jean) .ـ( يف أكثر من دكلة عربي ةُٖٗٗعاـ )

ا حركةه سنػٍّي ةه  (Julioَُِّ) ليبيا" كذلك  ٬نكن أف توضع يف ىذا اإلطار،" فإف  "اٜنركة الس نوسي ة" رغم أهن 
ا ا ستطاعت أف تشكٍّل حالةن من الدقيادة يف الش رؽ الليّب، ريغم االندقساـ الدقبلي كاٛنهوم يف اٞنساحة إصبلحي ةه، إال  أهن 

ات اليت  الش اسعة لليبيا، كقِّ حاكؿ اٞنلك "إدريس" أف يدقـو مع ٠نموعة من الدقيادات الوطنية بالت ماىي مع اٞنتغًنٍّ
اٞنشاركة يف اٜنرب العاٞني ة الث انية لطرد اٞنستعمر اإليطاِف، ككاف شهِّىا العاَف؛ ليكونوا حلفاء مؤق تان مع "اإل٤نليز"، ك 

ا ديني ان كسياسي ان قاد اٛنهاد ضِّ االستعمار يف شرؽ ليبيا، ككاف من أبرز قادتو الش يخ "عمر  اٞنلك "إدريس" قائِّن
استدقبلؿ "ليبيا"، كىذا ما مت  عاـ  ـ(، ليستمر  اٞنلك "إدريس" يف ١ناكلتو الوصوؿ إُفُُّٗاٞنختار" الذم أيعِّـ عاـ )

  (.ـُُّٗ)

كقِّ حاكلت اإلدارة الربيطاني ة تشكيل نظاـ إدارم عدقب النٍّظاـ الذم دم رتو ٕنامنا اٜنرب العاٞني ة الث انية كالنٍّظاـ    
م تركو االستعمار اإليطاِف، الفاشي اإليطاِف، األمر الذم أخذ فرتةن من الز من ٜنلحلة الكثًن من الِّ مار كالت خل ف الذ

ا يف عهِّ اٞنلك "إدريس"، ٓنو ؿ إُف حالةو من الفوضى  ىذا النٍّظاـ اإلدارم يف "ليبيا" كالذم شهِّ ٧نو ان كحكمنا رشيِّن
، (ANARCHY)ـ( الذم قاده العدقيِّ "معم ر الدقذ ايف"، كالذم تبىن  الفكر الفوضومُٗٔٗبعِّ اندقبلب عاـ )

اإلدارم يف "ليبيا" إُف ما يعرؼ بإدارة الفوضى، كشك ل شبكة من اٞنصاٌف داخل اَّتمع، كَف ييؤمن كالذم حوؿ النٍّظاـ 
، فالكل  ١نكوـه، كىوما يفسٍّر فشل الِّ كلة الليبية  ._ بالعمل اٞنؤس سي كالعبلقة بٌن اٜناكم كاحملكـو

  :ٓنالف اإلماـ كالز عيم -ِ
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ملكة "الس عودي ة"، كَف ٩نِّ "نزيو أي ويب" يف كتابو "تضخيم الِّ كلة العربي ة" الدقِّرة كالِّ كلة النموذج ٟنػذا النوع ىو اٞن
على تفسًن نشوء ىذه الِّ كلة، فليس يف تلك الصحراء اٞنمتِّة ما يىشي بعناصر إنتاج أك صراع طبدقات، فدقِّ كانت 

مت  من خبلٟنا توحيِّ ببلد العرب أك ؿ مر ة منذ عهِّ عبارتو )كال يوجِّ فىهمه سليمه لؤلسس االجتماعي ة ٟنذه اٜنركة، اليت 
( كىذا ألف  الن موذج الت فسًنم الذم يستخِّمو "األي ويب" عرب "جرامشي" ِّٗ:ََُِالن ّب ١نم ِّ(؛ )األي ويب 

ياسي يف "الس عودي ة" َف ك"ماركس" قِّ ال يتماشى مع الِّ كلة "الس عودي ة"، أم ا "فوكوياما" فإن و يرل بأف  النٍّظاـ السٍّ 
 -يتطو ر بالش كل الكايف؛ ألن و اليزاؿ يعربٍّ عن انتصار قبيلة على ٠نموعة قبائل، كىذا كما كاف ييدقاؿ عن "الفر٤نة" 

كما ىي   كَف تتش كل بعِّي ىوي ة كطني ة، ىذه اٟنوي ة ال تشكٍّل الل غة كالت اريخ -كىي قبيلة استطاعت الس يطرة على فرنسا 
ـه لغومٌّ رمزم( ىو الذم يِّفع ٥نو  ـه اقتصادم، نظا ، نظا الن ظري ة "الكبلسيكي ة"، بل ىناؾ "دينامي ات" أيخرل )ثوراته

  .بناء الِّ كلة كالوطن

يني ة لئلماـ "عبِّ الوى اب" ك"آؿ سعود"،     ىذه الس يطرة اليت بِّأت من خبلؿ اٞنواءمة بٌن اٜنركة الفكري ة الٍِّّ
كاليت دخلت حركبنا طاحنةن من أجل تكوين ىذه الِّ كلة يف الدقرف الث امن عشر، كبعِّ أف بِّأت دعوة اإلماـ "عبِّ 
الوى اب" يف االنتشار يف "الس عودي ة"؛ ٤نِّ أن و بِّأ إضافةن لِّعوتو للت وحيِّ بتطبيق بعض اٜنِّكد، كىذا ما جعل دعوتو 

"١نم ِّ بن سعود" أمًن الِّ رعي ة من مدقابلة الش يخ، إال  أن و كبإٜناحو من زكجتو بِّأ  تنتشر قبوالن أك رفضنا، كريغم ترد د
 ._باالقتناع من الش يخ بِّعوة اإلماـ

كانت "الِّ كلة العثماني ة" غائبةن ٕنامنا عن اٞننطدقة، ككانت اٜنركب ىي الفاصل بٌن ٠نموع الدقبائل، يدقوؿ     
كانت "الش اـ" تىئن  من مظاَف   -ـ( َُّٕ-َُّٕيف عهِّ الس لطاف أ٘نِّ الث الث ) -" "الر ٪ناين": يف "تاريخ ٤نِّ

الوالة كفظائع "االنكشاري ة"، َف يكن لػ"الِّ كلة العثماني ة" أثر يذكر أك يشكر يف اٛنزيرة العربي ة، كَف تكن شبو اٛنزيرة 
"العراؽ"، فدقِّ كاف األشراؼ ٪نكموف يف "اٜنجاز" ك"العسًن"، العربي ة نفسها يف حاؿ تغبطها عليو جاراهتا "الش اـ" ك

 (.َٓغًن الس يف كاصبلن كناصرنا.)الر ٪ناين:  -كاٜنق  ييدقاؿ  -كالس ادة العلوي وف ٪نكموف يف "اليمن"، كَف يكن 

استمر عشرات  يف اٞننطدقة ثبلثي دكؿو أخذت سبيل اٜنرب لتكوين الِّ كلة: "اٞنملكة الس عودي ة" عرب قتاؿ   
السٍّنٌن مع قبائل "٤نِّ" ك"اإلحساء" كغًنىا، ك"اٛنمهوري ة الرت كي ة"، كقامت ٠نموعة من اٞندقاتلٌن كاٞنِّنيٌن بالدقضاء 

   . َِّ:Arthurَُِٓ  ."على اٜنكم الدقاجارم الض عيف يف "إيراف
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ش هًنة بأف  اٜنرب تكوف الِّ كؿ، كالِّ كؿ كىذا السٍّياؽ ىو السٍّياؽ الذم جعل "تشارلز تيلي" يطرح نظري تو ال   
أم  بينية ٓنتي ة لكي تستطيع أف تيدقيم  -كما ذكرنا   -تصنع اٜنركب، لكٍن يف حالة "اٞنملكة الس عودي ة" َف ٕنلك البلِّ 

ب، لذا كانت الِّ كلة بعِّ اٜنصوؿ على الس لطة، خاص ة كأف  الس عوديٌٍّن احتاجوا لكثًن من األمواؿ لتمويل اٜنر 
الض رائب تيفرىض على كثًنو من الدقيرل، ككذلك ييؤخىذ اٝنيمس يف الغزك كاٜنركب، كتيؤخىذ األراضي كتيباع كييدقبض ٖننها 

ا، كَف يتشك ل جهازه إدارمٌّ يبٌنٍّ إُف من كانت تِّفع ىذه األمواؿ، أُف بيت اٞناؿ كٛنهازو إدارم ١نِّ دو أـ لئلماـ؟  !ندقِّن
_. 

ا بِّأت كِّكلة عاـ )كَف تىأخي     ـ( بدقيت للعاـ ) ُْٕٓذ الس عودي ة اٚنها إال  بٌن اٜنربٌن األكُف كالث انية، فريغم أهن 
ـ(، ث  خسرت اٞنعركة عنِّما تِّخ ل "١نم ِّ علي" حاكم "مصر" يف تلك الفرتة، ث  استعادت قو هتا عاـ ُُٖٖ

 .(ـَُِٗة كدكلة عاـ )ـ(، ث تضاءلت قو هتا إُف أف تشك لت كدقو  ُِْٖ)

كاف على الس عودي ة أف تبحث عن شريكو دكِف، ككانت تستغل فرصة الصٍّراع يف اٜنرب الث انية لتنهك قول    
"الِّ كلة العثماني ة" اليت بِّىت أمارات الض عف فيها كاضحة، لذا كاف االتٍّفاؽ مع "اٞنملكة اٞنت حِّة" للدقضاء على 

ء أجساـ إداري ة ٕنكٍّن الِّ كلة من الدقياـ، كبعِّ الصٍّراع مع "ابن رشيِّ" كحركب عصابات مع "الِّ كلة العثمانيٌٍّن، كإنشا
  .(ـُّٓٗالعثماني ة"؛ أيعيِّ تأسيس الِّ كلة قبيل كفاة "عبِّ العزير بن سعود" عاـ )

كاف   -ة االسرتاتيجي ة الر مزي ة كالر كحي ة كٟنما األ٨نٍّي   -فبعِّ االنتصار على الدقبائل كالس يطرة على "مك ة" ك"اٞنِّينة" 
على "عبِّ العزيز بن سعود" أف يسعى لتكوين جهازو مركزم، فبِّأ بالت دقر ب من الن ببلء يف اٜنجاز كمصاٜنتهم، 

كاٟناتف كتكوين جسمو إدارم ّنساعِّة الربيطانيٌن، كبناء مؤس سة اٛنيش، كما أن و بِّأ بإصبلح الط رؽ كإدخاؿ الراديو 
كىي حركة متطرٍّفة كانت ضمن الكفاح الس عودم للوصوؿ  -ككثًن من اإلصبلحات، اليت َف ترؽ ٜنركة اإلخواف 

كمن خبلؿ تتبع مآخذ ىذه اٜنركة على اٞنلك "عبِّ العزيز" ٬نكن  -للس لطة،  لكن ها بعِّ ذلك كانت عائدقنا كبًننا 
ها الس عودي ة ٥نو تكوين جهازو مركزم ّنساعِّة "اٞنملكة اٞنت حِّة"، فدقِّ تف هم الواقع كمعرفة اٞنرحلة اليت انتدقلت في

نشرت كثيدقة لئلخواف يعِّ دكف فيها خطايا "ابن سعود"، منها: احتجاجهم على قِّـك حج اجو مصريٌن كمعهم آالتو 
كانت زيارة اٞنلك لربيطانيا يف   -موسيدقيةو، كأف  ذلك َف ٬ننع األمًن "سعود" من زيارة مصر، كمنها: أف  كالءه لئل٤نليز 

  .(Alexieَُِّ) .كانت كالنء لغًن اهلل، كأن و استورد الس ي ارات كاٟنواتف ألرض اإلسبلـ  -ـ( ُِٔٗأغسطس )



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

94 
 

كبِّأ صراع طويل بٌن اإلخواف كالس عوديٌن، كانت ىذه اٜنرب ّنثابة حربو أىلي ةو سا٨نت ىي األخرل يف تكوين 
  .""اٞنلكة الس عودي ةسيلطةو مركزي ةو لػ

كبعِّ أف استتب  األمر، بِّأ "اٟنًناركي" ٟنذه الس لطة يف التشك ل، من خبلؿ تشكيل ٠نلس األم ة، كاستحِّاث    
كىو من العلماء الذين سا٨نوا يف كضع  –مناصب اٞنفيت، كالدقاضي، ككاف للش يخ "عبِّ بن ١نم ِّ بن عبِّ الل طيف" 

، ىذا الت كوين َف يكن ييغين عن تشكيل مؤس سات الِّ كلة،  -بادئ اليت تكو نت ُّا اٞنملكة الكثًن من األفكار كاٞن
َف تتشك ل مثل ىذه الط بدقة مثبلن يف "الِّ كلة  -ككذلك تنظيم الس وؽ كالعبلقة مع الدقطاع اٝناصٍّ كىم الن ببلء، 

  .(Fukuyamaَُِّ) ."العثماني ة

سات، كالتخل ف الذم كانت عليو "٤نِّ"، كعِّـ الدقِّرة على إدارة الِّ كلة، كالظ ركؼ إف  اٜناجة لبناء مؤس     
"اٛنيواسرتاتيجي ة" أجربت الس عودي ة ككثًن من الِّ كؿ العربي ة أف تِّخل للمجتمع الِّ كِف الذم تشكل بشكلو ٢نتلف 

يف عبلقة رعايوة مع "بريطانيا" ك"فرنسا"، كقِّ ابتعِّت عدقب اٜنرب العاٞني ة الث انية، أجرب تلك الِّ كؿ على الِّ خوؿ 
"ركسيا" عن اٞنشهِّ قليبلن بعِّ "الث ورة البلشفي ة"، ٣ن ا جعل تلك الِّ كؿ تت صل بكثًن من الدقبائل كاٞنلوؾ لتصميم نيظمو 

ات "اٛنيواسرتاتيجي ة" اليت شهِّىا العاَف     .سياسي ة تتناسب مع الت غًن 

ا أخذت نسدقنا قبلي ان، كدخلت يف رغم ١ناكل    ة ٓنِّيث "اٞنملكة الس عودي ة" بعِّ اٜنرب العاٞني ة األكُف، إال  أهن 
ازدكاج بٌن شرعي ة اٜنكم الِّ اخلي اليت تشك لت عرب اتٍّفاقات كعبلقات رعاية مع الدقبائل رضخت ٜنكم "آؿ سعود" 

عودي ة كقِّ ـ ٟنا اٞنساعِّة اٞنعرفي ة كاٞنالي ة، كبعِّ اكتشاؼ النٍّفط كبٌن اَّتمع الِّ كِف الذم ساىم يف استدقبلؿ الس  
ا   -كالِّ خوؿ يف تعاقِّاتو كتنظيم اٞنالي ة؛ كاف البِّ  من تنظيم الواردات كتشكيل أجهزة الِّ كلة، كسنأخذ ٧نوذجنا كاحِّن

م، تيفسٍّر ضعف اٜنكم الر شيِّ فيها، كأف  تكوين ييبٌنٍّ كيف تكو نت العبلقات داخل النٍّظاـ الس عود -حّت  ال نطيل 
الِّ كلة فيها َف يصاحبو أم  تغًن و ٥نو ال٬ٍِّّندقراطي ة؛ ألف  تلك العبلقات ظل ت ثابتةن، فالن دقطة األساسي ة يف اٜنكم 

الباحث عن موقعو اسرتاتيجي  من  الس عودم ىو الت ناقض بٌن اٞنسار الِّ اخلي الذم ييعربٍّ عن ىذا اٞنسار الت ار٫ني، كبٌن
  ."خبلؿ عبلقاهتا مع العاَف اٝنارجي ككجود منافسىٌٍن اسرتاتيجيػ ٌٍن ٨نا "تركيا" ك"إيراف

، ككل ف ُِّٗبعِّ توحيِّ اٞنملكة عاـ )    ـ( بعِّ ١ناكلتٌن فاشلتٌن، أصبحت اإلدارة الس عودي ة يف حالة تشك لو
ـ األساسي، كبِّأ تشكيل ٠نموع كزاراتو ، ٧نوذجنا ىنا ىو الوزير الس عودم األكؿ ٠نلس كزراء اٜنجاز بإعِّاد النٍّظا
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"عبِّ اهلل سليماف"، كالذم توُف  كزارة اٞنالي ة بِّالن عن أخيو اٞنريض، كاستطاع أف يدقـو بعِّ ة مشاريع تأسيسي ة، منها: 
اإلعانة اٞنالي ة اليت تدقٍِّّمها "اٞنملكة اٞنت حِّة"، كقيمتها  العملة الفضي ة للملكة، ككانت كظيفتو األساسي ة يف الت عامل مع

/ جنيو اسرتليين، كقِّ كاف لو عِّ ة أصِّقاء، كاستطاع أف ييدقيم شبكةن من رجاؿ األعماؿ كالعم اؿ، كأف َََٓ/
توفًن  يتحص ل على قركض بِّكف فوائِّ، كما أن و كاف على عبلقة كطيِّة باٛنيش الس عودم؛ نظران لدقِّرتو علي

اٞنعاشات للجنود كالدقيادات، ىذا الس لوؾ ٬نكن أف ٤نِّه يف دكؿ أخرل كػ:"عيماف" ك"الس عودي ة" ك"ليبيا"، حيث أف  
األخًنة قِّ بِّأت بنفس الط ريدقة من خبلؿ ٠نموع اإلعانات اليت تدقٍِّّمها "اٞنملكة اٞنت حِّة" للملك "إدريس" كعائلتو، 

 ._فاقات لبناء مؤس سات الِّ كلةكاليت ٓنو لت بعِّ ذلك التٍّ 

كاف الوزير "عبِّاهلل" ملكنا غًن ميتو ج، كَف يكن اٞنلك "عبِّ العزيز" يلتدقي سواه يف السٍّر، كقِّ ساىم الوزير يف     
 خاص ةن يف -كثًن من اإلصبلحات اليت ٔنط ت صبلحياتو، كاٞنبلحظ أف  النٍّظاـ اإلدارم يف الس عودي ة يف بِّاية األمر 

قِّ تغًن  بوجود النٍّفط، فإف  العبلقة مع الدقبائل اليت كانت  -توزيع اٞنناطق كاإلدارات الوسطى ك١ناكلة تشكيل الِّ كلة 
د للعبلقة بٌن اٞنلك كاألم ة  .(ِْٕ:Alexieَُِّ)) .تعتمِّ على الض رائب كالزكاة كغًنىا َف تػىعيِّ ىي احملٍِّّ

عض اٞنستشارين اٞناليٌٍّن يف بِّاية األمر، كشك لت نظامنا إداري ان يتماىى مع لدقِّ استعانت الس عودي ة كذلك بب   
، كبعِّ اكتشاؼ النٍّفط تغًن  األمر ٕنامنا، فإف  توف ر  -اٞنصاٜنة، بناء الش رعي ة، بناء اٞنؤس سات  -سياؽ تكوين الِّ كلة 

اركة من اَّتمع يف الن شاط االقتصادم، كتشك لت األمواؿ لِّل اٞنملكة جعل اٞنملكة تبتعِّ عن أمٍّ تضمٌن، كمش
دكلة ريعي ة، كصارت الِّ كلة تِّخل يف عبلقة رعايةو مع الش عب، كعبلقة زبائني ة مع الط بدقة اٜناكمة، كىذا الن مط متكرٍّر 

ر يعي ، فالعبلقة بٌن الن مط ال(Kinship-based Governance) يف دكؿ اٝنليج، )اٜنكومة عرب الدقبيلة
 .للِّ كؿ الن فطي ة كالت حو ؿ ال٬ٍِّّندقراطي سلبي ةه حسب بعض الٍِّّراسات

كجود النٍّفط قِّ يكوف حائبلن بٌن الِّ كؿ كالت حوؿ ال٬ٍِّّندقراطي، فاٞنملكة ككثًن من الِّ كلة النٍّفطي ة توفٍّر ٞنواطنيها 
يكل اٜنكومي يلّبٍّ رغبات بعض اٞنواطنٌن يف ضماف استمرار اٞنعاشات خِّماتو ٠ن اني ةو يف الت عليم كالصٍّح ة، كما أف  اٟن

اليت تيشًبع إُف حِّ  ما حاجات اٞنواطن كيف أزمة النٍّفط يف الث مانينات، حاكلت اٞنملكة زيادة الض رائب، كلكن ها 
ت، اليت بي نت عبلقة الرٍّعاية أك تعر ضت لندقِّو شعّب، كيف ثورات الر بيع العريب قِّ مت اٞنملكة العِّيِّ من اإلصبلحا

 ._العدقِّ الضٍّمين اٞنتشكٍّل يف مثل ىذه الِّ كؿ اٞناؿ مدقابل الش رعي ة
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  :اٜنكومة عرب الدقبيلة -ّ

ريغم أف  "إيليا حريدقو" الذم ذكرنا تدقسيمو الس ابق يضع ديكؿ اٝنليج كػ"قطر" ك"اإلمارات" ك"الكويت" ٓنت 
الكبلسيكي ة، بناءن على أف  ىذه الِّ كؿ َف ترتبط بأمٍّ مذىبو ديين أك فكرو بعينو، إال  أف   عنواف الِّ كلة العلماني ة

اٜنِّيث عن العلماني ة يف ىذه الِّ كؿ أكيف أمٍّ دكلة عربي ة ٪نتاج ٞنراجعة، فإف  البحث عن نسقو أك ٧نوذجو تفسًنم  
ا دكؿه حِّيثةه نسبي ان يف النٍّظاـ العاٞني  للوطن العريبٍّ أمره يىصعب الت سليم بو، لكن  ما ييثًن حدقنا يف ىذه الِّ كؿ أهن 

ا حدق دقت يف الغالب نسبنا عالية من اٞنِّاخيل كالت نمية عرب إيرادات النٍّفط، الذم كف ر اٞناؿ الكايف لزيادة  اٛنِّيِّ، كأهن 
 ."ٓنت ىذا الن سق "اٜنكومة عرب الدقبيلةنصيب الفرد من ناتج الِّ خل الدقومي، لكٍن ٬نكن كضع ىذه الِّ كؿ 

لدقِّ رأينا كيف حاكؿ "العب اسي وف" ك"الِّ كلة العثماني ة" أف يكوٍّنوا أجهزةى الِّ كلة عرب تشكيل جهازو خاص  من    
ن ظم غًن األغلبي ة اليت تشكٍّل معظم الس كاف، أكمن خبلؿ عزؿ ذلك اٛنهاز عن الواقع، كقِّ تشك لت الكثًن من ال

ي ة احمللٍّي ة كخطط اٝنبلفة اليت شك لت نسق الِّ كلة يف اٞننطدقة، إال  أف  سدقوط "الِّ كلة العثماني ة" كغياب اٞنشاركة كالش فاف
ات، كفضبلن عن كجود فئةو حاكمةو تعمل على استمرار عبلقة امتيازاتو خاص ةو مع فئةو  كالدقِّرة على الت أقلم مع اٞنتغًنٍّ

كومٌن كرعايةو مع آخرين، كل ها عوامل أضعفت اٞنؤس سات للِّ كلة العربي ة، كأف  ١ناكلة الت حِّيث اليت شهِّهتا من احمل
بعض الِّ كؿ يف "تونس" ك"مصر" ك"الش اـ"، َف تعًط أم  نسقو حدقيدقي  للحكم الر شيِّ، بل كانت الن ظري ات الغربي ة 

ياقات الِّ كؿ الغربي ة، ٣ن ا ٩نعلنا ندقوؿ: أف  الن سق الوحيِّ يف الِّ كؿ العربي ة ىو تسرم يف اٝنياؿ دكف فهمو حدقيدقي لس
الس لطوي ة، ككجود فئاتو حاكمةو تصنع عبلقة رعايةو مع الش عوب العربي ة، كال ترضى ّنشاركتها يف صناعة الدقرار، كأف  

افظ على عبلقاتو مع الِّ كؿ ا لغربي ة لضماف استمرار حكمها، بِّكف كجود أمٍّ شركطو من ىذه الفئة ٓناكؿ أىٍف ٓني
 .الِّ كؿ الغربي ة للت عامل مع ىذه الِّ كؿ اٞنتأخٍّرة يف مؤشٍّرات اٜنكم الر شيِّ كال٬ٍِّّندقراطي ة

الفئات اٜناكمة استطاعت أف تتِّب ر أمورىا يف الت عامل مع الدقول العظمى، كتوفًن األمواؿ للفئة اليت تضمن  
شرعي ة ىذه األنظمة، لذا فإف  دكؿ اٝنليج ّنا فيها "الس عودي ة" ترتبط بنسقو آخرو بعيِّو عن اإلمامة، كىو ٧نط الدقبيلة، 
حٌن يشكٍّل شرعي ة خاص ة بو بناءن على تلك الت وازنات الدقبلي ة، كباستثناء "الكويت"، فإف  ىذه الِّ كؿ ال ٕنلك نظامنا 

ضمن شرعي ة ىذه الِّ كؿ كحكم الدقانوف كاحملاسبة فيها، بل إف  البعض يرل أف  كثًنان من الِّ كؿ سياسي ان ٬نكن أف ي
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ا َف تشكٍّل بعِّي أم  مؤس سات قِّ ابتعِّت عن الن مط الدقبليٍّ أك ٧نط  العربي ة ما ىي إال  ٠ناؿه اجتماعيٌّ، ّنعىن أهن 
  ._الرٍّعاية

ِّة، لكن ها على العكس من الن ماذج الس ابدقة تثًن دكؿ اٝنليج الس ؤاؿ: ىل ٬نكن دكؿ اٝنليج َف تشذ  عن الدقاع   
للدقبيلة أف تكوف جزءنا من شبكة اَّتمع اليت تؤكٍِّّ اٜنكم الر شيِّ كتراقب تنفيذ ٢نرجاتو؟ فلم تتكو ف ىذه الِّ كؿ عن 

ات "اٛنيوسياسية" اليت مك نت ٟنا كما  حركة اجتماعي ة كجِّت فرصة سياسي ة من غياب الوعي كالفراغ الفكرم كالت غًن 
ىو اٜناؿ يف "الس عودي ة"، فػ"اٜنركة الوى ابي ة" ىي حركة سعودي ة خالصة، لذا فإف  تكوين الِّ كلة لو نسق آخر ٫نتلف يف 

 ."بعض جزئي اتو عن "الس عودي ة" أك "عيماف" أك "اليمن
 

لةن  -دكؿ اٝنليج     كؿه حِّيثةه باستثناء "الس عودي ة"، كَف تنٍل ىذه الِّ كؿ استدقبلٟنا الكامل حّت  العاـ ىي دي  -ٗني
ـ(، الفيِّرالي ة اٟنش ة لػ"اإلمارات" اليت انفصلت عنها كلٌّ من "قطر" ك"البحرين" كل ها استدقر ت كِّكؿو يف العاـ ُُٕٗ)
"الكويت" كذلك ظل ت ٓنت اٜنماية "الربيطاني ة" إُف ـ(، ُُٓٗـ(، "عيماف" نالت استدقبلٟنا مبكٍّرنا عاـ )ُُٕٗ)

 ._(ـُُٕٗـ(، كلكٍن ظل ت الوصاية إُف العاـ )ُُٔٗالعاـ )

ال يزاؿ تفسًن "ابن خلِّكف" لبناء الِّ كلة سارينا على دكؿ اٝنليج، فالدقبيلة تشكٍّل الدقيادة ٟنذه الِّ كؿ، كما أف     
م يف ىذه الِّ كؿ، ىذه الت وازنات الدقبلي ة تأث رت بوجود مؤس سات فرضها الت طو ر الدقبيلة تشكٍّل جزءنا من عملي ة اٜنك

التٍّدقين كالت واصل مع اَّتمع الِّ كِف؛ لذا كاف ال بِّ  من تطوير ىذه اٞنؤس سات ّنا يتناسب مع اٜناجة لبلستمرار مع 
  .الش ركات كاالقتصاد العاٞني

لِّ كلة إال  الن مط الز بائين كالر عي ة، ظل ت مستمر ة داخل ىذه الِّ كؿ لكثًنو من اٜنلفاء كريغم كلٍّ اٜنِّيث عن حياد ا
، إف  الن ظر لنمط االستيبلء على الس لطة يف ىذه (Neilََِٗ) الذم سا٨نوا يف تثبيت شرعي ة الدقبائل اٜناكمة

كىو األمر الذم انتهى إُف انفصاؿ كل   -تلف الدقبائل الِّ كؿ دكف كجود سيطرة كاملة، ك١ناكلة الوصوؿ ٜنلوؿ مع ٢ن
ييبٌنٍّ ىذه الت حالفات اليت بينيت عليها ىذه الِّكؿ، فػ"آؿ هني اف" يف  -من "قطر" ك"البحرين" عن دكلة "اإلمارات" 

عِّ أف خىلىف "أبو ظّب" كانوا البِّاية يف تأسيس دكلة "اإلمارات"، على يِّ "دياب بن عيسى" كىو حفيِّ "هني اف"، ب
ـ( على يِّ أحِّ أقاربو، كأخذ بثأره ابنو الش يخ ُّٕٗأباه كىو "عيسى بن هني اف"، كقيًتل "دياب بن عيسى" عاـ )
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-ُُٖٔـ(، ث  خلف "شخبوط" أكالده: ١نم ِّ )ُُٖٔ"شخبوط بن دياب" الذم خلفو كحكم حّت  عاـ )
على يِّ أحِّ أخويو "خليفة" ك"سلطاف"، كتوُف  ـ(، كاغتيل "طحنوف" ُّّٖ -ُُٖٖـ(، ث  "طحنوف" )ُُٖٖ

  .(ـُْٖٓ -ُّّٖالعرش "خليفة بن شخبوط" )

يف ىذه الفرتة انفصل عن قبيلة "بين ياس" آؿ "بو فبلح"، كاستدقل وا ُنكم "أبو ظّب"، كأشعل ذلك اٜنرب بٌن 
م بعِّ ذلك إُف أخيو الش يخ "سعيِّ ـ( اغتيل الش يخ "خليفة"، كانتدقل اٜنكُْٖٓ"أبو ظّب" ك"الش ارقة"، كيف عاـ )

 .(ـَُٗٗـ(، كعيزًؿ األخًن بإرادة شعبي ة ليخلف ابن عمٍّو الش يخ "زايِّ بن خليفة" عاـ )ُٖٓٓبن طحنوف" عاـ )

كتستمر  الرٍّكايات يف دكلة "اإلمارات" ك"قطر" ك"البحرين" على ىذا الن مط االندقبليب كالدقتاؿ بٌن األشدق اء كالصٍّراع 
، يف  بٌن ، كقِّ شهِّت تلك الفرتة أربع حاالت اغتياؿو الدقبائل، كَف يكن انفصاؿ "قطر" ك"البحرين" بِّكف صراعو طويلو

"أبو ظّب"، كيف "دييب" كانت حالة اغتياؿ مكتـو بن بطي األب اٞنؤس س، كيف "الش ارقة" حالتاف من العزؿ بالدقو ة، 
لكثًن من اإلشكالي ات كاٜنساسي ات اليت ال تزاؿ تظهر يف سياسة كشهِّت مراحل تكوين "الفيِّرالي ة" الكثًن من ا

 ._ "تلك الِّ كؿ بٌن "عيماف" ك"أبو ظّب"، كبٌن دكلة "اإلمارات" ك"قطر

ك٬نيكن مبلحظة ىذا العبلقات الز بائني ة كعِّـ الدقِّرة على الت خل ص من العبلقات الدقبلي ة يف بناء مؤس سات أك    
حاكمةو من أجل ٘ناية ىذه اٞنؤس سات كاستمرارىا، بغضٍّ الن ظر عن الس لطات اٜناكمة كالعبلقات ٓنويلها لدقيمو 

الز بائني ة بٌن الدقبائل اٞنختلفة من خبلؿ سلوؾ ٠نلس الت عاكف اٝنليجي، خبلؿ الس بعينات بِّأت أقطار ببلد العرب 
شج عها على ذلك تشابو أنظمتها االقتصادي ة كالسٍّياسي ة، كاٝنليج يف تطوير طيرؽو ككسائلو للعمل اٞنشرتؾ، بعِّ أف 

ة كشعوره باالشرتاؾ يف معضبلتو معي نةو، كأيبرمىت عِّ ة معاىِّاتو لتنسيق األنظمة اٞنالي ة كاالقتصادي ة كالن دقِّي ة كالتٍّجاري  
نها على كجو اٝنصوص، على الر غم من أف  كالصٍّناعي ة كاٛنيمركي ة، ُِّّؼ تشجيع حركة رأس اٞناؿ كاألفراد فيما بي

دة األطراؼ.  الكثًن من ىذه االتٍّفاقي ات اليت عيدقِّت يف الس بعينات كانت اتٍّفاقي ات ثنائي ة أكثر من كوهنا متعٍِّّ
 .(ُِٖ:َُِّ)األي ويب: 

ت الش خصي ة كالغًنة بٌن تلك كبالر غم من أجواء الت فاؤؿ اليت صاحبت تأسيس ىذا اَّلس، ٤نِّ أف  الصٍّراعا   
فاع اٞنشرتؾ، أك ٠ناؿ  الِّ كؿ، فضبلن عن عِّـ كجود تنسيقو حدقيدقي  كمأسىسىةو لعمل كثًنو من اٞنؤس سات، سواءن يف الٍِّّ
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مصرؼ اٝنليج، أك الط ًناف، أك اٜنِّيث عن عملة مشرتكة، كل  ذلك يظل  عدقبةن حدقيدقي ةن تيعربٍّ عن تأسيس ىذه الِّ كؿ 
 .كعِّـ قِّرهتا على الس لوؾ كوحِّاتو فاعلةو يف ىذا اَّلس

أغلب دكؿ اٝنليج َف يكتمل بناء الِّ كلة اٜنِّيثة فيها، يف ظلٍّ ضعف اٞنؤس سات الربٞناني ة، أك هتميش الدقوانٌن    
على تدقِّيس الش خص  الِّ ستوري ة بسبب تواصل مفهـو شخصنة صناعة الدقرار، كبالت اِف ال ٬نيكن لنظاـو سياسي  مبين  

اٜناكم أك اٞنتنفٍّذ يف السٍّياسة، أك ٠ناؿ اٞناؿ كاألعماؿ، إرساء تدقاليِّ دكلة مؤس سات من شاهنا أف ٓندقٍّق الت وازف 
  .كالعِّالة داخل اَّتمع

ؿ كػ"قطر" إف  الس بب الر ئيسي للفساد يف ىذه اٞننطدقة ىو تأخ ر ىذا البناء، كريغم الت حس ن الذم شهِّتو دك 
ك"اإلمارات"، إال  أف  ذلك ال يعين أف  اٞنعلومات اليت ترد يف ىذه الت دقارير_ خاليةه من ثأثًن ىذه البنية للِّ كلة، كستظل  

يف  العبلقات الز بائني ة كغياب الش فافي ة أحِّ اإلشكاالت اٜندقيدقي ة اليت تعيق تنمية النٍّظاـ السٍّياسي كبناء اٜنكم الر شيِّ
 .ىذه اٞننطدقة

  :البًنكقراطي ة العسكري ة -ْ

ىذا الن مط ظاىره يف كثًنو من الِّ كؿ العربي ة اٞنهم ة كػ"مصر" ك"اٛنزائر" ك"تونس" ك"ليبيا"، كأغلب ىذه الِّ كؿ 
سات االقتصادي ة العاٞني ة استدقل ت بعِّ اٜنرب العاٞني ة )مدقارنة بأمريكا البلتينية(، لذا فإف جاءت يف إطار تبِّ ؿ يف اٞنؤس  

٥نو مزيِّ من النٍّظاـ العاٞني، ٣ن ا جعل ىذه الِّ كؿ تنتدقل يف فهم الِّ كلة على أساسو من اٜنرب الباردة كاٛنِّؿ حوؿ 
"الر أٚنالية" ك"اإلشرتاكي ة"، كغاب اٛنِّؿ حوؿ الِّ كلة كمؤس ساهتا، كىذا تشرتؾ فيو كيتب "ساطع اٜنصرم"، 

الِّ كرم"، ك"مصطاع الص فِّم" من جانب الدقوميٌٍّن كالن اصريٌن، ككذلك الكت اب اإلسبلميوف الذين رك زكا ك"عبِّالعزيز 
 .(Gassanَُِّ) .على قضي ة اٛنامع الٍِّّيين ٟنذه الِّ كؿ

ايات، كىو عىرىفت ىذه الِّ كؿ استدقبلالن عن "الِّ كلة العثماني ة" يف كقتو مبكٍّرو، "اٛنزائر" عرفت حكم الِّ      
ـ(، َُِٕ-ُّٕٔحيكمه عسكرم "بًنكقراطي" منفصل عن الِّ كلة، كما أف  "تونس" عىرفت حيكم "اٞنراديٌٍّن" )

ـ(، كاستخِّمت ٠نموعة قبائل بِّالن عن االنكشارية العثماني ة، َُٕٔكاٜنسيني ة اليت تلت حكم "اٞنراديٌٍّن" عاـ )
 . الدقرف الث امن عشر"ليبيا" كذلك عىرفت حكم "الدقرمانليٌٍّن" يف
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عىرفت "تونس" استدقرارنا خبلؿ حكم "اٞنراديٌٍّن" كاألسرة اٜنسينية، كاستطاعت تكوين بعض اٞنؤس سات    
الِّ ستوري ة، كعىرفت كذلك إصبلحاتو إداري ةو كتكوين ٧نطو مؤس سي يف الش رطة كاٛنيش كاإلدارة، كما عىرفت نشاطنا 

  .تمععلمي ان  انفتاحنا على اَّ

ؾ كالر قيق  -أم ا "مصر"؛ فإف  تسلسل األحِّاث يعود للماليك، فبعِّ أف شك ل اٞنماليك      كىم خليطه من الرتي
ة من "صدقلية" كمن شرؽ أكركب ا  جزءنا من تكوين الِّ كلة يف الت اريخ اإلسبلمي، استطاعوا أف ينزعوا  -من مناطق عِّ 

كإف كاف بشكلو  -بعِّ ذلك كيسيطركا على حكم مصر كيكوف ٟنم نوع استدقبلؿو الس لطة من األيوبيٌن؛ ليعودكا 
عن اٝنبلفة العثماني ة، )٧نط( اٜنكم اٞنملوكي ىذا استمر  يف كثًنو من الِّ كؿ اليت شك لت ىذا  -٢نتلفو عن تونس

و يف "مصر" ك"اٛنزائر" ك"ليبيا" كإُف حِّ  الن موذج العسكرم، فاٝنبلفات بٌن اٛننود كالِّ سائس بٌن الثػ ل ة اٜناكمة َف تنت
  ."ما يف "تونس

ثنا عن ىذا الن مط من الت آمر كالصٍّراع     كقِّ كتب "جياف بيًن" كتابو "من الِّ كلة العميدقة للِّ كلة اإلسبلمي ة" متحٍِّّ
ت اليت استمر ت يف عهِّ اٞنماليك على الس لطة، ٕني زت بو دكؿ كػ"مصر" ك"اٛنزائر" ك"سوريا" ك"اليمن"، فإف  اٞنؤامرا

جعلت األمر أشبو بنسق تار٫ني متكرٍّر، يدقوؿ "١نم ِّ شاكر" يف كتابو دكلة اٞنماليك" )كما أف يتسل م أحِّىم الس لطنة 
ا مدقتِّرنا كتم   حّت  ٪نسِّه اآلخركف، فإذا كاف الس لطاف ضعيفنا أزاحو غًنه خلعنا أك قتبلن كتسل م مكانو، كإف كاف ١نن كن

ما يف نفسو، حّت  إذا كافتو سلطتو بوفاة صاحب الس لطة، كثب على ابن من مات الذم كاف أبوه قِّ عًهِّ إليو من 
  ._ (قبل كخلعو أك قتلو كاستلم مكانو

ع ىذا الن مط ٬نكن أف ندقوؿ أن و استمر  بعِّ حيكم اٞنؤس سة العسكري ة يف "مصر" على يِّ "عبِّالن اصر"، كالصٍّرا    
على الس لطة يف "سوريا" بعِّ إعبلف الوحِّة العربي ة، كالصٍّراع يف "اليمن" بٌن األئم ة كتِّخ ل "عبِّالن اصر" يف اٞنعادلة 
اليمني ة، كصراع العسكر يف "ليبيا" ك"اٛنزائر"، كاالندقبلب العسكرم يف "تونس" يف عهِّ "بورقيبة" ك"زين العابِّين"،  

ل بناء مؤس سات تلك الِّ كؿ، لكن باستثناء "تونس" اليت استفادت من الِّ كلة اٜنسيني ة كل  ذلك ٧نط يعربٍّ عن فش
رج عن ىذا الن مط    . _كمن بعض اإلصبلحات اليت قاـ ُّا "اٜنبيب بورقيبة"، لكن ها ال ٔنى

اليت استطاعت الوصوؿ بعِّ اٜنرب العاٞني ة الث انية كتنامي حركات االستدقبلؿ، تشك لت بعض الدقول اٞنسلحة     
للحكم عرب االندقبلبات أك عرب الت فاكض مع اٞنستعمر كالوصل معو عرب نضاؿ طويل للوصوؿ لبلستدقبلؿ، لكن  ىذه 
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الدقول سرعاف ما ٓنو لت إُف قول عسكري ة ٟنا "بًنكقراطي تها" اٝناص ة، كاليت ٕنارس الس لطة كفق أيِّيولوجي ات بعثي ة 
خبلؿ ذلك العِّيِّ من الن مط االندقبليب يف صراع  بٌن الدقول السٍّياسي ة اٞنختلفة كما يف "اٛنزائر"   قومي ة، كمارست

  ."ك"سوريا" ك"العراؽ

الن مط االندقبليب الذم ٕني زت بو ىذه الِّ كؿ، كاٜنكم العسكرم الذم أخذ من مدقتِّرات ىذه الِّ كؿ من أجل 
باقي اٞنؤس سات يف الِّ كلة، كالذم ٕني ز ُنالة من الدقمع كاإلقصاء لباقي تطوير اٞنؤس سات العسكري ة على حساب 

طوائف اَّتمع، كمع كجود النٍّفط كموارد مالي ة ٟنؤالء العسكر، كاف الض عف اٞنؤس سايت كاٜنكم الر شيِّ كالت حوؿ 
  .ال٬ٍِّّندقراطي قضايا بعيِّة اٞنناؿ يف ىذه الِّ كؿ

كؿ حاكؿ االندقبلبب وف فيها تكوين ٓنالفات حاكمة من عسكريٌن كرجاؿ أعماؿ، كل  دكلة من ىذه الِّ     
شك لت يف ٠نملها دكلة موازي ة سعت لتميكن حكمها كاستمراره، البعض طبعان ٩نادؿ يف كجود دكلة موازية يف ىذه 

كم كما تشاء، لكن  ىذا األمر يتطل ب من   ا فىهمى كيف ٬نارس اٜنكم العسكرم الِّ كؿ على اعتبار أف  ىذه الِّ كؿ ٓني
 .الٍِّّكتاتورم اٜنكم؟ كالٍِّّراسات يف ىذا جِّ  قليلة

ال أحِّ بالط بع يينًكر كجود قمع كدكتاتوري ة يف ىذه الِّ كؿ، لكن  فىهمى الٍِّّكتاتورية كتشكيل كتائب عسكري ة     
"ٗناؿ عبِّالن اصر" أك "الدقذ ايف" كغًنىم َف ٪نكموا  ٔنص  الط بدقة اٜناكمة ىذا الذم ٪نتاج بعضى الت وضيح، فإف  

بسهولة، بل كانت أغلب سياساهتم الِّ اخلية أك اٝنارجي ة ترتبط أساسنا باٜنفاظ على الس لطة، أم أف  اٞندقاربة َف تكن 
ا مدقاربة صناعة قرار حكيم بدقِّر ماىي حسابات داخل الس لطة، كلعل  اٞنثاؿ األبرز ىو استخِّ اـ الوحِّة العربي ة أبِّن

بٌن "مصر" ك"سوريا" من أجل تصفية حسابات داخل "سوريا"، كىو األمر الذم تفط ن لو بعض اٛننراالت من 
اٛنيش بينهم "حافظ األسِّ"، كالذم عمل على إهناء ىذه الوحِّة كاستوُف على الس لطة بعِّ ذلك ، ككذلك ما 

  ."ص من "عبِّاٜنكيم عامر" فجعلو ينخرط يف حرب "اليمنحِّث يف "اليمن" حٌن أراد "عبِّالن اصر" التخل  

الن موذج الذم سنذكره اآلف ىو "اٛنزائر"، كىوم ينطبق على ما ذكرناه سراعنا يف "سوريا" ك"مصر" كمثلو      
 –صراع "الدقذ ايف" مع الض ب اط األحرار، كقتلو لػ"عمر ١نيشي" أحِّ ىؤالء الضباط ... إٍف  -كذلك يف "ليبيا" 

"اٛنزائر" ٧نوذجه كاضحه لتكوين الِّ كلة عرب ٠نموعات عسكري ة، كىو مثاؿ كذلك لوجود إجراءات د٬ندقراطي ة كغياب 
 .للحكم الر شيِّ، كىو ُّذا ٬نثٍّل الن مط اٞنتكرٍّر يف ىذه الِّ كؿ
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ع اٜنكومة اٛنزائري ة ـ( من خبلؿ مفاكضات مع "باريس"، كأثناء النٍّدقاش مُِٔٗاستدقل ت "اٛنزائر" عاـ )     
كاف ثبلثة من أعضاء اٛنبهة قِّ قيتلوا علي يِّ الدقو ات الفرنسي ة،   -اليت كاف من اٞنفرتض أف تتوُف  الس لطة  -اٞنؤقت ة 

كبِّأ مسلسل االندقبلبات بٌن رفدقاء النٍّضاؿ عنِّما اندقلب "أ٘نِّ بن بل و" على الر ئيس "فرحات عباس" عاـ 
الت "اٛنزائر" استدقبلٟنا حّت  دخل "اٟنو ارم بومِّين" للدقضاء على اٜنكومة اٞنؤق تة، كىكذا تفر ؽ ـ(، كما أف نُّٔٗ)

الدقيادات يف جبهة الت حرير "بلدقاسم" ك"البيطاط" ىربا لػ"فرنسا"، ك"حيِّر" لػػ"جينيف" ك"بوضياؼ" كيًضع ٓنت 
 .(ُّٖ" )٪نيي بوعزيز صاإلقامة اٛنربي ة، "آيت أ٘نِّ" ظل  ييدقاـك يف جباؿ "اٛنزائر

كبالت وافق مع "اٟنو ارم بومِّين" قاـ "بن بل و" بتأسيس أكؿ حكومة شهِّت نوعنا من الت نظيم، كاستيفيت الش عب 
ة  اٛنزائرم الذم كاف جزءنا أساسي ان يف النٍّضاؿ الذم خاضتو اٛنبهة على الر ئيس "أ٘نِّ بن بل و"؛ ليتوُف  الرٍّئاسة ٞنِّ 

اٝنصم  -رفيق النٍّضاؿ  -وات، لكٍن سيرعاف ما دب  اٝنبلؼ بينو كبٌن قيادة اٛنيش، ككاف "اٟنو ارم بومِّين ٙنس سن
الذم سجن "بن بل و" ليتدقل ِّ اٜنكم كيصًن رئيسنا َّلس قيادة الث ورة، كبِّأ إصباغ ذلك االندقبلب باالنتخابات اليت 

  .ا من نصيبو كباألغلبي ة الس احدقةـ(، ككاف الفوز دائمن ُٕٔٗاستمر ت إُف العاـ )

/ أكتوبر عاـ َُ-ٓىذا اٝنلفية عادت للواجهة مع أحِّاث "اٛنزائر" يف الث مانينات، اليت بِّأت ّنظاىرة من / 
ـ( سيخطان على مؤس سات الِّ كلة على خلفي ة ىيبوطو يف أسعار النٍّفط كالفساد الذم طاؿ اٜنكومة، فحكومة ُٖٖٗ)

انت مغرمة بفكر "فرانس فانوف"، ككاف يرل أف  الث ورة ضِّ  االستعمار تنشأ يف الر يف_، كقِّ أضر ت تلك "بن بل و" ك
 .السٍّياسات االشرتاكي ة باالقتصاد اٛنزائرم، الذم شهِّ تشوىنا كبًننا خاص ة يف تلك اٜندقبة كالت وج و ٥نو االشرتاكي ة

اكلة إلحِّاث ٓنِّيثات دفاعي ة داخل النٍّظاـ؛ ٚنحت لتشكيل بعض تلك اٞنظاىرات كتصاعِّىا كما تبعها من ١ن
األحزاب، لكٍن جاءت االنتخابات ّنا ال يشتهي اٜنزب اٜناكم، كىنا ظهر "خالِّ نزار" قائِّ الدقو ات العسكرم، 

، لكن  اٜنزب اٜناكم على ك"باٝنًن" الذٍّراع األ٬نن للر ئيس، كبِّا كاضحنا أف  الدقبضة اٜنِّيِّي ة قِّ تيعيِّ األمور لنصاُّا
أصر  على ترشيح "الش اذِف بن جِّيِّ" لبلنتخابات، لكن  الن اخب قِّ عرؼ حجم الفساد يف "بًنكقراطي ة" الِّ كلة 

  .اٛنزائري ة، لذا كاف نصيب "جبهة اإلندقاذ اإلسبلمي ة" ضعفي اٜنزب اٜناكم
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لذم صيمٍّم بو النٍّظاـ اٛنزائرم ضعيفة، فأعاد النٍّظاـ الوضع عرب ىنا ظهر أف  إمكانية الت غيًن لذلك الت صميم ا   
تفجًن الواقع اٛنزائرم كاستخِّاـ اإلرىاب كآلة للت حر ر من كلٍّ اإلجراءات اليت ٬نكنها أف تعيِّ ٓنر ؾ ىذه الش بكة 

 .اٜناكمة

اليت ال ترتبط بركابط سياسي ة أك قول  -سات ىذا الن موذج ييفسٍّر أف  الت حو ؿ ٥نو ال٬ٍِّّندقراطية يف غياب اٞنؤس  
ىو أحِّ  -حاكمة قادرة على إقصاء اَّتمع كتأسيس دستورو كنظاـو سياسي  يضمن استمرار ىذا اٜنلف يف اٜنكم 

يٍّز الكثًن من األنظمة العربي ة يف تلك الفرتة، لذا لو عيِّنا لػػ"اٛنزائر"  سنجِّ أف  األ٧ناط اٞنستمر ة، كاليت  ٬نكن أف ٕني
العيشري ة الس وداء ىي ٧نوذج للِّ كلة اٞنوازية اليت تت خذ من اإلرىاب أك ما شاُّو ذريعةن لتشكيل أجساـو موازيةو ٟنا ٕنويلها 
اٝناص، بل إف  ذلك األمر تضاعف يف دكؿ أخرل كػ"ليبيا" ك"مصر" ك"اليمن" يف عهِّ "الدقذ ايف" ك"حسين مبارؾ" 

  .( َُِّ jean) ."ك"علي عبِّ اهلل صاٌف

إف  مدقارنة مسار تكوين الِّ كلة الوطني ة يف اٞنغرب العريب، ييبٌنٍّ أف  تكوين اٞنؤس سات كدكر األحزاب كالن دقابات      
؛ كل ها أمور غابت يف الت جربة اٛنزائرية، كأف  سيطرة حزبو كاحِّو أضعفت كياف الِّ كلة رغم  كتكوين رأس ماؿو ٠نتمعي 

  .(َُِّ Gassan) .شيوعو لفكرة الوطني ة يف اٞنغرب العريب أكثر من اٞنشرؽ العريبكجود 

لذا سنجِّ سيطرة اٛننراالت يف "اٛنزائر" عط ل اٜنيكم الر شيِّ كبناء اٞنؤس سات، كأضعف مؤشٍّرات اٜنكم الرشيِّ، 
ذيكر قِّ تؤكٍِّّ ىذا اٞنعىن: أف  مؤس سات  كىذا ينطبق على دكؿو كػ"ليبيا" ك"مصر"، كىناؾ عِّ ة مؤشٍّرات باإلضافة ٞنا

الِّ كلة الض عيفة َف ييغًن معها أم ١ناكالتو لتطبيق أم إجراءاتو د٬ندقراطي ةو، ريغم كجود فهمو ميشرتؾو بٌن أبناء اَّتمع، 
 .كقبوؿو لفكرة الِّ كلة الوطني ة

ترت ب عليو من خرؽو للحرٍّي ات كحقٍّ الت جم ػع، من ىذه اٞنؤشٍّرات مثبلن: إبدقاء العمل بدقانوف الط وارئ كما    
كالت ػضييق على حيري ة الت عبًن كالر أم كغًنىا...، كييًِّخل الببلد يف دك امة عِّـ االستدقرار الػسٍّياسي، حيػث شهِّت 

وزراء، منهم ـ( خصوصنا أربعة رؤسػاء كتػسعة رؤسػاء حكومات كمئات الََِّ-ُِٗٗ"اٛنزائر" ما بٌن الس نوات )
من أيعفي بعِّ أشهرو فدقط من تعيينو، بينما كػاف اٛننػراالت أصحاب الدقرار يف كظائفهم، كىذا على أساس أف  الت نمية 

٬ندقراطي ة  ._تدقتػضي حالػةن مػن االسػتدقرار السٍّياسي، كإعطاء السٍّيادة للش عب يف إطارو من الش فافي ة كالٍِّّ
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كم ُنكمو عسكرم ، كتشك ل الكتلة العسكري ة مؤشٍّراته كثًنةه تِّؿ     على انتشار الفساد يف ىذه الِّ كؿ اليت ٓني
اليت تنعزؿ عن اَّتمع كتفشل يف بناء مؤس سات الِّ كلة، كلعل نا نذكر ىنا مؤشٍّر الت نافسي ة، كىو يدقيس مراحل الت حو ؿ 

فيها بينية عوامل تؤسٍّس القتصادو كحيكمو رشيِّو من بينيةو ٓنتي ةو لنظاـو  يف اقتصاد الِّ كلة كبنائها، فإف  الِّ كلة إذا كاف
، ككاف ىناؾ قىٍِّره من الش فافي ة حملاربة الفساد كمواجهتو، تنتدقل ٞنرحلةو أيخرل يتحر ؾ االقتصاد فيها عرب   تعليمي  كصحي 

 اإلبِّاع كاٞنعرفة، ك"اٛنزائر" التزاؿ كىي الدقرف كفاءة اإلنتاج كالت صنيع، كإذا ٤نحت يف ذلك يتحر ؾ االقتصاد عرب
تيب اٞنائة بعِّ اٝنمسة / / يف البينية الت حتي ة، كالتاسع َُٓاٜنادم كالعشرين َف تنتدقل للمرحلة الث انية، فهي يف الرت 

ة ىي غياب الت مويل، كغياب /  يف اٞنؤس سات كبنائها، كأىم  العوامل اليت تيعيق األعماؿ اٜنر ة كالتٍّجار ٗٗكالت سعوف /
ا ْناكزت اٞنرحلة الث انية، فرتتيبها يف اٞنؤس سات  الكفاءة ٛنهاز اٜنكومة كالفساد، أم ا "تونس" ك"اٞنغرب" فنجِّ أهن 

 ._/ّٓ/ كالبينية الت حتي ة /ٕٓ/

بأنظمةو عسكري ة، ىذه الِّ كؿ دراساته كثًنةه تِّؿ  على الفساد اٞنستشرم يف "اٛنزائر" كيف الِّ كلة اليت حيكمت    
نػٍّينا  يف مؤشٍّرات ال٬ِّندقراطي ة، ككبت اٜنرٍّي ة، كمؤشٍّر ، كال يعين ىذا ُناؿو أف  (POlity VI) شهِّت كذلك تىِّى

"تونس" أك "اٞنغرب" قِّ ٔنط ت عتبة الفساد أك استطاعت تكوين مؤس ساتو كحيكمو رشيِّو، فإف  قياس مؤشٍّر الِّ كلة 
/، أم ا "تونس" ٩ِٓنعل ىذه بٌن دكؿ قِّ دخلت يف الفشل كلي ان، كترتيبها يف مؤشٍّر الِّ كلة الفاشلة / الفشلة

 ._ (ٖٖ، تونس ٖٗ، اٞنغرب ٕٔك"اٛنزائر" ك"اٞنغرب" فهي على شفا الفشل، لذا فهي يف اٞننطدقة الصفراء. )اٛنزائر 

فهـو اٜنيكم الر شيِّ لتجاكز مؤشٍّرات كبلسيكي ة، كناتج لغة اٞنؤشٍّرات ىذه جزءه من الت حو ؿ الذم أحِّثو م   
الِّ خل الدقومي كما سنذكر بعِّ قليل، لكن  ىذا الدقسم من األقساـ اٝنمسة للِّ كؿ العربي ة ييبٌنٍّ أف  تكوين الِّ كلة فيو 

طي ة" كَف تنفجر فيها ثوراته كَف تِّخل إشكاؿه كبًنه، كأف  الِّ كؿ اليت نالت استدقبلٟنا ق٬ِّننا كشك لت نوعنا من "البًنكقرا
يف ٧نط اٜنكم "العسكرتارم" بالش كل الذم حِّث يف "اٛنزائر" ك"ليبيا" ك"مصر" ك"سوريا" ك"اليمن"، ىي الِّ كؿ 
ات اليت حِّثت يف الر بيع العريب، فإم ا حافظت ىذه الِّ كؿ على األكضاع   اليت َف تستطع مؤس ساهتا أف تتأقلم اٞنتغًنٍّ

ـ  ٟنذه اٞنؤس سات، كعادت العبلقات الز بائني ة مع الِّ كؿ الغربي ة ك ما ىي خوفنا من الت غيًن، كإم ا أف دخلت يف اهنيارو تا
   .اليت تبحث عن األماف كعن اٞنعلومات االستخباراتي ة؛ لتشكٍّل شبكاهتا من جِّيِّ
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  :دكؿ شك لها االستعمار  -ٓ

ا: )الِّ كؿ اليت نشأت بعِّ ضعف "الِّ كلة العثماني ة" كفدقنا ٞنصاٌف  ييعرٍّؼ "إيليا حريدقو"    ىذا الدقسم بأهن 
كتشمل  (ٓٓ-ِٔ:ُ;Gassanَُِّ)، (استعماري ة، دكف أف يكوف لتلك أم  قاعِّةو لتكوين بناءو لنظاـ الِّ كلة

بعِّ قليلو ٬نكن إضافة "اٞنغرب" ٟنذا دكالن كػ"العراؽ" ك"سوريا" ك"األردف" كإُف حِّ  ما "لبناف"، كلِّكاعي سنذكرىا 
  .الدقسم

ا ذاتي ان إب اف "الِّ كلة العثماني ة"، حّت  "الظاىر باشا" ك"اٛنز ار  -باستثناء لبناف  -ىذه الِّ كؿ     َف تشهِّ حكمن
كمهما كما كاف يف "مصر" باشا" كقِّ حاكلوا االنفصاؿ عن "الِّ كلة العثماني ة" َف ييفلحوا يف بناء نظاـو كراثي  ييثبٍّت حي 

، كمنطدقة اٟنبلؿ اٝنصيب كانت تعامل كوحِّة  أك "اٛنزائر"، كما أف  اٜنِّكد يف ىذه اٞننطدقة َف تكن كما ىي اليـو
كاحِّة كىي منطدقة اسرتاتيجي ة، لذلك كاف ال بِّ  من النٍّزاع حوٟنا من الدقول العظمى، لذا حافظ االستعمار على 

  ."ِّاث توازفو يف اٞنصاٌف بٌن "فرنسا" ك"بريطانيآنالفات حاكمة من أجل إح

ىذه الِّ كؿ اليت َف تدقم على تاريخو من اإلدارة اليت تيناسب الِّ كؿ الدقومي ة كما ىي نشأة "أٞنانيا" أك "فرنسا"،    
، فبعِّ الث ورة اليت قامت  (POST_COLONIAL STATE ) بل ىي دكؿه نشأت بعِّ حيدقبةو استعماري ةو 

ـ( للمطالبة بِّكلة قومي ة، حاكلت "بريطانيا" تشجيع العرب للدقياـ بِّكلتهم، كاف اٛنِّؿ بٌن َُٖٗيا عاـ )يف ترك
"فرنسا" ك"بريطانيا" حوؿ إمكاني ة نشأة دكلة عربي ة كربل، لكن  الٍِّّراسات استبعِّت ذلك؛ فالعرب يعانوف من عيدقىِّ 

كمن ىنا بِّأت دراسات الش رؽ  -زير الس كك اٜنِّيِّ يف "فرنسا" تضخ م الذ ات، كما صر ح بذلك "أنريو كنتييو" ك 
ادىم، ريغم قسوة ذلك، لكن ها حدقيدقةه أثبتتها األي اـ، كانربل لتشكيل تلك  -األكسط يف "فرنسا"  ، كمن ثى  يصعب آنٍّ

لعثماين، كإنشاء دكلةو قومي ةو ٟنم، كتدقاٚنوا ٠نموعةه من الش رفاء، كتول وا األمر بالت عاكف مع اٞنستعمر للت خل ص من اٜنيكم ا
لفهم مؤس سات الِّ كلة ككضع اٟنوي ة يف إطارىا  -تلك اٞننطدقة، كمع ذلك كانت الدقومي ة اليت نشأت بِّكف إطارو معريف  

ا من الت عدقيِّ، كعط ل ذلك حّت  اإلصبلحات احملِّكدة اليت كانت تيدقيمها   -الص حيح  اٝنبلفة كاف مصًنىا مزيِّن
  .العثماني ة، كظل ت تلك اٞنسألة بٌن الٍِّّين كالسٍّياسة مسألة خبلؼو استمر  قرننا من الز من
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من بعِّ اٜنرب العاٞني ة الث انية َف تدقم دكلةه عربي ةه كاحِّةه دكف كصايةو من الدقول الغربي ة، كبغضٍّ الن ظر عن تدقييم    
طدقة قامت يف ظلٍّ تفاعلو مستمر  بينها كبٌن بعض الدقول الِّ كلي ة ُنثان عن كضعو ىذه الت ِّخ بلت؛ فإف  ديكؿ اٞنن

، ٬نكٍّنها من االستمرار   .اسرتاتيجي  مريحو

العراؽ ٧نوذجه كاضحه، فكما أف  خركج االستعمار "اال٤نليزم" ك"الفرنسي" كاف ّنثابة كضع ٠نموعةو من    
عل االتٍّفاقات بٌن بعض الدقيادات كالز عامات تؤسٍّس لنظاـو من الدقول اٜناكمة الت ناقضات العرقي ة كاٞنذىبي ة، ج

من بعِّ  -اٞنتصارعة، فإف  خركج "الواليات اٞنتحِّة األمريكية" من "العراؽ" خلق احرتابنا داخلي ان، ك جعل اٞننطدقة 
يف حالة من الصٍّراع  -عن اٞننطدقة تار٫ني ان  سياسة الدقيادة من اٝنلف اليت شاُّت إُف حِّ  ما تراجع الدقول االستعماري ة

 ._اٞنستمرٍّ الذم َف ٫نلق بيئةن ٬نيكن أف تنمو مؤس سات ىذه الِّ كؿ فيها ٧نو ان طبيعي ان 

اٞنستعمر َف ييدقسٍّم اٜنِّكد فدقط، بل صم م ىذه الِّ كؿ كدساتًنىا بالش كل الذم يضمن استمرار حلفائو يف    
كننا أف نعتمِّى عليو لفهم ذلك ىو ما حاكؿ أف ييدقٍِّّمو بعض الباحثٌن لوضع ٧نوذجو لفهم اٜنكم، كالعمل الذم  ٬ني

الصٍّراعات بٌن الن ظم اٜناكمة كاٞنعارضة_، يف تلك الٍِّّراسة ٤نِّ أف  ثبلثة أ٧ناط ٬نيكن تتب عها: ذاؾ الذم ال يسمح 
اكؿ أف ييدقصيى معارضيو من دعم مؤس سات اَّتمع، أك للمعارضة باٞنشاركة، كمن ث  ٬ننع تكوين شبكات اَّتمع، ك٪ن

ذلك الذم يضع بعض العراقيل اليت ٬نكن استخِّامها إلقصاء خصومو، كالن مط اٞنشارؾ، ىذا العمل يت فق مع ما 
 .(َُِّ Daron) .ذكره باحثوف آخركف

ي" كاألخطار احملِّقة ُّا على حِّكدىا يف "اٞنغرب" ٤نِّ األسرة اٜناكمة ٓناكؿ أف تيوازف بٌن االستعمار "الفرنس   
مع "اٛنزائر" كيف الصحراء، لذا َف يكن أماـ "فرنسا" اليت َف تستطع أف تسيطر كلو على شرب كاحِّ من "اٞنغرب" إال  
ّندقاكمة شرسة من ىذه الدقبائل، األمر الذم دعاىا لتكوين حلف حاكم قادر على ضماف مصاٜنها كالس يطرة على 

ة يف "اٞنغرب"، كذلك بعِّ نفي اٞنلك "١نم ِّ اٝنامس" الذم ٓنالف مع الدقول الوطني ة كالدقومي ة العربي ة، اٞنعارضة الدقوي  
كٓنت ضغط الدقول اٞنِّني ة، عاد الس لطاف، كجرت ١نادثات بٌن الس لطاف كاالستعمار الفرنسي، كَف يتم  تصميم النٍّظاـ 

ب االستدقبلؿ كالدقول الوطني ة لتكوين ملكي ة دستوري ة، كاستمر  الصٍّراع بعِّ ذلك إال  بعِّ ١نادثاتو طويلةو بٌن اٞنلك كحز 
  .بٌن اٞنلك كمعارضيو
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كيف "األردف" كانت ١ناكالته الحتواء "اإلخواف اٞنسلمٌن" يف فرتات مواجهة النٍّظاـ لضغوطو من "الضٍّف ة    
رض الت حالف مع الدقول الر أٚنالية، إال  أف  ١ناكالت الت ضييق اليت استمر ت الغربي ة" أك من الت وج هات االشرتاكي ة اليت تعا

الذم كاف ّنثابة إقصاءو  -نظاـ الص وت الواحِّ الغًن متحوٍّؿ  -يف التسعينيات عرب تطبيق بعض الن ظم االنتخابي ة 
ع كالدقول اَّتمعي ة ىو جزء من بناء تلك اٞنؤس سات كالرضا قانوين  ٟنذه الدقو ة، كإف  انفتاح الن ظم السٍّياسي ة على اَّتم

  .باٞنراقبة كتبادؿ اٞنعلومات كالش راكة يف إدارة اَّتمع

الِّ كؿ العربية ُّذه األ٧ناط اٝنمسة اليت ذكرناىا، ىي ديكؿ تِّكر حوؿ معىن اٜنكم الت سل طي، كال ٬نكن    
اتاٜنِّيث يف ىذه الِّ كؿ عن قياـ كيانات ك    .مؤس ساتو منفصلةو عن النٍّظاـ السٍّياسي قادرةو على الت كي ف مع اٞنتغًنٍّ

ىذا الت دقسيم قِّ يكوف مدقلقه من حيث الت ِّاخل بٌن بعض الِّكؿ، لكن و يثًن مسألةن، فهذه الِّ كؿ كذلك َف   
ننا من فهم "دينامي ة" مؤس ساهتا، فدقط اٞننهج الت   حليلي الذم يستخِّـ لفهم ىذه الِّ كؿ ىو تيِّرس بالش كل الذم ٬نكٍّ

ضمن الن ظري ة الت طوري ة الكبلسيكي ة اٞنرتبطة ّنفهـو الفرد الوحش أك الفرد الباحث عن اٞناؿ، كمن ث  يبِّأ اٜنِّيث عن 
 .(Fukuyamaَُِّ) .اٜنرٍّي ة كال٬ٍِّّندقراطي ة دكف فهمو للت حالفات اليت أنشأت ىذه الِّ كؿ

الختبلؼ منهج الت حليل من خبلؿ عرضها  -عميِّ اٛنامعة األمريكي ة يف "الدقاىرة"  -و "إليسا آنِّرسوف" تنتب   
لبعض الن ماذج للِّ كؿ العربي ة كمدقارنتها بالت عريف الن ظرم للِّ كلة كمحتكر لبلستعماؿ الش رعي للدقو ة، أك النٍّظاـ 

، أك اٜنكومة كجهازو إدارم لتنفيذ السٍّياسات كالن ظم العام ةالسٍّياسي كدقواعِّ لتنظيم العبلقة بٌن اٜنا   كم كاحملكـو
  (.)كما سيأيت

فرتل أف  تلك الِّ كؿ ال ٬نكن أف تتماىى مع ىذا الفهم الذم تىعرًفو الِّ كؿ اٞنتدقٍِّّمة كاليت تنحو هنج ال٬ٍِّّندقراطي ة    
منٌن ٫نتار اٜنكومة( لوقتو متأخر،( كال ٬نكن فهم حِّكد الِّ كؿ كالدقبلي ة "اللٍّيبًنالي ة"، ففي اٞنغرب مثبلن ىناؾ أمًن للمؤ 

يف "الس عودي ة" من حيث شرعي ة استخِّاـ الدقو ة ىل ىي الِّ كلة أـ الدقبلي ة اٞنتغلٍّبة من آؿ سعود؟ كىذه الِّ كؿ تستمِّ  
  .كخِّمتها للحرمٌن الش ريفٌن r شرعي تها من انتساُّا للن ّب

كر كذلك "الدقذ ايف" الذم رفض أف يسم ى رئيسان، كمن ث  تيصبح حِّكد الِّ كلة كالنٍّظاـ السٍّياسي كاٞنسؤكلي ة كتذ 
٢نتلفة عم ا يتحِّ ث عنو الس اسة الغربي وف يف ٓنليبلهتم ...حٌن تغيب اٞنؤس سة السٍّياسي ة تغيب اٜنِّكد بٌن مؤس سة 

صبح آلي ة االستيبلء على الس لطة آلي ةن لتشكيل عرؼو سياسي  ال ٬نت  بصلةو للِّ ستور أك الِّ كلة كالنٍّظاـ، كمن ث  ت
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األعراؼ الدقانوني ة، كما شهِّت "سوريا" ك"العراؽ" ك"اٛنزائر" ٠نموعة اندقبلباتو داميةو، كأصبح النٍّظاـ اٞنلكي نظامنا 
  .لة كمؤس ساهتامدقبوالن لدقيادة الِّ كلة رغم الض مور الواضح يف الِّ ك 

 :كتضع لنا ٢نط طنا عام ان ٟنذه األنظمة

نِّرة اٞنعلومات: يف ىذه األنظمة اٞنعلومات شحيحة، كييصبح اَّتمع فيها عيرضىة لئلشاعات كاألقاكيل، كمن ث  
 .تنشأ نظري ة اٞنؤامرة، كييصبح اٜنِّيث عن سياسةو عام ةو أمره عبثيٌّ لغياب ىذه اٞنعلومات كمصادرىا

غياب اٞنواطنة كتعِّ د اٟنوي ة: ىذه األنظمة ال تؤمن بعمـو الدقانوف كمشوؿ اٜندقوؽ، كمن الط بيعي أف تشعر 
  .األقلٍّي ات بتهميشها، كتنشأ ىوي ات أيخرل، كتبتعِّ اٞنواطنة كإطار جامع

ز من الفساد كصناعة الدقرار بناء سيهِّر حقٍّ اٞنشاركة السٍّياسي ة، كيعزٍّ  -بالط بع  -ىذا األمر مع نِّرة اٞنعلومات 
 .على اعتبارات الدقرَّب أك اٞنصاٌف السٍّياسي ة كاالقتصادي ة أك العتباراتو أيِّيولوجي ة

الدقمع السٍّياسي: كىنا تيصبح كل  سياسات النٍّظاـ نابعةن من الر غبة يف ٘ناية النٍّظاـ، كتظل  العبلقة مع اَّتمع من 
واء من أجل اٜنفاظ على اٞنناصب، أك من أجل اٜنصوؿ على بعض اٜندقوؽ اليت تصبح باب اٝنوؼ كاإلرىاب، س

ـ الوالء ٟنذا النٍّظاـ  .حكرنا لػمىن ييبِّم الط اعة كييدقٍِّّ

غياب اٞنسؤكلي ة كغموض احملاسبة: من الط بيعي يف ظلٍّ غياب اٞنعلومات كالدقمع السٍّياسي كتعِّ د اٟنوي ات أف 
ـ   ضعيفنا ال يؤبو لشأنو كال يستشار يف أمره، كيف ىذا تدقوؿ: )اإلسبلمي وف يدقولوف اإلسبلـ ىو اٜنل ،  يصبح الرأم العا

، كيصف معارضيو  كاٜنزب الوطين اٞنصرم ٬نكنو أف يِّ عي أن و د٬ندقراطي، ك"الدقذ ايف" يصف نفسو بالدقائِّ الفذٍّ
ـ  ال قيمة لو(، ... الصٍّر  اع "اإليِّيولوجي" يرتعرع يف غياب الِّ كلة كالنٍّظاـ السٍّياسي الذم باٛنرذاف، أم: أف  الرأم العا

سب لو ألف حساب ٍـّ ك٪ني   .يرتبط بالرأم العا

ٍـّ كثركات  الوساطة كاحملسوبي ة: كىنا حٍِّّث كال حرج، الفساد السٍّياسي كالفساد اإلدارم كاٝنلط بٌن اٞناؿ العا
 _.ا قاؿ "جوف آدمز"( دكلة الرجاؿ ال دكلة الدقانوفاٜنكاـ، كغياب اٞنساءلة كالش فافية ... كم
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   :خبلصةه 

كال٬ٍِّّندقراطي ة بيػ ن ا أف   -كالذم يشمل اٞنؤس سات كاٜنوكمة فيها  -يف ىذا اٞنبحث عن العبلقة بٌن بناء الِّ كلة 
٢نتلفةن، بٌن الِّ كؿ اليت ٬نكن أف العبلقة بينهما ال ٬نكن أف تأخذ عبلقةن خطي ةن، كما أف  بناء الِّ كلة يأخذ أشكاالن 

ا للحكم الر شيِّ كبناء اٞنؤس سات، كالِّ كؿ اليت أىخذىت ٧ناذج مغايرةن عرب تشكيل  ٬ندقراطية عنصرنا داعمن تكوف الٍِّّ
لك الِّ كؿ أك مؤس سات الِّ كلة الت ار٫ني ة كالبناء عليها، كإعادة إحياء ٞنفاىيم كػ"اٟنارموين"، ٣ن ا عز ز ٧ناذج اٜنكم يف ت

٬ندقراطي ة  األشكاؿ اٞنتنوٍّعة لل٬ٍِّّندقراطي ة كما ىي الِّ كؿ "اإلسكنِّنافية"، كأف  كل  ىذه الت جارب كانت العبلقة مع الٍِّّ
عبلقة متِّاخلة، كما أف  الِّ كؿ العربي ة تنو عت أشكاٟنا، لكن ها تِّكر حوؿ معىن سيطرة فئةو حاكمةو تيدقصي طرفنا من 

اَّتمع، ٣ن ا ٩نعل اٜنِّيث عن الت حو ؿ ال٬ٍِّّندقراطي يف ىذه الِّ كؿ مرهتنه بعواملى متعٍِّّدة ليس من بينها إرادة  أطراؼ
دة تنبيع من كجود مؤس سات دكلةو تضمن مشاركة اَّتمع يف بيئةو شف افةو،  الدقول العظمى، بل عرب "دينامي ات" متعٍِّّ

 .لكسب كبناء اٝنربات اليت ىي جوىر اٜنكم الر شيِّتضمن للجميع العمل كالت وق ع كا

ٍـّ ألجل الكسب    إف  جوىر االنتدقاؿ للحكم الر شيِّ ينبيع يف الت حو ؿ من الفساد، كىو الت عامل مع اٞناؿ العا
ٞنسؤكؿ أك اٜناكم مع الش خصي كسوء استعماؿ الس لطة كاستمرار عبلقة الرٍّعاية كالعبلقات الز بائني ة، يف األكُف يتعامل ا

ا جزءه من تركة عائلتو أك أرضو إقطاعي ةو، كما أن و قِّ يتعامل مع بعض اٞنتنفٍّذين يف اَّتمع   ٣نتلكات اَّتمع ككأهن 
ا عن الفئات اٜناكمة، كساعتها ال  كشركاء يف شركةو أك عملو ْنارم  خارج إطار الدقانوف، لذا ال تنمو اٞنؤس سات بعيِّن

٬ندقراطي ة أك االنتخابات أف تؤثٍّر الت أثًن الكبًن يف الت حو ؿ ال٬ٍِّّندقراطي ة، األزمات االقتصادي ة قِّ تكوف سببنا ٬نكن للٍِّّ 
للت حو ؿ ٥نو مستوياتو أعلى من اٜنكم الر شيِّ كال٬ٍِّّندقراطي ة، لكن ٩نب الت فريق بٌن الِّ كؿ يف أمريكا البلتيني ة كجنوب 

  .رؽ األكسط عرب فهم سياقاهتا الت ار٫ني ة، كما ييبٌنٍّ اختبلؼ مؤشٍّر اٜنكم الر شيِّ بٌن ىذه الِّ كؿشرؽ آسيا كالش  

أحِّ الدقضايا األساسي ة اليت أىثٍػرىهتا ىذه الت جارب ىو كيفي ة قياس الفارؽ بينها، كيف أداء تلك اٜنكومات، فبينما   
٬ندقراطي   كما سيأيت   -ة ٓناكؿ أف تضمن بعض اٞنؤشٍّرات اليت أثارىا مفهـو اٜنكم الر شيِّ ٤نِّي أف  كثًننا من مؤشٍّرات الٍِّّ

  . ٤نِّ أف  مؤشراتو أخرل قِّ تكوف أكثر مباشرةو لفهم أداء اٜنكومات كارتباطها باٞنواطن -

تو إشكاالن كعائدقنا كثًنه من الدقضايا اٞنثارة يف العاَف اإلسبلمي يصعب قياسها، من ث  ييصًبح اٛنِّؿ حوٟنا ُنٍِّّ ذا
، يدقيس ترك ز الث ركة داخل اَّتمع،  (Gini Cofficient) "أماـ فهم الواقع، فمؤشٍّر الت فاكت اٞنعركؼ بػ"جيين
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كيتِّر ج من الصٍّفر، حيث األمر أشبو بالت ساكم إُف اٞنائة، حيث يكوف عِّـ الت فاكت يصل إُف أقصى درجاتو، كإذا 
َف يف ىذا اٞنؤشٍّر سنجِّ أف  دكالن يف جنوب شرؽ آسيا ىي أقل  نسبي ان من غًنىا يف أمريكا نظرنا إُف قار ات العا

البلتينية كإفريدقيا، كىذا األمر كاضحه يف سياؽ الت حالفات اٜناكمة، لكٍن نظرنا للعِّيِّ من األزمات االقتصادي ة اليت 
ليت تبعت تلك األزمات، قِّ ٓنس ن أداء كثًنو من اٜنكومات، مر ت ُّا دكؿه كػ"اٞنكسيك" ك"الربازيل" كالت حو الت ا

 .ككانت ديكؿ أمريكا البلتينية أفضل أداءن منها يف جنوب شرؽ آسيا

فيها إشكالي ة حدقيدقي ة لفهم ذاهتا عرب مؤشٍّراتو حدقيدقي ةو، فريغم ما يينشر من مؤشٍّراتو  -كما رأينا   -الِّ كؿ العربي ة   
ِّ يف اٞننطدقة، إال  أف  مبلحظةن ٩نب أف تيذكر كىي: أف  االسرتاتيجي ة البحثي ة يف الدقضايا االقتصادي ة عن اٜنكم الر شي

كالت نموي ة متأخٍّرةه بشكلو كبًنو عن مناطق أخرل من العاَف، فإذا نظرنا إُف عِّد الٍِّّراسات احملكمة كاليت تضع مؤشٍّراتو 
ا، فالت طو ر الذم حِّث عن العاَف العريب، سنجِّ أف  عِّد  يف  -مثبلن  -اٞنؤس سات الت ابعة ٞننظ ماتو عربي ةو قليلةه جِّن

ـ( جاء من مسا٨ناتو خارج نطاؽ الش رؽ األكسط، كأمريكا البلتيني ة،  أك ََُِ – ُٖٓٗالن شر البحثي من العاـ )
العاَف العريب ىي أقل  ٙنس مراتو من آسيا كإفريدقيا آسيا، أك أكركب ا كالواليات اٞنت حِّة األمريكي ة، كالبحوث من 

سىب من ١نرٍّكات البحث  ._كأمريكا البلتيني ة، كما ٬نكن أف ٪ني

ىذا يعين أف  صناعة الدقرار يف اٞننطدقة ٔنضع ٜنساباتو سياسي ةو، كأف  ىذه الصٍّناعة ال ترتبط بسياؽو ٠نتمعي     
ىذه الِّ كؿ، فهذه الٍِّّراسات ٓنتاج لكثًنو من اٞنيزاني ات، كسيرعاف ما تِّخل ىذه  كتطوٌّرو ُنثي  يف جامعات كمؤس سات

فضبلن عن  -الٍِّّراسات يف تعاقِّاتو ٔنضع ىي األخرل ٞننظوماتو من الفساد؛ لتيصًبح عملي ة نشر ىذه الٍِّّراسات 
ٌف شخصي ة، لسيطرة قول بعينها على خاضعةن ىي األخرل ٜنساباتو سياسي ةو كاقتصادي ةو كمصا -ٓنويلها لسياسات 

 .صناعة اٞنعرفة كاألرباح اليت ْننيها من ىذه الصٍّناعة

لو أبعاده كثًنةه، كال ٬نيكن أف نفرتض عبلقةن خطي ةن بٌن اٜنيكم الر شيِّ كال٬ٍِّّندقراطي ة،  -كنموذجو   –اٜنيكم الر شيِّ    
كىذا ٪نتاج ٞنؤس ساتو قائمةو قادرةو على تفاعل كندقل اٞنعلومات فيما كأف  أساس ىذا اٜنيكم الر شيِّ ىو صناعة الدقرار، 

بينها؛ ُنثنا عن الدقرار الر شيِّ يف أجواءو من الش فافي ة كالثٍّدقة اٞنتبادلة، اليت تتطو ر عرب الز من لتضع مساراتو ١نِّدةو 
خرو مهم  يف الن موذج اٞنعريفٍّ اٞنرتبط باٜنكم الر شيِّ، كىو لسياسة الت عِّ دي ة الث دقافي ة، كأىم  من ذلك ىو تطوير مفهوـو آ

 .عىلماني ة الِّ كلة، كىذا ما سنناقشو يف الفصل الت اِف
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ِّالفصلِّالثَّالث

ِّالحكمِّالرَّشيدِّوالد ينِّوالَعلمانيَّة

 

ساحة الفكر كالس ياسة،  ذكرنا يف الفصوؿ الس ابدقة أف  اٜنيكم الر شيِّ ارتبط بظواىر عاٞني ة فرضت نفسها على
فالت عِّ دي ة الث دقافي ة ال ٬نكن ْناكزىا، كاالتصاؿ بٌن ٢نتلف الش عوب أمره ال ٬نكن إيدقافو، كما أف  انتشار الش ركات 

  .الكربل كتِّف ق األمواؿ يف االقتصاد العاٞني شك ل ٠نموعةن من الش بكات بٌن شعوب األرض

، كالث ورة "اإليراني ة"، كيف شرؽ أكركب ا  كقِّ شهِّ العاَف الكثًن    من الث ورات اليت انِّلعت يف العاَف اإلسبلميٍّ
انِّلعت ثوراته يف دكلة كػ"بولنِّا"، كشهِّ العاَف انتشارنا للخطاب الٍِّّيين الذم عرب  عنو الر ئيس "جورج د. بوش" 

ـ  يف  عدقب أحِّاث اٜنادم عشر من سبتمرب، فكاف الس ؤاؿ اٞنطركح: ىل استطاعت العلماني ة أف ْنعل اَّاؿ العا
ا عن الٍِّّين كاختبلؼ الث دقافات، ىنا بِّأ اٜنِّيث عن الت عِّ دي ة الث دقافي ة كبِّيل عن العلماني     .ةاَّتمعات األكركبي ة بعيِّن

كىل ييشرتىط يف ىذه الش عوب  اٜنيكم الر شيِّ ىل ىو إنتاجه أكركيبٌّ خالصه تفض لت بو على دكؿ العاَف النامي؟   
أف تتسل ح بالعلماني ة للخركج من الصٍّراعات؟ كماىي العبلقة بٌن اٜنيكم الر شيِّ كالعلماني ة؟ كىل ييشرتىط لتكوف الِّ كلة 

     بعيِّةن عن الفساد كاال٥نياز أف تكوف ١نايِّةن أم علماني ةن ؟

ر العلماني ة يف بعث ركح الت سامح بٌن الش عوب، فاٜنيكم الر شيِّ أك جاء ىذا اٛنِّؿ يف ًخضىمٍّ اٜنِّيث عن تعث     
اٜنوكمة فيما يبِّك إطاره قًِّنه ْنذ ر يف كثًنو من اٜنضارات، فهو ٬نثٍّل قِّرة اَّتمعات على تنظيم عبلقاهتا كإدارة 

ذهتا األدياف اٞنختلفة، كاليت شؤكهنا، كقِّ بٌن  الِّ كتور "شانِّرا" ذلك من خبلؿ استعراض الكثًن من اٞنسارات  اليت أن 
كإف اختلفت يف منظورىا للحيكم الر شيِّ بٌن الت شِّيِّ على معىن الدقانوف أك االقرتاب من مفهـو الثٍّدقة أك العمل على 

حكمو رشيِّو خارج  عف ة اٜناكم كاحرتامو لدقيم اَّتمع، إال  أف  اٞنلفت للن ظر يتلخ ص يف عِّ ة قضايا تبٌنٍّ إمكاني ة كجود
  :إطار العلماني ة



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

002 
 

 -الذم ٕنثٍّلو اٞناد ة من حولنا كاحملسوس  -ترل بأف  العاَف الفيزيائي الذم نعيشو  -كل  األدياف   -فاألدياف  .ُ
دقضايا ليس ىو مصِّر اٞنعرفة، كأف  الغيب جزء من ىذه اٞنعرفة، كأف  اٞنسؤكلية تنشأ من خبلؿ الت عل ق باإللو، ككل  ال

  .الر كحي ة اليت تضبط سلوؾ اإلنساف؛ لذا فاٞنسؤكلي ة يف األدياف جزءه أساسيٌّ من رسالتها

أف  الت وحيِّ يف اإلسبلـ يدقتضي كحِّة اٛننس البشرم، كأف  االختبلؼ بٌن البشر ال ٬نكن أف يكوف سببنا يف  .ِ
لٍّي ة للبشر كأم ةو كاحِّةو ريغم اختبلفها، كىذا يعين االنطبلؽ ٥نو ظيلمهم كالت فريق بينهم، أم أف  الت وحيِّ ييعطي صورةن ك

، دكف الن ظر ٛننسو كعرقو، أك لونو أكدينو، كىذا ما ٩نعل اٜنيكم الر شيِّ كدقيمة عام ة، كأ٨ن ها قيمة  اإلنساف كإنسافو
اه د  .كف أف تت فق يف اإلطار العدقائِّمالعِّؿ كاٜنرٍّي ة، فاٞنسيحية ككثًنه من األدياف بِّأت تت جو ىذا االْنٍّ

ىذه الوحِّة للجنس البشرم تبعها ٕناىي مع حركة الكوف كالوجود، كىذا األمر موجوده يف كلٍّ األدياف، ٣ن ا  .ّ
ييعطي اٜنِّيث عن البيئة كاٜنفاظ على األرض من الفساد قيمةن استمر ت عرب األدياف، كإف بصيغو ٢نتلفةو، كال ٬نكن أف 

  . الن ظري ات اليت ارتبطت بالصٍّراع مع الكوف كالر غبة يف إخضاعو ٜنرٍّي ة اإلنساف٤نِّى ذلك يف

الدقيم كاٞنبادئ يف األدياف عام ة، كىذا ما ٩نعلها معيارنا قيمي ان ٪نكم اٛنميع، كىذا ما ال ٬نيكن مبلحظتو يف  .ْ
الة كاٞنساكاة، بل يف قيمو أخرل ال تدقل  أ٨نٍّي ة كالصٍِّّؽ كاٞنود ة الفكر العلماين، ىذه الدقيم ال تتمث ل فدقط يف اٜنرٍّي ة كالعِّ

كم اَّتمعات بوجود مؤس ساتو أكلي ةو كاألسرة  كاٞنعاملة اٜنسنة، كاٜنبٍّ كالوقوؼ عنِّ حِّكد ىذه الدقيم، فهذه الدقيم ٓنى
  .كاٞنِّرسة كاإلعبلـ

د اٜنيكم الر شيِّ، كىو ىذه اٞنبادئ العام ة اليت ٤نِّىا يف كلٍّ األدياف ٩ن .ٓ ٍِّّ ـه كاحِّه، ىو الذم ٪ني معها نظا
  .الت واصل كاٜنوار، أك الت جانس كالدقِّرة على الت واصل كخلق بيئة ٬نكن من خبلٟنا العيش اٞنشرتؾ بٌن كاف ة اٜنضارات

ري ة األسرة ىناؾ بعض اٞنبادئ األساسي ة ٤نِّىا ْنمع ىذه األدياف، كىي احرتاـ اإلنساف ككرامتو، ١نو  .ٔ
فاع عن الن فس كردٍّ اٞنعتِّم، كما أف  الدقيادة ىي جزءه  كاألخبلؽ الفاضلة، كالسٍّلم اَّتمعي، كنبذ العنف باستثناء الٍِّّ
أساسيٌّ يف ىذه األدياف، فتماسكها كقِّرهتا على الس ًن كفق نيظم اَّتمع، كىذا كاضحه يف العبلقة بٌن اٜنقٍّ كاٞنسؤكلي ة، 

  .طي العبلقة اٞنتبادلة اليت توازف حركة اَّتمع كالعبلقة بٌن اٜناكم كاحملكـوكىذا ييع
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األدياف كذلك بعكس ما صو ر الفكر الت نويرم، ىي ١نل  ثدقة، كىو إنساف ال يلجأ للت وحش إال  يف عيشو  .ٕ
ا عن اَّتمع كمؤس ساتو، كأف  الش ر  كل و يف الظ لم كٓنفيز الر غبا ت دكف كجود كوابح قادرةن على تنظيم توق عات بعيِّن

الن اس، لدقِّ رأينا كيف أف  الت صو رات اليت ترل كحشي ة اإلنساف قبل كجود الِّ كلة ىي تصو رات نشأت عن نظري ةو 
وع اٝنًن تطوري ةو تفرتض اإلنساف يبحث عن اَّتمع ُنثنا عن مصلحتو، كغابت تلك الثٍّدقة اٞنتبادلة بٌن اَّتمع كشي

 .(ُُ-ٗ:Chandraََِٗ ) .كاٜنبٍّ بٌن أبنائو

يف الفكر اإلسبلميٍّ اٞنعاصر ال ٤نِّي أف  ىذه الدقضايا تشك لت يف الن ظري ة السٍّياسي ة، بل صارت قضايا تتعل ق      
ًبع ذلك ظاىرتاف مي زتا الفكر باَّتمع، أم أف  اٜنيكم الر شيِّ َف يكن يف صيلب اٜنِّيث عن الن ظري ة السٍّياسي ة كقِّ تى 

،  -ُاإلصبلحي كاٜنراؾ السياسي، بإٗناؿو ٨نا :  ػ غياب أمٍّ  ِكجود حراؾو كبًنو دكف حصوؿ أمٍّ تغيًن حدقيدقي 
  .دينامي ة يف فهم اٞنصطلحات كاألفكار كاٞنفاىيم

مفاىيم قِّ طاٟنا الكثًن من اٛنِّؿ كانطلق الكثًنكف من مسل مات ال يىرضوف ّنجر د اٜنوار حوٟنا، كىي يف الواقع 
حّت  يف العاَف الغريب منشأ الكثًن من تلك األفكار، فالعلماني ة تعين الفصل بٌن الٍِّّين كالسٍّياسة، كال٬ٍِّّندقراطي ة تعين 

يف  حق  تشريع الش عب، كمن ث  انطلق اٛنميع للخصاـ حوؿ ىذه الث نائي ات ضمن ىذا اإلطار، كحّت  اٛنِّؿ كاف
اـ بٌن األطراؼ اٞنختلفة، كحيًشِّ لذلك إعبلـه كأمواؿه كعنفه  تفصيل ىذه اٞنعاين الث ابتة البلزبة، كانتدقل األمر لبلهتٍّ
كسجوفه ...، كل  ذلك ّنفاىيمو كنظري اتو ٬نكن مناقشتها كمعرفتها ضمن ٧ناذج مرك بة قِّ تيساىم يف اٝنركج من ىذه 

 .الث نائي ة

ت اليت حاكلت خرؽ جِّاًر ىذه اٞنفاىيم: موسوعة العلماني ة اٛنزئي ة كالعلمانية الش املة للر احل من احملاكال   
"عبِّالوى اب اٞنسًنم"، ك"اٞنسًنم" يف معظم أعمالو يركٍّز على الن ماذج الفكري ة، كىو بذلك يأيت على أبرز اٞنفاىيم 

 .بو كليس بنموذجو اختزاِف  ْنذ رنا؛ ليفكٍّكها كيعيِّ تركيبها يف ٧نوذجو مرك  

يبٌن لنا ذلك فيدقوؿ :)صناعة الن ماذج تبِّأ بالت جريِّ، كفق صورةو ذىني ةو تيسم ى فرضي ةن أك نسدقنا أك نظامنا ...،    
ب. الت جريب، كتفكيك الواقع اٞنرك ب يف عناصر: نشاطاتو بشري ةو، ث  يتم  الر بط بٌن اٞنعلومات كصياغة الن موذج بالرت كي

 يكوف من خبلؿ االرتباط بالواقع كتدقييم الن موذج كمعرفة قِّرتو الت فسًني ة. كمعرفة قِّرة الن موذج على الت فسًن أك الت نب ؤ،
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تتم  بناءن على ٠نموعةو من اٞنؤشٍّرات. كاٞنؤشٍّر: ىو عنصره ما يف الواقع ٬نكن مبلحظتو بسهولة، كالت حوالت اليت تطرأ 
  .ليو تطرأ على مفهوـو ٠نر دو ع

كييؤكٍِّّ الِّ كتور أف  اٞنؤشٍّرات كاستطبلعات الر أم، كٓنليل اٞنضموف ىي مؤشٍّرات اختزالي ة ال تعربٍّ عن تعدقيِّ    
لن موذج الظ اىرة اإلنساني ة، كلعل  ٧نوذج العلماني ة الش املة الذم عرضو ييبٌنٍّ إحِّل احملاكالت لوضع ٧نوذجو ثورم  ل

االختزاِفٍّ الس ائِّ، يتلخ ص ىذا الن موذج يف مرحلةو أكُف تسود فيها العلماني ة اٛنزئي ة حينما يكوف ٠ناٟنا مدقصورنا على 
اَّالٌن االقتصادم كالسٍّياسي، كحٌن تكوف ىنا كبدقايا ميطلدقاتو مسيحي ةو كإنساني ةو، كحٌن تت سم الِّ كلة ككسائل 

الل ذة: الٍِّّعاية كاإلعبلف كالسٍّينما... بالض عف كالعجز عن اقتحاـ أك استعمار كلٍّ ٠ناالت  اٜنياة، اإلعبلـ كقطاع 
 كحٌن تكوف ىناؾ معياري ة إنساني ة أك طبيعي ة أك مادٍّي ة، كلكٍن يف اٞنراحل األخًنة كمع تزايِّ قو ة الِّ كلة ككسائل اإلعبلـ

وؿ إُف الفرد كإحكاـ الدقبض عليو من الِّ اخل كاٝنارج، كمع اتٍّساع ٠ناؿ عملي ات كقطاع اللذة، كٕنك نها من الوص
، العلمنة كضمور اٞنطلدقات كاختفائها كهتميش اإلنساف، كسيادة النٍّسبية األخبلقي ة ث  النٍّسبي ة اٞنعرفي ة باىتزاز الكلٍّي ات

 _.لس ائلةتظهر العلماني ة الش املة يف مرحلتيها، الص لبة كا

إذ يتحو ؿ اَّتمع من ٠نتمعو يرتبط ّنطلدقات الن موذج الكامن: اهلل كاإلنساف كالط بيعة، ث تيزاح الدقيم كاٞنطلدقات،    
كتبدقى الث نائي ة الص لبة: اإلنساف كالط بيعة، ث  تبِّأ اٞنرحلة الس ائلة حٌن يتم  تبسيط ظاىرة اإلنساف، إذ ييصبح ٠نر د 

موضوعي ة كقابلة للٍِّّراسة كغًن شخصي ة، أم: متماثلة إُف حِّو كبًنو، فيسهل الت عامل معها ّنعاٛنتها كدراستها  عناصر
ـ ، كىذا ىو ترشيِّ اٜنياة  كالت حكم فيها كإخضاعها لنماذج ٓنليلي ةو بسيطةو كقواعِّ إجرائي ة ذات طابعو مادم  ككمي  عا

 .اٞنادي ة

رًجنا من اختزاؿ اٞنفهـو ىكذا نرل متتالي    ةن تفسٍّر لنا الكثًن يف مصطلحو َف تيلم  أطراؼ تار٫نو إال  عرب ٧نوذجو ٫ني
إُف تعريفو ال ٪نمل أم  داللةو تفسًني ةو: فصل الٍِّّين عن الِّ كلة، لكن  ىذا الن موذج ال ٪نمل الكثًن من الدقِّرة 

ن عاَف الفكر إُف عاَف اٞناد ة، أك أف  الث نائي ة انتدقلت من السٍّياسة كالٍِّّين إُف الت فسًني ة، فهو كما يبِّك رىيننا لبلنتدقاؿ م
   .الٍِّّين كاٜنياة

، ككيف ينتدقل من مرحلة إُف مرحلة، ىذا بالط بع ال يعين أف      كالن دقِّ ىنا حوؿ اعتماد الن ظرة الت طوري ة للمفهـو
فمؤشٍّراته عِّيِّةه تِّؿ  على أف  معِّ الت العلمنة يف ارتفاع كما بٌن  ىو نفسو،  ٧نوذج "اٞنسًنم" بِّكف قِّرة تفسًني ة،
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كما تي اري ما بعِّ اٜنِّاثة كاٜنركات الن سوي ة كالعوٞنة كسيطرة رأس اٞناؿ كالش ركات الكربل كشركات العبلقات العام ة على  
 .ىذه الر أٚنالي ةكثًنو من سياسات الِّ كؿ الكربل إال مؤشٍّره من مؤشٍّرات 

مع ىذا الن موذج الذم ييعطينا سيناريو لبلنتدقاؿ عرب الث نائي ات، ٤نِّ ١ناكالتو أيخرل كثًنةن ليست لفهم العلماني ة    
ين كالسٍّياسة َف تتحدق ق يف  ، كىذا يعين عنِّ بعضهم أف  أسطورة الفصل بٌن الٍِّّ بل للخركج من أسرىا كإطارو ٓنليلي 

خ، فهو مليءه بالصٍّراعات حوؿ الدقيم كالٍِّّين كالوطن كالش ريعة، كاألىم من ذلك الغركر كالكربياء ٓنت مسم ى الت اري
  .الدقيم

فبل يزاؿ بعض الس اسة كاٞنفكٍّرين ينتدقل من مسل مات أف  العلماني ة أمره كاقعه، كمن ث  ييصبح اٜنِّيث عن    
ا ترفض العلماني ة، كأف  كصوٟنا إُف اٜنكم سييلغي مبِّأ الت ِّاكؿ على الس لطة،  األطراؼ األخرل كخاص ة اإلسبلمي ة أهن 

٬ندقراطية، كىكذا تدقع العلماني ة يف الش رىؾ الذم حذ رت منو كىو  م سيبِّؤكف يف تطبيق الش ريعة ث  يندقلبوف على الٍِّّ كأهن 
ا للت فسًن كاٜنكممعياري ة الواقع، كمن ث  تصبح  العلماني ة ٠نر     .د صورةو ذىني ةو للت صنيف كليست ٧نوذجن

دعنا نِّرس ىذه اٞنراجعات الث وري ة للس ؤاؿ: اٛنِّلي ة بٌن الٍِّّيين كالسٍّياسي؟ لنجِّ أنفسنا أماـ ٧نوذجو أقِّرو على    
لر شيِّ يساعِّنا على صياغة ٧ناذج تفسًن ما ٬نكن أف ندقـو بو دكف كجود خلفي اتو مسبدقةو خاص ةن أف  مفهـو اٜنيكم ا

د األىِّاؼ اليت يسعى ٟنا اَّتمع دكف معايرة ىذا اَّتمع بدقيمو فوقي ة ليست ١نل اتٍّفاؽ بٌن ٢نتلف  فكري ة ٓنٍِّّ
 .الث دقافات

ي ة من يدقوؿ "ىانت بيكر" يف كتابو هناية العلماني ة: العلماني ة ليست ١نايِّة، كىي ليست أكثر عدقبلني ة كإنسان   
ا سيطرة العلم، كال ٬نكنها أف تتفادل الن ظر خلف اٞنادة الكتشاؼ الدقيم، كىي  خياراتو غًنىا، كال ٬نكن أف تِّ عي أهن 
٠نموعة خطاباتو جوفاء كفيدقهةو ال ٬نكن كضعها كنموذجو يدقٍِّّـ أم  فائِّةو عملي ةو، كمن األفضل لنا أف ننظر َّتمعنا 

 اٝنطأ كالص واب، خًنه من كضع حواجز كأفكار مسبدقة كقواعِّ مصطنعة بٌن الٍِّّين كالعلماني ةكأف ييدقنع بعضنا البعض ب
_. 

مراجعة الس يطرة اٞنعياري ة العلماني ة على الفكر الغريب؛ ستبٌنٍّ حدقيدقة أف  اٜنِّيث عن دكؿ علماني ة كفق الن موذج    
ت اريخ، كأف  الكبلـ عن أف  الِّ كؿ العربي ة اليت تكو نت بعِّ اٜنرب العاٞني ة الذم يتخي لو البعض َف ٪نِّث إال  نادرنا عرب ال

ا علماني ة ٪نتاج ٞنراجعة ىو اآلخر، تبِّك ىذه اٞنراجعة مهم ةن خاص ةن عنِّما يعترب البعض أف  العاَف العريب ٬نر    الث انية أهن 
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"، فييعيِّ البعض سيناريو "أتاتورؾ"، ككيف أف  الر ئيس "السٍّيسي" مثبلن اآلف  ّنا مر  بو إب اف سيدقوط "الِّ كلة العثماني ة
  ٬نثٍّل "أتاتورؾ"، كأن و سيحمل "مصر" على اٜنِّاثة؟

يف الث ورة الفرنسي ة على سبيل اٞنثاؿ، يسود اعتدقاده بأف  الكنيسة قِّ أيلغيىت ٕنامنا، كأف  البلئكي ة أك العلماني ة قِّ     
ىي الن موذج الس ائِّ، كيسرم ىذا الكبلـ بعِّ ذلك على أكركب ا كالغرب، كىذا ليس بصحيحو تار٫ني ان كال  كانت

"أبستمولوجي ان"، فِّكؿه كػ"إيطاليا" ك"إسبانيا" ك"اليوناف" رفضت ىذا الن موذج الذم ييدقصي الكنيسة، كما أف  
عودة الكنيسة كعِّـ إقصائها، كقِّ تعز ز ذلك اٞنسعى يف "فرنسا" "ركبيسبيًن" إب اف عصر اإلرىاب كاف من الِّ اعٌن ل

 ._بعِّ اٞنصاٜنة اليت أجراىا "نابليوف بونابرت" بعِّ ذلك بسنواتو 

، كانتشر  عرب طبدقةو  Calvinism قبل الث ورة الفرنسي ة كاف ىناؾ حراؾ للربكتستانت الكالفيين الفرنسي   
رد كبًنةو، كانت ىذه اٜنركة  أشبو بِّكلةو داخل دكلةو، فدقِّ كانت تنتشر بٌن طلبة مثدق فةو من اَّتمع الفرنسي، كّنوا

اٛنامعات، كتيسيطر على الص حف كبعض أنواع التٍّجارة، ٣ن ا أى لها لبِّاية حربو ضِّ اٞنلك كالكنيسة، كأف تكوف 
ة، كأف يكوف ٟنا تواجِّه داخل العِّيِّ من بالدقو ة اليت ال ٬نكن الس يطرة عليها، كاستطاعت أىٍف تنأل بنفسها عن الكنيس

اكؿ أف  اٞندقاطعات، كتغلغله يف اٜنكومة، انتهى مع اعتبلء "لويس الس ادس عشر" اٜنكم، لكن ها منذ أف خرج قانوف ٪ني
ِّيبلن عن الكنيسة يينظٍّم نشاطها إُف قياـ الث ورة الفرنسي ة كانت ىي الدقوة اليت يينظر إليها كدقو ة ديني ة متحرٍّرة، قِّ تكوف ب

  .اليت كانت جزءنا من النٍّظاـ السٍّياسي، ىؤالء ىم بعض رجاالت الث ورة

كمع قياـ الث ورة كاف اَّلس الوطين يعاين من صعوباتو مالي ةو ٗن ةو، ككانت الكنيسة مصِّرنا ىام ان من مصادر    
( مايو حٌن َّس بإزالتها بل بإصبلحها، كذلك يف )الت مويل، لذا ٬نكن اعتبار أكؿ صِّاـو حدقيدقي  مع الكنيسة لي

شكٍّلت ٛننةه برٞناني ةه إلصبلح الكنيسة كمراجعة نظامها الِّ اخلي، ىذه الل جنة حاكلت أف ْنعل الكنيسة أكثر 
ة حسب بعض د٬ندقراطي ةو من حيث االنتخابات الِّ اخلي ة كاٞنمارسات اٞنتعلٍّدقة بالِّ كلة، كقِّ كاف يف ذىن رجاؿ الث ور 

ٍـّ؛ لذا حّت  أكلئك الذين نظركا إليها ا مؤس سةه من اٞنؤس سات اليت ٬نيكن من خبلٟنا الت أثًن يف الر أم العا   اٞنؤرٍّخٌن أهن 
اتيبي ة اٞنوجودة ُّا اليت ٩ن ا تدقليعةه ق٬ِّنةه يعرفوف أف  ىناؾ حساباته سياسي ةه، كاألىم  اقتصاديةه من خبلؿ الرت  ب أف كأهن 

ا ٣ن ا يصوٍّره البعض على أف  دينا لو آالؼ السٍّنٌن اختيطف يف ٜنظة  تيوضىع يف اٜنسباف...، لدقِّ كاف األمر أكثر تعدقيِّن
 .(fukuyamaَُِّ) .غضبو 
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ضعوا الكنيسة لسلطاف الِّ كلة، كلذا كاف من مهاـ الل جنة ىو كضع دستورو     كاف رجاؿ اَّلس يريِّكف أف ٫ني
لو الكنيسة، فهم ال يريِّكف أف يظهركا كدقتلةو للكنيسة، بل أرادكا ٟنا موتنا بطيئنا كمؤس سةو تابعةو للملك،  مِّين  ٔنضع

ين أقول ٣ن ا نصوٍّره أحيانن  ٍـّ، لكن  ىذا الدقانوف اٞنِّين َف يكن كافينا، فتأثًن الٍِّّ ا، فدقِّ  لكن ها ببل شك  مؤثٍّرةه يف الر أم العا
)كاف األمر يتجل ى ي ( ـ( حٌن توج ب على رجاؿ الكنيسة اٝنضوع للدقانوف اٞنِّين اٞنوضوع، َُٕٗ(  يوليو عاـُِـو

لذا كألك ؿ مر ة ييطلب من الكنيسة أف تكوف ٓنت سلطاف الِّ كلة، كأف ييدقسموا على ذلك، كييصبح البابا موظفنا يأخذ 
 قِّ رفض ذلك نصف أعضاء الكنيسة تدقريبناراتبو من الس لطة اٞنِّني ة كيدقر  لسلطاف الِّ كلة باٝنضوع، ك 

Hilarieُِّٗ كبالط بع سيكوف ىذا على حساب الس لطاف كاٞناؿ الذم عيرًفت بو فرنسا كِّكلةو ديني ةو، كالعجيب ،
أف  تلك اٞنسل مة اليت ٥ناكؿ أف ندقيس ُّا أكضاعنا ىي متجذٍّرة يف الت اريخ اإلسبلمي قبل آالؼ السنٌن، حٌن انفصل 

  .ضاء كالفتول عن أعماؿ اٝنبلفة كاٞنؤس سات الت ابعة ٟناالدق

لدقِّ كاف األمر صعبنا، كأيعلنىت حربه ديني ة حٌن اقتضى اإلجراء نزع ٕنثيل الكنيسة يف احملاكم كالس لطة    
م أعِّاء لل٬ٍِّّندقراطي ة برف ضهم الدقىسىم كاٝنضوع الدقضائي ة، كاندقسم الن اس، ككاف الن ظر للكنيسة يف أعٌني البعض أهن 

للمِّني ة، كلدقِّ اشتِّ  اٜناؿ، ٣ن ا دعا اَّلس إُف إصِّار قرارو بنفي كلٍّ من يرفض الدقىسىم، كىنا بِّأ اإلرىاب كالدقمع، 
  .خاص ة مع كجود هتِّيِّاتو خارجي ةو للث ورة الفرنسي ة اليت كانت تسعى إلعادة اٜنيكم اٞنلكيٍّ كالكنيسة

كغًنىا الكثًن؛ ْنعلنا ننظر لتبسيط األمر على أن و ٠نر د فصل الٍِّّين عن السٍّياسة أمره ١نل  نظرو، ىذه الت فاصيل    
فتجريِّ تلك الوقائع قِّ ييوحي ُّذه البساطة، لكن  ىناؾ تعدقيِّاتو مؤس سي ةو كاقتصادي ةو كاجتماعي ةو كعسكري ةو 

بيًن" أحِّ أىمٍّ خطباء كزعماء الث ورة أف يسعى للت صاٌف مع كاسرتاتيجي ةو قِّ أحاطت ُّا، كىذا ما جعل "ركبس
الكنيسة، ككاف ىناؾ مدقرتحه لو لتعزيز قانوفو مِّين  يدقر  فيو بأف  شعب "فرنسا" ييؤمن باهلل كباليـو اآلخر، كأف  العبادة 

  ._...أمره مهمٌّ لئلنساف، كأف  ١ناربة الط غياف كاجبةه للحفاظ على كرامة اإلنساف

ـ( حّت  كاف لػ"نابليوف" دكره كبًنه يف تنظيم العبلقة بٌن الكنيسة ُْٕٗما أف انتهى عصر اإلرىاب عاـ )   
ين لغالبي ة الفرنسيٌن، كأصبحت الكنيسة خاضعةن لسيلطة الِّ كلة، كتيصرؼ  كاٜنكومة بعِّ اإلقرار بأف  اٞنسيحية ىي الٍِّّ

(، كبذا كضعت الر كح الوطني ة كالِّ كلة يف كضع الس لطة اٜناكمة على َُِٖ)ٟنا اٞنرت بات، ككاف ذلك يف قانوف رقم 
  .الكنيسة
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٬ندقراطي ة، كقِّ كاف     األمر اختلف يف "الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة"، فدقِّ كانت الكنيسة جزءنا من الت حر ؾ ٥نو الٍِّّ
ين باعت باره كسيلةن للت صاٌف داخل اَّتمع كالس بلـ اَّتمعي، لكن  بيركز ىناؾ تي اره داعو لنظرةو أكثرى عدقبلني ةو للٍِّّ

"الِّ اركني ة" كمفسٍّر لبِّء اٝنليدقة جعل األمر ٫نتلف ٕنامنا، كٓنو ؿ األمر إُف إطارو فكرم  جِّيِّو حّت  للٍِّّين نفسو، 
  .كقص ة آدـ كحواء

بإٗناؿو دكف ٧نوذجو ىادو، فيصوٍّر األمر على أف  الت نوير كاف  كىنا يكثر اٜنِّيث عن الت نويريٌٍّن، كييؤخىذ األمر   
ـه، فمنهم من يرل ْناكز الٍِّّين، كمنهم من يعتِّؿ يف األمر كيرل  إقصاءن للٍِّّين كاألمر ليس كذلك، فالت نويري وف أقسا

ة من يرل أف  العدقبلني ة كالس ببي ة ال تتناقض مع أن و ال بِّ  من الت وازف يف الت عامل مع العيشري ات اليت تأخذىا الكنيسة، كٖن  
 . (The Scottish Enlightenment).اإل٬ناف كالعدقيِّة

كاف ىذا ظاىرنا يف "الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة"، فريغم ىذا الت نوير كاٜنِّيث عن فصل الكنيسة عن الِّ كلة،    
 .(Bakerََِٗ) .اسة كانوا ًقل ةإال  أف  اٞننظٍّرين لفصل الٍِّّين عن السٍّي

٬نكننا بالط بع أف نستمر  يف سرد الت اريخ، لكن  ذلك سيأخذنا عن اٞندقصِّ من اٜنِّيث، كىو أف  ىناؾ تضاربنا    
، فما ىو اٞندقصو  د كمبلبساتو قِّ ْنعل الدقوؿى بأف  الٍِّّين قِّ أيقصي عن اٜنياة يف أكركب ا أمرنا ٪نتاج لنماذج أكثر تفصيبلن

بالغرب؟ ىل ىي "فرنسا" أـ "إسبانيا" أـ "بريطانيا" أـ شرؽ أكركب ا ...؟ كما أف  فهم الظ ركؼ اٞنختلفة عن اٜنضارة 
يني ة يف الش أف السٍّياسي، بل إف  اٜنيك اـ اٞنسلمٌن ظل وا  اإلسبلمي ة كمؤس ساهتا اليت كانت أبعِّ عن سيطرة اٞنؤس سة الٍِّّ

ليومنا ىذا كوسيلةو إلثبات شرعي تهم، أم أف  اٜنِّيث عن العلماني ة يف الِّ كؿ العربي ة أمره ١نل  نظرو،  يستخِّموف الٍِّّين
فهنا أمًن مؤمنٌن، كشريفه يف "األردف"، كىناؾ خادـ حرمٌن يف "الس عودي ة"، كاألزىر من جانبو يبارؾ "السٍّيسي"، 

 .ا ٩نعلنا نبحث عن قضايا أخرل ىي أسباب ٔنل ف ىذه اٞننطدقةك"البشًن" يِّ عي أن و حاكمه إسبلميٌّ، ىذ

، كىو حِّيث بعضهم عن أف  العاَف اإلسبلمي يعاين من اٛنماعات اإلسبلمي ة اليت تريِّ أف     ىناؾ تناقضه آخره
، ككذلك الِّ كؿ ٔنتطف مِّني ة الِّ كلة كعلماني تها، كينطلق البحث من علماني ة الِّ كلة العربي ة، كىو أمره غًن  مفهوـو

الغربي ة اليت تنظر للعاَف اإلسبلمي كفق ىذا اٞننظار، فتدقرٍّب ىذا كتبعِّ ىذا، كاٞنتأمٍّل من الباحثٌن يدقوؿ: إف  افرتاض 
ـ  علماين  ىو أمره نادره يف الت اريخ  .(ََِٗ Baker) (َُِّ Gerges)_ .كجود حيٍّزو عا
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َف يتحدق ق،  -كىو اٜنياد  -الِّ كلة صارت ١نل  نظرو؛ ألف  اٟنِّؼ من العلماني ة بل إف  قضي ة فصل الٍِّّين عن    
ا صارت معيارنا للت صنيف كاالندقساـ اَّتمعي، يدقوؿ "مايكل نزار علي" يف كتابو "خطر العلماني ة كالت شِّ د  بل إهن 

ا  يانة اٞننافسة ٟنا، لذا اإلسبلمي كالت عِّ دي ة": العلماني ة اٞنتشٍِّّدة تفرتض أهن  تيعادم كل  األدياف، كترل اٞنسيحي ة ىي الٍِّّ
ٍـّ، فمباركة الت شريعات يف احمللٍّي ات  تسعى الستخِّاـ األدياف األخرل للحٍِّّ من خطر اٞنسيحي ة كتأثًنىا على الر أم العا

يني ة كاٞنؤس سات اٝنًني ة اٞن رتبطة بالكنيسة، كل  ذلك ييراد لو أف ٫نتفي باالدٍّعاء أن نا كحّت  يف الربٞناف كاالحتفاالت الٍِّّ
د ىذه اٞنعاين، كال ٬نكن أف تكوف الت عِّ دي ة طريدقنا للت أثًن يف  ٠نتمع متعٍِّّد. لذا يرل الكاتب أف  اٞنسيحي ة فيها ما ٪نٍِّّ

ٍـّ، )اإل٤نيل ييعطينا الوسيلة لندقِّ أنفسنا، كىذا قِّ يفيِّ ج سم الِّ كلة، كحّت  اٞنلكي ة كالكنائس الدقائمة، كقِّ الر أم العا
 .(ينفع كذلك يف السٍّياسة اٝنارجي ة كاألمن الدقومي

لدقِّ انتبو كثًنكف لسيطرة العلماني ة غًن اٞنرب رة، كاليت صارت كسيلةى االسرتزاؽ كالت كس ب كالظ هور كاٞنعياري ة اليت    
ارسها ضِّ  خصومها، خاص   ةن كأف  اٞنمارسة الت ار٫ني ة تِّؿ  أف  الٍِّّين كمحرٍّؾو للت اريخ ظل  فاعبلن طيلة الفرتة اليت صارت ٕني

ا علماني ة تيدقصي الٍِّّين من اٜنياة، ىذا ما تعكسو مراجعاته كثًنةه للن موذج العلماين الس ائِّ  .يِّ عس بعضهم أهن 

ا ندقف عنِّ "ماكس كيرب" كاٜنِّيث عن كلو عيِّنا لػ"ٞنسًنم" كمراجعتو للعلماني ة    ، سنجِّ اٜنِّيث يطوؿ، كرّن 
اليت من الن ازي ة كحالةو ٧نوذجي ةو للعلماني ة، كلعل  "بيرت برجر" قِّ ٝن ص ٧نوذج العلماني ة بدقولو: إف  العلماني ة ىي اٞننظومة 

يني   خاص ةن يف هناية  -ة كرموزىا، لكن  الفرتة اليت تلت خبلٟنا تتحر ر قطاعاته من اَّتمع من سيطرة اٞنؤس سات الٍِّّ
 .يستحق  من ا شيئنا من الت أم ل -الدقرف العشرين كبِّايات الدقرف اٜنادم كالعشرين، كالت غًن  الذم ٜنق الن موذج 

ين الت مايز الوظيفي : ىذا الن موذج لػ"تالكوت بارسوف" ينطلق من اٞنيوؿ لِّل طبدقات اَّتمع      اٞنتعٍِّّدة ٥نو الٍِّّ
يني ة ا ، كأف  اٞنؤس سات الٍِّّ ليت  أك االقتصاد أك السٍّياسية، كأف  العبلقة بٌن الٍِّّين كالسٍّياسية تأخذ شكل الت مايز الوظيفيٍّ

صبح الدقطاع كانت تنظٍّم الكثًنى من الدقضايا اَّتمعي ة، تيفسح اَّاؿ لدقطاعاتو أخرل اقتصادي ةو كاجتماعي ةو، كبذا يي 
الٍِّّيين أكثرى ٔنصصنا كأكثر تركيزنا يف مهامو، كىذا يرتبط بنموذجو أعم  عنِّ "باريسوف" يرل اَّتمع بأربعة مكوٍّنات: 
تنطلق من الثٍّدقة كترتبط بالعبلقة بٌن اٞنكوٍّف اَّتمعي كالث دقايف كالعبلقة بينهما كاألىِّاؼ اليت ينطلق منها األفراد، كىذا 

اص  باألفراد كاٛنوانب اليت ٬نكن أف تتكي ف يف مسًنة اَّتمع، كىي االقتصاد كعبلقة ذلك بالدقيم الس لوكي ة اٜنيٍّز اٝن
داخل اَّتمع، فاَّتمع يتكي ف كفق ١نٌِّداتو من سلوؾ كأىِّاؼ األفراد، كالعبلقة بٌن الدقيم العليا كاَّتمع، كىكذا 
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يني ة ٟنا عبلقةه    .بالدقيم كارتباطها ُنركة اَّتمع، كىذا خركجه عن الن موذج الث نائي الس ائِّتيصبح اٞنؤس سة الٍِّّ
(Bakerََِٗ). 

الت ناسق كالت وازف: ىنا ٤نِّ "بيرت برجر" ييبٌنٍّ أف  نشأة العلماني ة ارتبطت باٜنركة الربكتستانتي ة، كأف  كثًننا من    
الص ورة  -ٞنا اعتربه  -ة كانت نتاجنا للحركة الربكتستانتي ة، اليت استطاعت أف تصل اٞنفاىيم العلماني ة كالفرىداني ة كاٜنري  

ا عن سيطرة الكنيسة، كأف  اٞنفاىيم العلماني ة كالس ببي ة كاٞنوضوعي ة كغًنىا مازالت تتأث ر  األكُف للمسيحي ة بعيِّن
: أف  اٞنسيحي ة كالعلماني ة  بينهما نوعه من الت وازف كالت نسيق، كًإٍف كاف لكل  منهما ٠ناؿه يتحر ؾ باٞنسيحي ة، من ذلك مثبلن

فيو، كأف  الِّ عوة للعلماني ة ىي يف الواقع دعوةه مبط نةه للمسيحي ة باٞنفهـو الربكتستانيت، كىذا يعين اٜنث  على العمل 
 .اني ة كما ربط "ماكس كيرب" بٌن الربكتستانتي ة كالر أٚنالي ةكالث ركة كالر أٚنالي ة، فهو يربط بٌن الربكتستانتي ة كالعلم

(Bakerََِٗ). 

يني ة كالدقو   ة االقتصاد الٍِّّيين: يؤكٍِّّ "أنتوين جيل" أف  االحتفاء بالعلماني ة َف يػىعيِّ كما كاف، كأف  نشأة التػ ي ارات الٍِّّ
ين كمحرٍّؾو أساسي  للحياة االجتماعي ة كالسٍّياسي ة، كىو ما الت ار٫ني ة احملرٍّكة للٍِّّين؛ جعلت الكثًن من األ ُناث تنظر للٍِّّ

يني ة ىي ببساطةو نبوءةه  ييعرىؼ باالقتصاد الٍِّّيين. يبِّأ "أنتوين" مراجعتو بأف  اٜنِّيث عن موت اإللو كهناية اَّتمعات الٍِّّ
/ دكلةن، كالذم أك ِّ استمرار ّْـ( يف أكثر من /ُٖٗٗـ )خاطئةه، كيؤكٍِّّ ذلك باستبياف الدقيم العاٞني الذم أيقيم عا

ٍـّ، حيث أظهر االستطبلع أف   ٘(  َٕ( %( يعتربكف أنفسهم متِّيٍّنٌن، ك)ّٔكجود اإل٬ناف كالٍِّّين كمحرٍّؾ للر أم العا
يني ة يني ة َف تتغًن  إف َف تكن كتِّؿ  مؤشٍّراته كثًنةه على أف  اٞنمارسة الٍِّّ  .( (َُِٓ Mark.يتبعوف أحِّ اٞنذاىب الٍِّّ

يني ة اٞنسيحي ة كاإلسبلمي ة أكثر ٣ن ا توق عت الن ظري ة العلماني ة، حّت  يف  يف ازديادو، كظهور الكثًن من اٛنماعات الٍِّّ
 .َُِٓ Mark)) .اٛنمهوري ات اليت كانت ٓنت حكم الش يوعي ة

ت كطأة ٧نوذجو سائِّو ينطلق من هتميش الٍِّّين يف الت حليل السٍّياسي، كييبٌنٍّ "أنتوين" أف  الس اسة كقعوا ٓن    
ـ(، ككيف أف  ٗنعي ة التضامن الكاثوليكي ة اٞنسيحي ة ُٖٕٗفانعكس ذلك على قيِّرهتم على تفه م الث ورة اإليراني ة عاـ )

التػ ي ار الربكتستانيت بدقيادة "البًنتو فيورجيين" عاـ كانت كراء ٤ناح الث ورة البولنِّي ة، كانتخابات "البًنك" اليت ٤نح فيها 
ـ(، كال ٫نفى ٓنفيز الِّ ين ألحِّاثو كثًنةو يف "اٛنزائر" ك"اٟننِّ" ك"يوغسبلفيا" كغًنىا من دكؿ العاَف، كيؤكٍِّّ ُِٗٗ)

ا لعملي ةو سياسي ةو كانت هتِّؼ "أنتوين" أف  البحثى العلمي  ال ٬نكنو أف يؤكٍِّّ ضركرةى العلماني ة، كأف  استمرارىا كاف ن تاجن
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، كأف  الكثًن من األُناث اليت كقعت ٓنت طائلة تلك الس يطرة الفكري ة، قِّ  للس يطرة، كما يف الث ورة الفرنسي ة مثبلن
ثبت أف  الن موذج بِّأت تنظر لؤلمر بنظرةو أكثر عدقبلني ةو؛ نظرنا للِّ الئل الكثًنة يف الت اريخ كاستطبلعات الر أم اليت تي 

يين الظ اىر للعياف، ىذا  الس ائِّ َف يػىعيِّ قادرنا على تفسًن كلٍّ ىذه األحِّاث اليت شعارىا األك ؿ ىو اٞنعتدقِّ كالصٍّراع الٍِّّ
شيِّ كالت ِّي ن األمر عيزٍّز بِّراساتو أيخرل ٓناكؿ أف تيًِّخل الٍِّّين يف فهم الن ظري ة السٍّياسي ة، فإف  العبلقة بٌن اٜنيكم الر  

يني ة قِّ تكوف عبلقةن سياسي ةن تفسٍّر الص عود كاٟنبوط يف معِّ الت الت ِّين كالعىلمنة  ._كبركز التػ ي ارات الٍِّّ

إمكاني ة اٝنركج من ىذه الث نائي ة بنماذجو أكثرى كاقعي ةو ىو الٍِّّراسة اليت قِّ متها د. "جوسيبلف سييارم" ٓنت   
"، كاليت كسرت جِّار الث نائي ة اليت سيطرت على الٍِّّراسات اليت تناكلت  عنواف: "صحوة ال٬ٍِّّندقراطي ة يف العاَف اإلسبلميٍّ

٬ندقراطي ة ىي حزمةه كاحِّةه ال ٬نكن أف  اإلسبلـ السٍّياسي  يف الغرب، فاٞنسل مة اليت تدقوؿ: )إف  اٜنِّاثة كالعلماني ة كالٍِّّ
ِّيث ٓنو ؿٌّ د٬ندقراطيٌّ  يف الِّ كؿ العربي ة بِّكهنا(، ىي يف الواقع أمره غًن مسل مو بو، كال تيوجىِّ عبلقةه  مثبتةه بٌن ىذه  ٪نى

ين بالسٍّياسة، بل يف مؤس سات الِّ كلة   .العناصر، كما أف  اٞنسألة ال ترتك ز يف عبلقة الٍِّّ

يني   ة يف الت اريخ اإلسبلمي ظل ت منفصلةن عن مؤس سة ىذا اٞنِّخل يرتبط بفكرةو ذكي ةو تدقوؿ: بأف  اٞنؤس سات الٍِّّ
متو، فاألئم ة كالعلماء كالدقضاة كاٞنِّارس الفدقهي ة كمؤس سة الوقف، كل ها   اٜنيكم، كما بٌن  "ابن خلِّكف" بوضوحو يف مدقٍِّّ

ت، كترل الكاتبة أف  نشأة كانت ضمن إطار اَّتمع اٞنِّين، كَف يكن ىناؾ ٓنك مه كٔنطيطه مشوِفٌّ فوقيٌّ ٟنذه اٞنؤس سا
 Politization of)الِّ كلة الوطني ة بعِّ سيدقوط اإلمرباطوري ة العثماني ة ىو الذم أدخل السٍّياسة يف اإلسبلـ

Islam)  فػ"أتاتورؾ" عنِّما كاف يراقب اٞنِّارس كييغًنٍّ اٜنركؼ العربي ة ٜنركؼو التيني ةو َف يكن يدقـو بعلمنة الِّ كلة، بل ،
ين بال يني ة كالس لطات، أم أف  األمر صار من اختصاص الِّ كلة فرض صورةو معي نةو للٍِّّ ر بط اٞنباشر بٌن اٞنؤس سات الٍِّّ

داخل اَّتمع، ىذا األمر ىو الذم كف ر البيئة لنشأة تي ارو مضاد  لِّ كلةو ليست بعلماني ةو، بل ىي ديكؿ أشبو بالِّ كؿ 
 .س يطرة على الٍِّّين كاستخِّامو يف استمرارىا يف اٜنيكمالش مولي ة حاكلت ال

يضع الكتاب ٧نوذجنا مهم ان لفهم العبلقة بٌن الٍِّّين كالسٍّياسة، ىذا الن موذج يفرٍّؽ بٌن ثبلث صور للٍِّّين،    
ين الس ائِّ كما ىو يف "أكركب ا " ك"أمريكا"، حيث تيوجِّ تعِّ دي ةه فهناؾ ثبلثةي أنواعو من الٍِّّين كعبلقتو بالِّ كلة: فهناؾ الٍِّّ

. كىناؾ دين الِّ كلة  :(established) ديني ةه، كمع ذلك ىناؾ دينه ىو الس ائِّ، اٞنسيحي ة يف الواليات اٞنت حِّة مثبلن
ين الذم تتبناه الس لطة كتِّافع عنو كما ىو اٜناؿ يف الِّ كلة الركمانية حٌن تبنت اٞنسيحية كالِّعم ال ذم ٓنظى كىو الٍِّّ
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كىي اٜنالة اليت تكوف فيها الدقوانٌن كالسٍّياسات  : (hegemony) بو اٞنسيحية يف ال٧ِّنارؾ. كىناؾ الٍِّّين اٞنسيطر
  . (Dominant)تعطي ميزةن ألصحاب دينو بعينو، عادةن كليس دائمنا ىو دين األغلبي ة الس ائِّ

دياف داخل الِّ كلة كحياد الِّ كلة ْناه األدياف: األك ؿ: تعين بٌن الت شريعات اٞننظٍّمة لؤل -كما تذكر   -كىناؾ فرؽه 
يني ة، كال تدقتضي ىذه اٜنماية فصل الٍِّّين عن الِّ كلة، ىذه اٜنماية قِّ تدقـو بينم ا ٘ناية الِّ كلة عرب تشريعاهتا لؤلقلٍّي ة الٍِّّ

األكركبي ة، كىذا ال يدقتضي كذلك أف يكوف  تكوف ىناؾ عبلقة تعاضِّ بٌن الٍِّّين كالِّ كلة، كاٜناؿ يف معظم الِّ كؿ
يني ة، من ىنا تنطلق إُف أف  ا، كىذا ىو الت حِّم أماـ أغلب الِّ كؿ اليت تِّ عي ٘ناية حدقوؽ األقلٍّي ات الٍِّّ الدقانوف ١نايِّن

ي اٜنياة، كتضع لذلك الٍِّّين يف الِّ كؿ اإلسبلمي ة ىو دينو من الن وع الث الث اٞنسيطر من خبلؿ تواجِّه يف أغلب نواح
  :٧نوذجنا يشمل

 .اٞنؤس سات تكوف تابعةن للِّ كلة كالكنائس كاٞنساجِّ لتكوف لِّينو كاحِّو  

 .اٞنناىج الت عليمي ة تكوف لِّينو كاحِّ 

  .الت مييز يف الدقوانٌن كالت عليم كالِّ عم اٞندقِّ ـ من الِّ كلة ألصحاب دينو كاحِّو مسيطرو  

ٞنختلفة من ٣نارسة حرٍّي ة الت عبًن كمنع حدقوؽ اٞنرأة يف الز كاج كاإلجهاض كالط بلؽ كفدقنا منع أصحاب األدياف ا 
 .للٍِّّين اٞنسيطر

: اٞنواطنة، الت عليم، الدقانوف على الِّ كؿ اإلسبلمي ة: فمن بٌن     كتِّرس تلك اٞنؤشٍّرات كاليت اختيصرىت يف ثبلثو
ثبلثٌن دكلةن تصل إُف ثبلثو على ثبلثو من بٌن النٍّدقاط اٞنوضوعة للن موذج، ىذا كإحِّل كأربعٌن دكلةى ٤نِّ أف  اثنتٌن ك 

يني ة من أجل علمنتها، فما فعلو  األمر قِّ نشأ من اٜنالة الت ار٫ني ة اليت حاكؿ فيها الدقومي وف الس يطرة على اٞنؤس سات الٍِّّ
ت اٝنًني ة يف "الِّ كلة العثماني ة" أف تفعلى ك٤نحت إُف حِّ  ما، "أتاتورؾ" َف يكن عىلمنةن للِّ كلة كما حاكلت الت نظيما

يني ة اإلسبلمي ة كٓنويرىا فدقط، ٟنذا كاف "سعيِّ الن ورسي" ال يعرتض على  بل ١ناكلةه للس يطرة على اٞنؤس سة الٍِّّ
، كأف  كل  ما تفع لو الِّ كلة ىو ١ناكلةه للس يطرة، كىذا ما اٛنمهوري ة، كيرل أف  الت عليم كاٞنساجِّ كاألكقاؼ ستستمر 

حِّث يف بلِّاننا العربي ة، كال نستغرب ساعتئذو من نشأة تي اراتو معارضةو، فتىٍسييس الٍِّّين ىو ما فعلتو الِّ كلة، كليس  
 .كما ىو شائعه بأف  اٜنركات اإلسبلمي ة سي ست اإلسبلـ
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ىذه العبلقة من خبلؿ معرفة اٞنِّخىبلت كاٞنؤشٍّرات اليت ٬نكن من ىذه بعض الن ماذج اليت ٬نكن أف نِّرس ُّا    
ـى معرفةو  -دكف أٍف نناقش الت فاصيل  -خبلٟنا دراسة الواقع، ك٬نكن من خبلؿ مثل ىذا اٞننهج  أٍف ٤نِّى أنفسنا أما

ننا من إدراؾ الواقع جِّيِّةو ٕنامنا، خارج األيطير اليت ارتكزى عليها اٝنطاب اإلسبلمي ، ىذا اٞنِّخل اٞنؤس سي ى كٍّ و ما ٬ني
بنماذج معرفيةو مرك بةو، ٬نكن من خبلٟنا الوصوؿ لتوافدقاتو مع الِّ كؿ من أجل اٝنركج من الث نائي ات اٜناكمة، يبدقى 

 سؤاؿه مهمٌّ كىو: أين الش ريعة من كلٍّ ذلك؟ ىذا ما سنتحِّ ث عنو فيما يلي.
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 النيَّةِّوالحداثةالُحكمِّالرَّشيدِّوالعق

تؤكٍِّّ عملي ة الت حِّيث أف  العدقبلني ة كالتٍّدقني ة َف تكن ٟنا نتائج كخيمةه بالنٍّسبة لتصفية اٞنعتدقِّات كاالمتيازات    
ا خلدقت مضامٌن ثدقافي ةن جِّيِّةن، لدقِّ أك ِّ الت حِّيث منذ مِّ ة طويلة على تكامل  اٞنوركثة من اٞناضي فدقط، بل إهن 

لل ذة على ٥نوو إباحي  كارستدقراطي  يف الدقرف الث امن عشر، بورجوازم  يف الدقرف الت اسع عشر، شعّب  يف الدقرف العدقل كا
العشرين، بفضل ارتفاع مستول اٜنياة، كقِّ ٓنر ر اإلنساف من الت حر ر من الذ نب الذم فرضو عليو الفكر الٍِّّيين، صار 

 َُِّٗ كمتع العدقل، كحّت  بٌن انفعاالت الر كح. بإمكانو أف ٩نمع بٌن ملذ ات اٛنس

مصطلحه غامضه يف تفسًن الواقع الذم نعيشو، جعلت  -كالعملي ة اليت تتبعو من الت حِّيث  -مصطلح اٜنِّاثة    
ا   (Tillyُٕٗٗ)البعض يستخِّـ مصطلحاتو أكثر كضوحنا كالت صنيع كالت حض ر،  ا جاءت نتاجن فاٜنِّاثة كما أهن 

للمجتمعات اليت  -اٜنراؾ الذم توج و بو الن اس ٥نو اٞنِّف، حيث بِّأت حركة الت صنيع، كبِّأت معِّ الت الِّ خل  ٟنذا
، كالت خل ص من اٝنوؼ،  -٤نحت يف الت صنيع كتدقسيم العمل، كالدقِّرة على الت خطيط كالش عور  ـ اٞنستمرٍّ بالت دقِّ 

الر غبة، كاالبتعاد عن دائرة السٍّياسة كالت وج و ٥نو اٞنصلحة الش خصي ة، كاٜنرٍّي ة كا٦نفاض معِّ الت العنف، كبيركز آلي ة 
الفردي ة بتخفيف قيود األسرة كاألعباء االجتماعي  ... إٍف،  كل  ذلك كاف يف جوىره يشًن إُف قضي ةو أخطر، تتعل ق 

ِّيث عن إمكاني ة الت نب ؤ كمعرفة اٞنستدقبل، لذا نشأت حتمي ةه بشعور اإلنساف بالز من، فاألك ؿ مرةن يبِّأ العلم يف اٜن
  .تدقوؿ: بأف  الِّ كلة اٞنتدقٍِّّمة اليت تدقِّ مت عرب الت حِّيث؛ ترسم مستدقبل تلك اليت َف تِّخل تلك اٞنرحلة بعِّ

فاعي ة، فإف  دراسة الت اريخ كالفي    زياء كاٞنِّرسة الر كمانسي ة كاٞنِّرسة تسم ى ىذه النظري ة بنظري ة الت حِّيثات الٍِّّ
، فإف  الش عور بالوفرة ٩نعل التاريخ نوعنا من اٜنكايا اليت المعىن ٟنا، كما أف  اللجوء  الت دقِّمي ة كانتا يف تِّافع مستمر 

 .للت اريخ يعين البحث عن اسرتاتيجي ة ما؛ لفهم اٞنستدقبل كالت خل ص من أكضاعو قائمةو 

اكؿ أف يتتب ع مسارى  -لو عِّ ة كتبو كمدقاالتو يف علم اٞنستدقبلي ات  -لومباردك" عاَف اٞنستدقبلي ات توماس "    ٪ني
اٜنِّاثة كعبلقة ذلك بفهم اٞنستدقبل، أم كيف ٓنو لت اٜنِّاثة إُف حتمي ة ييراد منها صناعة اٞنستدقبل كالس يطرة على ما 

رة العلمي ة، فدقِّ أعطت ىذه الث ورة ٧نوذجنا ٬نيكن من خبللو فىهم كيف حِّثت ييعرىؼ بالت دقِّـ العلمي فيما عيًرؼ بالث و 
. عملي ة الت حِّيث يف أكركب ا من بعِّ العصور الوسطى كعصر الن هضة كاإلصبلح.  َُُ  
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ا أكثر ٣ن ا اعتدقِّ اٞننظٍّر  كف يف أربعيني ات كالظ اىر من ذلك الت اريخ أف  عملي ة الت حِّيث تلك كانت نظامنا معدق ِّن
كقِّ تدقِّ ـ عصر األنوار عرب مسارين، مسار اٞنِّرسة الت دقِّ مي ة كاليت استدقرأت الت اريخ كخطو ٬نتِّ   ُُُالدقرف العشرين،

، )كػ"كنِّركسيو"، "أكجست كونت"، "دكركاًن"، "كانط"، "ىيجل" ... إٍف(،  ٥نو الت دقِّ ـ كاالزدىار كالس بلـ العاٞنيٍّ
يف ١ناذاة ذلك الت طو ر اٞنِّرسة الر كمانسي ة اليت صارت تكبح ذاؾ اٛنموح ٥نو اٞنادية كعاَف األشياء، بينما ٤نِّ 

ك٫نتصرىا "لومبارد" كبعدقلي ة "دكنيسيوس" كىو إلو اٜنبٍّ عنِّ "اإلغريق" ك"أب ولو نياف" إلو اٞننطق كالعدقل، كىذا ما 
ـ العاَف كتطو ره، كيف  ٬نكن مبلحظتو بتنامي مِّرسة اٝنياؿ العلمي منذ بِّايات قرف عصر األنوار، كاٜنِّيث عن تدقِّ 

مراحل متأخٍّرة يتحو ؿ ىذا العلم إُف آلةو ضخمةو تدقع يف صراعو كبًنو مع اإلنساف كقيىمو، كما نشاىِّ يف أفبلـ اٝنياؿ 
  .العلمي

كؿ الغربي ة فيو فكرة أف  مستدقبل العاَف ىو لذا سنجِّ أف  تطو ر اٜنِّاثة كالت صنيع كالت دقِّ ـ الذم شهِّتو الِّ     
مستدقبل الغرب، كأف  فكر الغرب ىو اٞنآؿ الذم سيصل إليو كل  فكرو عدقبلين ، كىذه عل ة يف الفكر الغريب، ٓنِّث 

موعةه عنها "طبلؿ أسِّ" عاَف "االنثركبولوجيا" حٌن قاؿ: )أف  كل  مشركعو ييرتجم من حضارةو ألخرل، أك تدقـو بندقلو ٠ن
من مكافو آلخر، سيصحب ذلك بالض ركرة قو ةه كسيٍلطةه(، أم أف  كل  قوةو تينًشئ معرفتها اٝناص ة ُّا، كأف  كل  معرفةو ٟنا 
قو ةه ٓنميها كتيِّاًفع عنها، لذا فإف  ١ناكلة تعميم الن مط اٜنِّاثي ىي جزءه من االعتدقاد بأف  انتدقاؿ ىذه الث دقافات سيؤكؿ 

  .نٍّهاية إُف حالةو من الوحِّاني ة كإلغاء االختبلؼيف ال

ىذا األمر َف ٪نِّث، بل إف  الت فاكت الت نموم َف ينتًو، كىذا ما أقلق الكثًنين، كما رأينا أف  معِّ ؿ "جيين"    
احتكار اٞنوارد، بل إف  ٠نموعةن الذم يىدقيس الت فاكت داخل الِّ كلة الواحِّة، ث  بٌن الِّ كؿ يف تناـو مستمر  ٥نو الت وزيع ك 

من الش ركات استطاعت أف تتجاكز حّت  الِّ كؿ يف ميزاني اهتا، كأف  استمرار تِّف ق ىذه األمواؿ سيحتاج لسلطةو حاميةو، 
  .كستنشأ اٞنعرفة اٝناص ة ُّذه الس لطة

البنك الِّ كِف"، كصاحبها اٜنِّيث عن اٜنيكم يف ىذا الز خم، كاف اٜنِّيث عن دعمو للِّ كؿ الن امية من ًقبىًل "   
الر شيِّ، ككيفي ة استغبلؿ األمواؿ اٞندقِّ مة لِّكؿو يىنخرىا الفساد، كتيِّمٍّرىا الصٍّراعات، كٟنذا ْنارب كثًنةه كما "الكونغو" 

اٜنيكم الر شيِّ ىو ك"ليبًنيا"، حيث استيخِّمت تلك األمواؿ الستمرار الصٍّراع كاٜنركب، لذا اعتدقِّ الغرب أف  مفهـو 
تصوره غريبٌّ أيىِّم ٟنذه الِّ كؿ، كيف اٞندقابل أثار ىذا اٞنفهـو عِّ ة قضايا أساسي ة حّت  لصانع الدقرار الغريب، فشهِّت 
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ىذه الِّ كؿ عِّ ة مراجعاتو يف نيظمها الدقائمة، فأنت عنِّما تريِّي أف تيعطي ماالن ستحرص على ىذا اٞناؿ، كتيؤكٍِّّ 
بالش كل الذم تريِّ، لذا كاف الس ؤاؿ ىل يطبٍّق الغرب ىذه اٞنعايًن يف إنفاقو للماؿ؟ ككيف سيؤثٍّر ىذا  ضركرةى إنفاقو

  اٞنفهـو على كثًنو من مسل مات اٜنِّاثة، أ٨ن ها العدقبلني ة كاقتصاد الس وؽ كالت مثيل النٍّيايب؟

لغربي ة، كخاص ة مفهـو الت مثيل ال٬ٍِّّندقراطي كاقتصاد تأثًن اٜنيكم الر شيِّ على اٜنِّاثة ا -ناقش ىذه األفكار    
 -" يف أكثر من كتاب؛ لذا سنتتب ع تأثًن اٜنيكم الر شيِّ على ىذه اٞنفاىيم األساسي ة، ٣ن ا ييؤكٍِّّ يڤ"مارؾ بار  –الس وؽ 

٬ندقراطي ة الغربي ة وكمةأف  اٜنى  -كما ذكر "مارؾ"   . Westminster Democracy ٧نوذجه منافسه للٍِّّ

لدقِّ رأينا يف الفصوؿ الس ابدقة إمكاني ة الت عِّ د يف الن ماذج كيف أشكاؿ اٜنيكم الر شيِّ، كتأثًن الظ ركؼ الت ار٫ني ة    
لتكوين الِّ كلة على طبيعة الدقرار يف تلك الِّ كؿ، كأف  ال٬ٍِّّندقراطي ة قِّ تكوف ذات تأثًن كلكٍن على اٞنِّل البعيِّ، كىذا 

بعض عناصر اٜنِّاثة األساسي ة؛ لنيبٌنٍّ كيف أثار مفهـو اٜنيكم الر شيِّ عِّيِّ األسئلة حوؿ  فكيكما سنؤكٍِّّه بت
 ُُِاٞنسل مات اليت ييراد تعميمها. 

 :االقتصادي ة العدقبلني ة

لعدقبلني ة َف يهيمن  ألن و أكثر ال بِّ  من فهم الت طو ر الٌتار٫ني ٞنفهـو العدقبلني ة؛ ألف  الن موذج الس ائِّ عن ا ىنا
  .اتساقنا مع العلم، بل ألف  ظركؼى اٟنيمنة اليت أبرزت ىذا اٞنفهـو كدعمتو

ذكرنا يف الفصل األكؿ أف  أزماتو كثًنةو ىي اليت بي نت ٤ناعةن فكرة الت عِّ دي ة الث دقافي ة كاٜنيكم الر شيِّ اٞنرتبط  ككما
١نِّ دةو ٬نكنها أف تكوف حاكمةن يف إطارو من الت عِّ دي ة كالث دقافي ة كاٞنسار اٞنتعرٍّج لبناء الِّ كلة  ّنِّخبلتو ك٢نرجاتو كمعايًن

 . السٍّياسي ة، كصناعة السٍّياسات كإدارة الش ركات كالعاَف كالن ظم

ا علمه كقانوفه ال تاريخ الفكر االقتصادم طويله، لكن و ظاىره يف إمكاني ة تعِّ د الن ماذج اليت صي     وٍّرت على أهن 
يتساءلوف  ٬ُُْنيكن اٝنركج عنو، لذا فإف  اٜنيكم الر شيِّ قِّ جعل الكثًن من علماء االجتماع كعلماء االسرتاتيجيا 

  .كتعظيم اٞننفعة كاإلنساف الذم صار كذرٍّةو منعزلةو عن نيظم اَّتمع كنسيجو ني ة،عن مصِّاقي ة ىذه الن ظرة العدقبل

ـ( كاف ىناؾ ثبلثة ٧ناذج فكري ة ٞنفكٍّرين ميرب زين  للت عامل مع االنفتاح ُُْٗ-ُٕٕٔيف الفرتة اٞنمتِّ ة من )   
االقتصادم الذم انتشر يف أكركب ا، كػ"كينسي" الذم يرل بضركرة كجود دكلةو قوي ةو تفرض ٠ناراة الدقوانٌن الط بيعي ة، 
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االستبِّاد، كفض لوا استبعاد تِّخ ل الِّ كلة، لكن  الن موذج الس ائِّ كاف رفض  نمك"ٚنيث" ك"مونتسيكيو" يف خوفهما 
الِّ كلة، كالبحث عن ٧نوذجو د٬ندقراطي  يفصل بٌن الس لطات، كيركٍّز على حرٍّي ة األفراد، كأف تكوف الفرداني ة كالبحث عن 

  .اٞنصلحة الش خصي ة ىو االنعتاؽ الذم تبحث عنو أكركب ا

إف  انتصار "ٚنيث" َف يكن ألن و قِّ أثبت ذلك بنماذج رياضي ةو أك دراساتو علمي ةو؛ بل ألف  السٍّياؽ الث ورم    
كاالنتدقاؿ ٥نو اختيار الش عب ٜنك امهم كال٬ٍِّّندقراطي ة كالت حر ر من الكنيسة الذم شهِّتو أكركب ا يف "بريطانيا" ك"فرنسا" 

  ." ىو السٍّياؽ الذم جعل قول اَّتمع ٕنيل ٟنذا اٝنياراألمريكي ةك"الواليات اٞنت حِّة 

ـ( اٞنلدق ب "كونفيشيوس" أكركب ا، كضع نظري تو عن العبلقة بٌن األسرة ُْٕٕ-ُْٗٔفرانسوا كوينسي" )"   
ؤمن بوجود دكر للِّ كلة كالس وؽ كدكرة اٞناؿ من خبلؿ اطٍّبلعو على الفكر االقتصادم يف اٜنضارة الصٍّيني ة؛ لذا كاف يي 

الِّ كلة اليت ٬نكنها االحتفاظ بأكرب كمي ةو ٣نكنةو من الذ ىب كالفض ة ىي الِّ كلة  ف  يف تنظيم الدقوانٌن الط بيعي ة للس وؽ، كأ
و كمصفوفتو اليت األكثر ٧نو ان كقو ةن، كمن خبلؿ دراسة الفكر الصٍّيين خاص ةن يف النٍّظاـ الث نائي لؤلرقاـ، كضع نظري ت

 ُُٓطرحها يف نظري اتو.  

التدقى "فرانسوا" بػ"آدـ ٚنيث"، كريغم احرتاـ األخًن لو إال  أن و كاف يزدرم اٜنضارة الصٍّيني ة، خاص ةن بعِّ أف    
 اشتهر كتابو "ثركة األمم" يف االقتصاد، كاشتهر كمنشئو ٟنذا العلم، فانتشرت أفكاره يف "فرنسا" كثورهتا، كيف

ه، ككانت أفكاره كالبلسم الش ايف للر اغبٌن يف الت حر ر من  لت ج ار"بريطانيا" اليت كاف الصٍّراع فيها بٌن ا كاٞنلك على أشٍِّّ
ا، كاقتصاد الس وؽ حدقيدقةن مطلدقةن، ككانت البِّاية يف انطبلؽ التٍّجارة  سيطرة اٞنلك كاالرستدقراطيٌٍّن، كصار االقتصاد علمن

 .لعاَفاٜنر ة يف ا

ائي ة اإلنساف العدقبلين الر شيِّ يف ىذه الن ظري ة ال يرتبط بأمٍّ قواعِّو أك نيظمو ٠نتمعي ةو، كما أن و ال يهتم  بالن تائج النٍّه   
  .(ََُِ Mark) .لسلوؾ ٠نموعة األفراد األحرار يف قراراهتم

ـ(، كصاحب ذلك أيضنان سًنه ٥نو الِّ كلة كابتعاده َُّٗ-ُِٗٗىذا الفهم تأث ر بالط بع بعِّ الكساد الكبًن )    
ـ( ك"فريِّريك ُْٓٗ-ُّٖٖعن العدقبلني ة الر شيِّة يف صورهتا اٞنتطرٍّفة، كبِّأ اٛنِّؿ بٌن بٌن "جوف ماينارد كينز" )

٬نكن لنموذجو أف ييزيحى اآلخر، كىذا ما حِّث لنموذج  يفأكجوست فوف ىايك"، كىذا ٧نوذجه طريفه لفهم ك
  ."ـ( لصاٌف "كينزُِٗٗ-ُٖٗٗيك فوف ىايك" )"فريِّر 
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أخذت جانبنا كبًننا من البحث، كقِّ كاف لكل  منهما ْنربتو الش خصي ة اليت ظهرت يف نظرتو للكساد الكبًن  الدقص ة
ِّاد كتفسًنه، فدقِّ عاش "كينز" فرتةن يف اٟننِّ، كعمل يف اإلدارة اٞنِّني ة ىنالك، بينما عرؼ "ىايك" الكثًن عن االستب

أف يكوف ٣نثٍّبلن للس وؽ، قادرنا على تنظيم حركتو، كذلك عرب أسعار الفائِّة، كأف  ِّكالن ازي ة؛ لذا ٤نِّ أف  "كينز" يري
يكوف ىناؾ تِّخ له من اٜنكومة حّت  ييتمك ن من تنظيم الس وؽ كتشت ت اٞنعلومات داخل ىذا الس وؽ، األمر الذم 

 ُُٔعبودي ة، كما كتب كتابنا ُّذا العنواف. اعتربه "ىايك" طريدقنا ٥نو ال

بينما كاف النٍّدقاش يِّكر بٌن سؤاؿ الفرد كاَّتمع، كاف "ىايك" يدقوؿ: ٥نن نسًن ٥نو الِّ كلة الش مولي ة، كبٌن     
سينجزكف أكثر ٣ن ا  إذا تريكوا بِّكف تِّخ لو  -٠نموع أفراد اَّتمع  -الفرضي ة اليت بينيت عليها الفرداني ة، كىي أف  الفرد 

اَّتمعي، كىنا تبِّك الفرداني ة كما ٪ناكؿ "ىايك" شرحها، ككما شرحها آخركف: أف   خطيط٬نيكن تصميمو عرب الت  
األمر ال يتعل ق بأف  اإلنساف ٪نب  نفسو كمصلحتو كيعمل من أجلها، كحكم أف  اإلنساف ال ٬نلك سول ذلك البيعِّ 

أك نظرتو للحياة، فإف اَّتمع عنِّما ييتيح لو  ج هاتودانية تعين أف  اإلنساف مهما كاف خلدقو أك تو يف حياتو، بل إف  الفر 
البحث عن مصلحتو، فإن و ال ييلغي عبلقاتو باآلخرين، بل إن و يبحث عن نتاج الفعل كليس الفعل نفسو، أم أف  

  .(ُْٗٗ:Haeyek) .كاالقتصاد ٜنالةو من الت وازف اإلنساف الذم يعمل كيزيِّ من اإلنتاج ىو كغًنه سيوصل الس وؽ

الت صو ر الذم يعين أف  الفرداني ة كانت تنظر لنتائج األفعاؿ لتفعيل الدقوانٌن االجتماعي ة، كىذا ما جعل الن دقِّ  ىذا
ا، فإف  فلسفة اٜنيكم الر شيِّ ىو ٓنِّيِّ نوع األفعاؿ اليت يدقـو  ُّا الفرد كليس انتظار فعلو يتوج و إُف ىذه الفكرة ٓنِّيِّن

  .سينعكس كما سنرل على مفهـو احملاسبة كاٞنسؤكلي ة اكعِّـ الس ؤاؿ عنو، ىذ

أفكار "ىايك" تلك رأت الن ور يف الث مانينات مع الر ئيس األمريكي "ركنالِّ ريغاف" كرئيسة الوزراء الربيطاني ة    
ة اٛنِّيِّة، كفيها بِّأ اٜنِّيث عن "البًنكقراطي ة" كأثرىا على اٜنرٍّي ة الفردي ة "مارجريت تاتشر"، كىو تيار ييسمى اللٍّيربالي  

  ."كبِّأ اٜنِّيث عن ضركرة إصبلح الدقطاع اٜنكومي كفشل دكلة الر فاه كأفكار "كينز ي،كعيوب الدقطاع اٜنكوم

ت كقػىعىت ٓنت ضغوطو من اٜنِّيث عن الس وؽ كأف  خضوع الدقطاع اٜنكومي ٞننطق الس وؽ، فإف  اٜنكوما بِّأ
ٍـّ، كبِّأ الت فكًن يف الش راكة مع الدقطاع  العوٞنة كمن الت عدقيِّ الذم طاؿ شبكات اَّتمع يف الدقطاع اٝناصٍّ كالدقطاع العا

، كظهرت عِّ ة صورو كأشكاؿو لذلك،  عدقوده للبناء، كعدقوده للت مويل مع البنوؾ، كعدقوده للت شغيل مع الدقطاع  منهااٝناصٍّ
، ككيًضعىت لذلك عِّ ة آلي ات تضمن ٤ناح ىذه الت جربةاٝن ، ككل ها ٔنضع ٞننطق الس وؽ كالدقطاع اٝناصٍّ   .اصٍّ
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ا ثدقافي ان مغايرنا ٞنا تراه اللٍّيربالي ة اٛنِّيِّة، فإف  شبكات ا   لعمل الن جاحات اليت حدقدق تها الش ركات الياباني ة بي نت بيعِّن
اليت يشرتم فيها اليابانيوف من بعضهم البعض، عبلكةى الدقيم  (Keiretsu) ة اٞنعركفة ٓنت اسمالت جارم الياباني  
كاحرتاـ العائلة، )كالِّم يعرؼ أفضل( كانت بِّايةن للت فكًن يف البيعِّ الث دقايف على الن حو الذم  الرئيساآلسيوي ة بتوقًن 

  .(ُٓٗٗ Fukuyama) ."ٓنِّ ث "ىنتجتوف" يف كتابو "صِّاـ اٜنضارات

الغرب كاف اٜنِّيث عن الش راكات اليت ٬نيكن أف تكوف شبكةن معدقِّ ةن بٌن اٜنكومة كاَّتمع، كىكذا ظهرت  كيف
ابط  عِّ ة أشكاؿو كل ها تتعل ق بنظري ة اٞنؤس سات من خبلؿ الرت كيز على البناء اٞنؤس سي كاٛنودة، للت أك ِّ من الرت 

اٞنشاكل اٞنعدقِّ ة اليت من اٞنمكن أف يتط لب حل ها ٠نموع شراكاتو كإجراءاتو  كٜنلٍّ اٞنختلفة،  كالش راكة بٌن الدقطاعات
 .مؤس سي ةو تضمن حل  تلك اٞنشاكل اٞنعدق ِّة، كاليت تعجز أم  حكومةو مهما كانت إمكاني اهتا من حلٍّها

استخِّاـ اٞنوارد سواءن عن طريق األفراد أك بتِّخ ل  اٜنيكم الر شيِّ كذلك أثار قضي ة الت نمية اٞنستِّامة، فإف     
الِّ كلة يطرح سؤاالن مهم ان عن كيفي ة اٞنوازنة بٌن الت صنيع كاٜنفاظ على البيئة؟ لذا فاٜنِّيث عن ْناكز الزٍّراعة كنمط 

، أك أف  اَّتمعات ٩نب أف تتحو ؿ للت صنيع، ىذا تعميمه خاطئه كسيؤدٍّم إُف ارتف ا ٞنخاطر إنتاجو اع أسعار الغذاء كرّن 
بيئي ةو َف تكن يف إدراؾ فبلسفة الدقرف الت اسع عشر؛ لذا فإف  إدارة اٞنوارد كالس ؤاؿ عن كيفي ة اٜنيكم كطبيعة األعماؿ اليت 

 .لر شيِّيدقـو ُّا اإلنساف كخضوعها ٞنعايًن عام ة، ال ٬نيكن إ٨ناٟنا َّر د اٜنِّيث عن حرٍّي ة الفرد العدقبلين ا

ابط بٌن ٠نموعة قرارات األفراد يعين اٝنضوع لدقيمو حاكمةو كقواعِّ تضبط حركة اَّتمع، كىذا     البحث عن الرت 
 ٣نكنه دكف الل جوء للر ضوخ للِّ كلة، ىذا ما جعل الت فكًن يتوج و ٥نو عدقبلني ةو اجتماعي ةو ٬نيكن أف تكوف مدقِّ مةن لدقراراتو 

  .كحيكمو رشيِّو 

  :االجتماعي ة عدقبلني ةال

أنكر اٜنِّاثي وف فكرة كجود ىوي ةو جامعةو للمواطنٌن، فبعِّ اٜنرب العاٞني ة الث انية نظر اٜنِّاثي وف يف "الواليات  
عاية "الربكباجانِّا" الن ازي ة، لذا برزت اٞنِّرسة ا لس لوكي ة، اٞنت حِّة األمريكي ة" لفكرة اٟنوي ة اٛنامعة كأثرو من آثار الٍِّّ

على فكرة الت ناقض بٌن ٠نموع رغبات األفراد كسلوكهم بالنظر للمجتمع كمجموعة قول، تِّر ج  اثي وفكتغل ب اٜنِّ
األمر من اٞنِّرسة الوظيفي ة كاٜنِّيث عن نظاـ كتدقسيم ٞنؤس سات اَّتمع، إُف اٜنِّيث عن أحزابو سياسي ةو ك٠نموعاتو 
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العام ة، كىكذا صارت الِّ كلة شركةه كبًنةه بِّكف  اساتأف تساىم يف صناعة السٍّي ضاغطةو كشركاتو كربل ٬نكنها
 .(ََُِ Mark)  .البحث عن نظري ات تار٫ني ة كيربل

٬نكن تصو ر اإلشكاؿ الذم كقع فيو اٜنِّاثي وف يف الن ظرة للمجتمع ىو غياب معىن صناعة الدقرار الذم ٬نيٍّز   
، كل   اٜنيكم الر شيِّ، لذا فإف   تصو ر العدقبلني ة لفردو أك ٠نموعة أفراد ٣نكنه، لكن  صياغة سياسةو عام ةو لبلِّو أك قرار حربو

ٍـّ  ،ذلك ٪نتاج ٞنعطياتو أيخرل  -السٍّياسات  –كىنا صار الدقرار اإلدارم أك اٞنتعلٍّق بكيفي ة الت عاطي مع الش أف العا
ًكن فصلو عن السٍّياسة كالربٞناف   .٬ني

ىنا ٬نكن فهم سياؽ "البًنكقراطي ة" كالِّعول إليها، كىي الفكرة اليت ٕنثٍّل قِّسي ة العلم كقِّرتو على حلٍّ    
  .اٞنشاكل كاكتشاؼ الدقوانٌن احملرٍّكة للمجتمع

ـ( كانت هتِّؼ لصناعة ُْٖٗمؤس سة األُناث كالت طوير" اليت تأس ست عاـ )" (RAND) مؤس سة
ـ  كال٬ٍِّّندقراطي ة، كاألىم  البيعِّ عن العسكريٌن، كانت ٧نوذجنا لذلك، فدقِّ كانت السٍّياسات بطريدقةو  بعيِّةو عن اَّاؿ العا

اَّتمع، كيف ٧نوذجو فريِّو يف الت زاكج بٌن العلم األكاد٬ني  اتالفكرة يف ضركرة كجود عملو علمي  ٬نكن أف يصوغ سياس
ف  "البنتاغوف" كاف ييسيطر على الدقرار العسكرم بطريدقةو أزعجت كرجاؿ األعماؿ، بِّأت رحلة البحث عن ٕنويل؛ أل

كمؤس سة "ىو   غًنىااألكاد٬نيٌن من "ىارفرد" كغًنىا، إُف أف اقتنعت مؤس سة فورد بِّعم اٞنؤس سة، كىذه الت جربة ك 
يل الكمي لكلٍّ ما ٪نِّث يف فماف" كانت الفكرة من كرائها يف إمكاني ة تثبيت ىذه اٞنؤس سات البحثي ة لصناعة الت حل

٬ندقراطي، كىذا يدقتضي كجود إنسافو عدقبلين  ٬نيكن فهم قراراتو كقياسها، كل  ىذ  اَّتمع، كىذا يكوف ّنوازاة اٞنسار الٍِّّ
  .الس لوكي ة يف العلـو اإلنساني ة ٞنِّرسةاختصر يف ا

شيِّ،    لو كاف سلوكو مغايرنا للمعايًن العدقلي ة؟ كالس ؤاؿ  كاف الس ؤاؿ اٞنطركح ىو ماذا لو َف ٫نضع اإلنساف للرت 
األخطر خاص ةن بعِّ كجود شركاتو كربل كثورةو يف علم اإلدارة: ىو ٞناذا االىتماـ باالسرتاتيجي ة كاٝنطط اٞنستدقبلي ة إذا  

خرجات؟ فاالفرتاض فما العمل يف كاقعو معدق ِّو كىناؾ العِّيِّ من اٞنِّخبلت كاٞن بدقنا؟كاف سلوؾ اإلنساف معركؼه مس
بأف  سلوؾ اإلنساف العدقبلين الر شيِّ يرتبط باالستعماؿ األمثل للموارد الن ادرة لتحدقيق أقصى حِّ  ٣نكنو من اٞننفعة أك 

يصطِّـ ُندقيدقة الت ناقض، فماذا لو تناقضت ىذه  د،الرٍّبح، كاالفرتاض بأف  ذلك سيجمع ليكوف إدارةن لتنمية اٞنوار 
سيكوف ىناؾ نوعه من الض عف يف الدقِّرة على الت وق ع، ٣ن ا ٩نعل اٝنيار العدقبلين ٧نوذجنا غًن عدقبلين؛ ألن و الدقرارات! لذا 
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عِّ ة دراساتو إلثبات  تي ال ٬نكن معو ٓنِّيِّ اٞنستدقبل، كمن ث  تصعب دراسة توق عات الس وؽ كالرٍّبح كاٝنسارة، أجريٍ 
يف فهم الس لوؾ البشرم، أم أف  اٞنسل مة اليت بين عليها االقتصاد كاالقتصاد  صعوبة االعتماد على الس لوؾ العدقبلين

  .السٍّياسي صارت على احملكٍّ 

أحِّاث اٜنادم عشر من سبتمرب كانت الدقراءة كالتاِف: أف  الكارثة ليست يف الِّ مار الذم حل  يف مِّينتنا أك  بعِّ
ي ة حضاري ة؛ ذلك بأف  النٍّظاـ الر أٚناِف كال٬ٍِّّندقراطي ة كل ها بنيت على مسل مة بأحب ائنا يف "كاشنطن"، اٞنسألة كطني ة عاٞن

حِّث؟ يأخذ أحِّىم طائرةن كيدقودىا بوعي  لتصطِّـ ّنبىن التٍّجارة العاٞني ة، لدقِّ سدقطت العدقبلني ة.  ذمالعدقبلني ة، ما ال
ُُٕ 

احملاكالت اليت توحي بوجود قرارو صائبو ٬نكن قياسو بالن ماذج لذا ٬نكن الدقوؿ أف  العدقبلني ة بكلٍّ صورىا ك    
الرٍّياضي ة أك بالس ردي ات اليت تنتشر داخل اَّتمع كحدقائق ال ٬نكن اٝنركج عنو، )ىي ابنة الس يطرة كاٟنيمنة اليت ٔنبٍّئها 

هرىا، كاٜندقائق اليت تيبطنها، كبذلك تعربٍّ عن كعي  ذلك أف  ىناؾ تناقضنا بٌن الشٍّعارات اليت تيظ ىنالعلـو الت جريبي ة، كمع
 ُُٖأيِّيولوجي  زائفو من خبلؿ مضموف العبلقة بٌن اٞنعرفة كاٞنصاٌف اإلنساني ة.(

 

 :النٍّيابي ة ال٬ٍِّّندقراطي ة

أف تنشأ من  كذلك نظركا للبًنكقراطي ة كاٟنرمي ة كطريدقةو ٞنعادلة الفوضى كالبلعدقبلني ة اليت ٬نكن  اٜنِّاثي وف
ال٬ٍِّّندقراطي ة، لكن ظل ت اٞنعرفة كالدقرارات كترشيِّىا قضي ةن بِّكف حل ، فإف  اٟنرمي ة كما رأينا َف ٓنل  اإلشكاالت كما 
تصو رىا "ماكس كيرب"، كبِّأ الن دقِّ ٟنذا الت فكًن الذم يرل أف  العلم قانوفه مطلقه، كأف  بإمكانو كضع اٜنلوؿ لكلٍّ 

مع اٞنِّرسة الن دقِّي ة اليت نشأت يف "فرانكفورت" كتوج هت لػ "الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة"، كاف اٜنِّيث عن شيءو، ك 
  .كطريدقةو للعودة لتماسك اَّتمع كاحرتاـ اإلنساف كقيمو  دقافي ةاٞنعرفة كالت واصل كالدقيم كاحرتاـ الت عِّ دي ة الث  

هم ان حوؿ العبلقة بٌن ال٬ٍِّّندقراطي ة كاحملاسبة؟ اللٍّيربالي وف اٛنيِّد رأكا بأف  اٜنل  يف كجود اٜنيكم الر شيِّ أثار سؤاالن م   
احملاسبة يىكمن يف الت وج و ٥نو منطق الس وؽ أكثر من اٜنِّيث عن األصوات االنتخابي ة؛ لذا صار اٜنِّيث عن كيفي ة 
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كالت عاكف يف الدقضايا اليت ٔنص  الض رائب كٓنِّيِّ  -كف رشنا كفساد أم بِّ -منخفضةو مع اٜنكومات  عارو الت عاقِّ بأس
 .(Markََُِ) .اٞنعايًن اليت ٬نكن من خبلؿ تعظيم الرٍّبح للجميع

من  (New Public Management NPM) ككاف ىناؾ ندقِّه ٞننطق الس وؽ، فإف  ما ييعرىؼ بػ   
ٍـّ أف  اٜنكومات إذا د خلت يف عبلقاتو متكافئةو مع الش ركات اٝناص ة، ستفدقِّ الدقِّرة على خبلؿ إدارة الش أف العا

اإلشراؼ كالس يطرة، فالن ظرة الت ار٫ني ة للربٞنانات اٞننتخبة كاليت تعطي اٜنق  للوزارات بتنفيذ إرادة الش عب، قِّ تفدقيِّ 
ا خارج عنصر احملاسبة كٓنِّيِّ اٞنسؤكلي ة حٌن تتعاقِّ مع ىذه الش ركات اليت ال ش أف ٟنا بالربٞناف كبالن اخب، أم أهن 

 .(ََُِ Mark) .سلطة ىذا الن اخب

قضي ةه أيخرل أثارىا اٜنيكم الر شيِّ، كىي النظري ة اليت أطلدقها اقتصادي وف، كىي الكفاءة االقتصادي ة اٞنرتبطة    
يتحدق ق بوجود دكؿو مرتبطةو برباطو قبلي  أك بعبلقات ّنؤس سات الِّ كلة كشفافي تها كقِّرهتا على ١ناربة الفساد، كىذا لن 

كرجاؿ األعماؿ؛ لذا فإف  الفساد ٬نكن تدقسيمة إُف فسادو يف الِّ كؿ اليت َف تِّخل مرحلة  اتزبائني ة مع بعض الش رك
داخلي ةو  ، كػ"الس وداف" ك"تشاد" ك"كينيا"، كىي الِّ كؿ اليت تعاين من حركبو كصراعاتو (Premodern) اٜنِّاثة

الفساد، كىنا ال ٬نكن ُناؿو من األحواؿ إصبلح  لةكَف تنبى فيو مؤس سات الِّ كلة، ككل ما ازداد الصٍّراع تفاقمت مشك
طيء فيو الِّ كؿ اٞنا٥نة كصنِّكؽ  ، كىذا ما ٔني ىذه الدقضايا ّنجر د مفاكضات سبلـو ث  اٜنِّيث عن إجراء انتخاباتو

 ٧ُُٗنطو كاحِّو من الت فكًن تغفل معو عن بناء مؤس سات الِّ كلة. الن دقِّ الِّ كِف؛ لسيطرة 

الفساد يف الِّ كؿ اليت دخلت يف عملي ة الت حِّيث يأخذ أشكاالن أيخرل، خاص ةن يف العدقود اٞنتعلٍّدقة بالنٍّفط كالغاز،   
ذا ما ٩نعل الكثًن من الت عاقِّات تأخذ ٖنننا كتبِّأ تلك العبلقات بالت شك ل داخل مؤس ساتو مرتبطةو باَّتمع الِّ كِف، كى

اليت كانت ٩ننيها "الدقذ ايف" من نفط "ليبيا" كانت ضمن ما  -مثبلن  –فكثًنه من األمواؿ  دقي ة،أكثر من كلفتها اٜندقي
ـ( َُٗٗعاـ )ييعرىؼ "باَّن ب"، كىي أمواؿه ال يعرؼ أحِّه عنها شيئنا، كال تِّخل يف ميزاني ة الِّ كلة، كيف "أنغوال" 

ىن من الش ركات اٞنندقٍّبة عن  ٞنِّ ةو طويلةو ال تينشر كال تيِّخىل يف اٞنيزاني ة العام ة، كىكذا  النٍّفطبدقيت الض رائب اليت ْني
، كيف غياب اٞنعايًن كاحملاسبة كا٥نسار تلك اٞنعايًن َُِفدقِّت الِّ كلة الكثًن من األرباح كىي الكلفة اٜندقيدقي ة للفساد 

٬ندقراطي ة  على اإلنساف، قِّ يكوف سببنا يف نشر الفوضى كاالنتدقاؿ  كحدقوؽقضايا تتعلق بالن مط الغريبٍّ لفهم اٜنرٍّي ة كالٍِّّ
 .(َُِّ fukuyama) .من ال٬ٍِّّندقراطي ة إُف مرحلةو ضبابي ةو 
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ركات الكربل، كتفدقِّ فيو الفساد اٞنابعِّ اٜنِّاثي ىو نوعه آخره يتعل ق بتناقض اٞنصاٌف بٌن اٜنكومات كالش     
العدقود الكثًن من الش فافي ة كاٞنعايًن الواضحة، كىذا ٬نثٍّل الفساد الكبًن الذم يعيق الن مو  العاٞني، ىذا االنتشار للفساد 

من بعِّ جِّؿو طويلو حوؿ معايًن اٛنودة كاٜنيكم الر شيِّ، فدقِّ خلق ىذا اٞنفهـو قائمةن   يف كلٍّ اٞنراحل َف ينشأ إال  
تيب، كال تسلسلها الز مين من حيث الت خطيط، كىذا ما  ِّ د أكلوياهتا من حيث الرت  الت وق عات كاٝنطوط العام ة اليت َف ٓني

للن هوض بالِّ كؿ الفاشلة، كبٌن دراسة كلٍّ حالةو كمعرفة  عضيعكس الت نافس بٌن الوصفة اٛناىزة اليت يدقٍِّّمها الب
 ُُِاألكلويات اٝناص ة. 

٬ندقراطي الدقًِّن، كمن ث  كاف     حاكؿ البعض من اٜنِّاثيٌن اٛنيِّد الن ظر ٟنذه األزمات اليت طالت الن موذج الٍِّّ
اٜنِّيث عن نظري اتو عدقبلني ةو تتعل ق بالعبلقة بٌن الربٞناف كاٜنكومة، ككانت نظري ة الوكالة تلك اليت ترل أف يتعامل 

اإلدارة مع اإلدارات الت نفيذي ة، فكل  موظ فو أك كزارةو ٩نب أف يكوف بينها نوعه  الس٠ن الربماف مع اٜنكومة كما تتعامل
ٍـّ كٓنِّيِّ الدقيم اٜناكمة َف يكن ظاىرنا  من الت واصل كالثٍّدقة كاٞنصلحة يف ٓندقيق أىِّاؼو كاحِّةو، إف  كضوح اٟنِّؼ العا

٬نكن أف تيسهم يف ترشيِّ الدقرار كاٞنشاركة بٌن اٜنكومة  ليتعنِّ اٜنِّاثيٌٍّن، لذا كاف اٜنِّيث عن الدقيم كالض وابط ا
 .كمؤس سات اَّتمع

ال٬ٍِّّندقراطية الت وافدقي ة كاليت ترتبط بنمطو من الش بكة اليت ٬نكنها أف تضمن مصاٌف ٗنيع الفاعلٌن، ىو ٧نوذجه آخره    
نظيم ٗناعات اٞنصاٌف يؤكٍِّّ أف  اٜنيكم الر شيِّ قِّ ٬نكن أف ييربز دكر اٜنيكم الر شيِّ، خاص ةن يف عنصر من عناصره، كت

للن ماذج اليت ٩نمعها ٧نوذجه كاحِّه مرتبطه ببناء اٞنؤس سات كالت فكًن اٞنرتبط بتعاقِّات منخفضة  ةفرض حالةن من الت عِّ دي  
 (الت كلفة، كبتكوين مشاركةو ٠نتمعي ةو كاسعةو. )كما سبق

" يف الِّ كؿ اآلسيوي ة أك الفعل الت واصلي للن ظم ال٬ٍِّّندقراطي ة كما عنِّ "ىابرماس" من أشكاؿه أيخرل كػ "اٟنارموين  
اكؿ ْناكز ىذه اإلشكاالت اليت ٬نكن أف ْنعل اٜنيكم الر شيِّ ٧نوذجنا منافسنا يؤكٍِّّ الت عِّ دي ة  مِّرسة فرانكفورت، ٓني

  .الث دقافي ة

فق ٧نطو ١نِّ دو، كاف البحثي عن ٧نوذجو للحيكم الر شيِّ جزءنا من فراغ تركو حكم العربي ة اليت َف تتشك ل ك  الِّ كؿ
كيِّخل يف ذلك اٜنركات اإلصبلحي ة اليت  -الفرد كاٟنيمنة الِّ كلي ة، ٣ن ا فىصىل بٌن الفكر السٍّياسي اٞنرتبط بالدقيم الغربي ة 

طه بصورة ذلك الن مط الغريبٍّ، كَف تنشأ مؤس ساته كىكذا صار  اٞنستدقبل مرتب -نشأت يف بِّاية الدقرف العشرين 
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حدقيدقي ةه ترتبط بسياؽ ىذه اٞننطدقة كتار٫نها، فبناء مؤس سات الِّ كلة عملي ةه معدق ِّةه ال ٬نيكن أف ٔنضعى لوصفةو جاىزةو؛ 
ثنااليت  -لذا كانت أشكاؿ ال٬ٍِّّندقراطي ة الت وافدقي ة  ٬ندقراطي ة، كما أف  على ستةو كثبلثٌن ٧ن -عنها  ٓنِّ  وذجنا من ٧ناذج الٍِّّ

طبيعة الن ظم االقتصادي ة ىي األخرل متنوٍّعةه، كما رأينا بٌن أمريكا البلتينية كالِّ كؿ العربي ة كجنوب شرؽ آسيا، كىذا 
  .كينافس فيها الن موذج اللٍّيرباِف يثًنىا موضوع اٜنيكم الر شيِّ، قضايايؤكٍِّّ أف  الت عِّ دي ة الث دقافي ة كالسٍّيادة الوطني ة 

  :كالت عِّ دي ة الث دقافي ة السٍّيادة

بٌن اٜنيكم الر شيِّ كاٜنِّاثة ليست مسألةه نظري ة، بل ٟنا تطبيدقات مهم ة، فنحن نعيش يف عاَف صار أشبو  العبلقة
ؤكف الِّ كؿ اليت تشهِّ صراعاتو مسلحةن أك ما بدقريةو صغًنةو، كيف ظلٍّ العوٞنة أصبح اٜنِّيث عن الت ِّخ ل اٝنارجي يف ش

مفهـو السٍّيادة الذم تشك ل بعِّ صيلح "كيستفاليا" يف الدقرف الس ابع عشر،  حوؿيعرؼ بالِّ كؿ الفاشلة يثًن األسئلة 
الِّ كِف كالسٍّياؽ اَّتمعي  كىنا تيصبح اٝنصوصي ة الث دقافي ة كاٟنوي ة كالوطني ة قضي ة أساسي ة يف الت وفيق بٌن أجنِّة اَّتمع

كتغيب فيها اٞنؤس سات، كينتشر فيها العنف كالظ لم  لر شيِّ،كالسٍّياسي للِّ كؿ اليت تعاين من ضعفو يف اٜنيكم ا
  .اَّتمعي

من اٞنصطلحات اليت استيخِّمت بشكلو كبًنو يف مراجعة  (Nation Building) ""بناء كطنو  مصطلح
ة يف دكؿ كػ "الص وماؿ" ك"ىاييت" ك"أفغانستاف" ك"السًناليوف" ك"العراؽ" ك"ليبيا"، لدقِّ تطو ر مفهـو الت ِّخ بلت الِّ كلي  

  .كيف الدقلب منها اٜنيكم الر شيِّ كبناء األكطاف بلقي ة،الت ِّخ ل كطرح الكثًن من األسئلة الدقانوني ة كاألخ

اد األكركيب كالواليات اٞنت حِّة األمريكي ة، ففي حٌن ييطلق مصطلح بناء األكطاف ييطلق بشكلو ٢نتلفو بٌن االٓنٍّ    
اد األكركيب، فإف  الواليات اٞنت حِّة تنظر إليو من باب بناء مؤس   سات على اٟنوي ة الث دقافي ة كالتاريخ اٞنشرتؾ بالنٍّسبة لبلٓنٍّ

ا من األمور اليت بغضٍّ الن ظر عن اٟنوي ة اٛنامعة، ليس إنكارن  مرارىا،تلك الِّ كؿ كاست ا لوجود تلك اٟنوي ة؛ بل ألهن 
  .يصعب ٓنِّيِّ ٢نططو كاضحو للت عامل

الدقضي ة الدقانوني ة اليت يثًنىا ىذا الت ِّخ ل يتعل ق باألسباب اليت ّنوجبها يكوف الت ِّخ ل، فدقِّ يكوف الت ِّخ ل لسببو   
 كتأثًن الصٍّراع على احمليط اإلقليمي، كىذا اٛنِّؿ يؤكٍِّّ اٜناجة إُف إنساين ، كقِّ يكوف ألسبابو تتعل ق باَّتمع الِّكِف

 .(kissingerَُِْ)  .النٍّظاـ العاٞني، كما كتب "كيسنجر" مؤخ رنا عن ذلك بلحمعايًن كاضحة إلص



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

035 
 

ا يدقتضي كجود اٜنضارة اإلنساني ة تصل إُف مرحلة كوني ة، لذا فاألخطار اليت تتهِّ د العاَف ىي أخطار عاٞني ة ٣ن   
نظاـو دكِف  ٬نكنو ٠ناُّة ىذه األخطار، كيف كقت كاف اٜنِّيث عن هناية الِّ كلة، أثبتت األحِّاث أف  قو ة اٞنؤس سات 

 .الستمرار االستدقرار كالسٍّلم العاٞني افكاٜنيكم الر شيِّ فيها ىو الض م

طي ة كالدقيم الليربالية قبل فهم بناء الِّ كلة كالدقول اٞنكوٍّنة ْنربة "العراؽ" كانت ظاىرةن يف أف  اٜنِّيث عن ال٬ٍِّّندقرا   
لذلك النٍّظاـ السٍّياسي كطبيعة اٞنؤس سات اليت تِّير شؤكف ذلك البلِّ، كىذا ما حِّث بعِّ أف شك لت اٜنكومة 

ا، كىكذا صارت " ائفةاألمريكي ة عبلقات زبائني ة مع ط العراؽ" من أقلٍّ دكف أخرل، كشك لت ٓنالفنا حاكمنا جِّيِّن
٬ندقراطي ة كحدقوؽ اإلنساف من الواليات اٞنت حِّة  الِّ كؿ أماننا، كيف أكائل الِّ كؿ الفاشلة رغم االحتفاء ّنبادئ الٍِّّ

  .األمريكي ة

الِّ كلة الفاشلة يعرض لتجربة "جنوب الس وداف"، فريغم كلٍّ األمواؿ اليت أينفدقت كقيٍِّّرت بعشرات اٞنليارات  تدقرير
الصٍّراعات اليت بيذلت من أجل االنفصاؿ عن الس وداف، كريغم كوهنا صينعت على أعٌن اَّتمع الِّ كِف بِّستورو كبرٞنافو ك 

، إال  أف  بناء  ليس بالبساطة اليت تصورهتا نظري ة اٜنِّاثة، ىذا ما أك ِّه "تشارلز تيلي" يف أكثر من   الِّ كلةكنظاـو رئاسي 
تلك اليت درس فيها نشوء الربٞناف اإل٤نليزم، كىي من أشهر الٍِّّراسات لػ "تشارلز تيلي"، فإف  طبيعة دراسةو لو، خاص ةن 

اٞنؤس سات الر اسخة اليت تنشأ داخل اَّتمعات تلك اليت تنبع من حراؾو ٠نتمعي  كتوافدقاتو تتجذ ر عرب الز من؛ لتشكيل 
، كإال  صار النٍّظاـ اٜناكم إم ا نظامنا يرتبط بدقولن خارجي ةو، ككذلك بشبكةو ٧نط حكمو يعربٍّ عن ذلك الت اريخ كيت سق معو

  .الِّ كلة ساتمن الفساد كالت حالفات اليت تضمن استمرار ذلك اٜنكم على حسب بناء مؤس  

  ل:ظرم للت ِّخ ل ٬نر  بثبلث مراحىذا الت صو ر جعل اإلطار الن     

لصٍّراعات كاهنيار الِّ كلة كنظامها، عنِّىا يكوف كقف الدقتاؿ، كالتِّخ ل اإلنساين، كتوفًن : تلك اليت تتب ع ااألكُف
  .اٜناجات األساسي ة، كالنٍّظاـ اٞنصريف ىو األكلوي ة

ا تتعل ق ببناء الث انية : تتعل ق ببناء مؤس سات ٬نكنها أف تستمر بعِّ الت ِّخ ل اٝنارجي، كىذه أصعب اٞنهاـ؛ ألهن 
  .ِّ كلة، كفيها الكثًن من األمواؿ اليت تتعر ض للن هب كالفسادال
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: كىي مرحلةه تتعل ق ّنا قبلها، لكن ها هتِّؼ لوضع اسرتاتيجي ةو لتدقوية تلك الِّ كلة يف مؤس ساهتا اليت تضمن الث الثة
  . (Fukuyamaََِْ) .االستدقرار يف تلك البلِّ

اٞنعايًن اليت ٓنفظ الِّ كلة من الفشل كبٌن الدقضايا الث دقافي ة اليت ٬نكن أف تيساىم يف اٜنوكمة بإمكاهنا أف ٕنيٍّز بٌن    
إعطاء شرعي ةو للن ظم اٜناكمة، أم أف  احملافظٌن يف الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة كالش ركات الكربل ٬نكن أف ْنِّى يف 

البلِّاف، كٓنفظ البيئة كاالستدقرار كٕننع االنزالؽ ٥نو اٜنركب  اٞنعايًن اليت ٓنفظ مصاٌف تلك موعةى اٜنيكم الر شيِّ ٠ن
األىلي ة من جانب، كتأكيِّ استمرارية مؤس سات الِّ كلة كمعايًن ٬نكن للِّ كؿ كالش ركات كمؤس سات اَّتمع اٞنِّين 

  .العاٞني ة االتٍّفاؽ

دقص الذم خل فتو العلماني ة عنِّما ٓنو لت إُف نظري ة معياري ة؛ الت عِّ دي ة الث دقافي ة َف تنجح ىي األخرل يف سٍِّّ الن     
ا جاءت من خلفي ة اٟنيمنة كالس يطرة، ىذا ما كل ِّ مدقاكمة من الش عوب، ىذه اٞندقاكمة استغل تها األنظمة الٍِّّكتاتوري ة  ألهن 

 .سردي تها اٞنستمر ة حوؿ ضركرة كجودىا ٜنفظ األمن كاالستدقرار يِّلتأك

   " ، كىو ما ندقرأه يف الت حليبلت  -البوسنة" مثاؿه جيٍِّّه يف ىذا الش أف، فرغم ما ييشاع عن اندقساـو ديين  كعرقي 
ا حربه أىلي ةه بأجنِّةو سياسي ةو كزعاماتو تتدقاتل بدقيت أربع سنٌن،   -اليت يدقـو ُّا بعض الكت اب يف عاٞننا العريب  إال  أهن 

   .اليت تبعت مدقتل الِّ بٍّ الر كسي ٜنركبا كما دؿ  إحصاء تلك

ـ( يف كوف ىذه اٞننطدقة عادت َُٗٗ) ة" بٌن الت حليل الذم انتشر عاـالٍِّّراسات يف ٓنليل حرب "البوسن تندقسم
 . لبلندقسامات اإلثني ة اليت شهِّهتا عرب تار٫نها، كالذم ظهر على الس طح بعِّ سدقوط دكلة "يوغسبلفيا" اٞنوح ِّة

ت حليل اآلخر الذم تشهِّه الٍِّّراسات اٞنعاصرة، كىي الٍِّّراسات اليت أك ِّت تبِّ ؿ طبيعة اٜنركب األىلي ة بعِّ ال   
اد الس وفيايت، كاليت تؤكٍِّّ على اٞنطامع كالٌتهييج لؤلتباع من الط رفٌن من أجل تلك اٞنطامع، كال بأس أف  سدقوط االٓنٍّ

اٞندقاتلٌن  (mobilization) لكن ها عوامل استخِّمها األطراؼ من أجل  حشِّ ،ي ةه يكوف ىناؾ دكافع إثني ةه كعرق
  .كاألنصار
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، ْنعل  اٜنرب سببنا الندقساـ اَّتمع كليس     اٞنخاكؼ اليت تنشأ من اهنيار الِّ كلة، كما يتبعها من أزماتو
ار مؤس سات  الِّ كلة، كال يعين ىذا إ٨ناؿ ، بل إن و ظاىرةه نػىبػىعىت من  اهني“جيني ةو “العكس، فاألمر ليس ذك طبيعةو 

ا أج جت الصٍّراع كَف تكن سببنا فيو ألخًنةاٛنوانب العرقي ة كاإلثني ة، لكن ىذه ا    .رّن 

كموت الز عيم "جوزيف تيتو" كنظامو االشرتاكي، بعِّ ذلك الت اريخ، دخلت البلِّ يف  َُٖٗيعود األمر للعاـ    
لي ةو، كتعث رت اٞنسًنة االشرتاكي ة اليت ابتِّأىا "تيتو"، كدخلت يف ٓنالفاتو جِّيِّةو كٕنايزو بٌن أزمةو اقتصادي ةو ىيك

الفيِّراِف اٞنركزم، األمر الذم يفسٍّر تلك اٜنرب خاص ةن يف "البوسنة" اليت  الدقراراألطراؼ كاٞنركز، كعِّـ ثدقةو يف صناعة 
ياؽ يف ىذا الر أم ىو الذم أج ج الوضع كجعل لئلرث العرقي كالٍِّّيين ١نفٍّزنا تعِّ  أكثر فدقرنا كتنو عنا كهتميشنا، ىذا السٍّ 

  .لؤلطراؼ اٞنتدقاتلة

، اليت تتجاكز الدقضايا الكلٍّي ة العام ة اليت قِّ ال (micropolitics) اٛنوانب ٣ن ا يسم ى السٍّياسة اٛنزئي ة ىذه
ات اليت ْنتاح األك  لةو، أد ت إُف تيفس ر كثًننا من اٞنتغًنٍّ ات اليت تتحرؾ عرب سياؽو من مؤس ساتو مرتىٍّ طاف، تلك الت غًن 

كدقضايا أساسي ة ىي اليت تنعكس بعِّ ذلك يف صراعاتو توفٍّر فرصنا ٛنماعاتو   كالت هميش،الفدقر كالفساد كاٛنوع 
 .سياسي ةو للِّ خوؿ يف نزاعاتو مسل حةو 

لبوسنة"، َف ينجح اتٍّفاؽ "دايتوف" يف حلٍّ إشكالي ة الِّ كلة يف "البوسنة"، كنظرنا لضعف ىذه اٞنؤس سات يف "ا   
كم ّنكتب األمم اٞنت حِّة اٞنرتبط ّنجلس الن واب البوسين، فليس ىناؾ د٬ندقراطي ة يف "البوسنة"،  فبلتزاؿ "البوسنة" ٓني

تىار كييصمٍّم النٍّظاـ ى م شخصي اته من األمم اٞنت حِّة اليت ينخر مبعوثيها ىناؾ انتخاباته تيعدقِّ كل  فرتةو، لكن من ٫نى
الفساد، كتِّخل يف عبلقاتو زبائنية داخل دكلة "البوسنة"، كما أف  قِّرات إدارة الِّ كلة كل ها يف يِّ خرباء البعثة األ٣ني ة، 

  .(ّّٓ:Fukuyamaََِْ) .باالستعمار اإل٤نليزم للهنِّ هاكَف تنب أم  قِّراتو داخلي ةو لِّرجة أف  البعض شبب

يف "العراؽ" التزاؿ الت دقارير تطالعنا ُنجم الفساد الذم ينخر ثركات "العراؽ"، كحاجتها يف كلٍّ فرتةو للجيش    
األمريكي كالت ِّخل اإليراين ٜنلٍّ اإلشكاالت اليت خل فها نظاـ االستبِّاد لػ"صِّ اـ حسٌن"، كاالحتبلؿ األمريكي، 

كل  مرحلةو من مراحل تاريخ "العراؽ" كاف ىناؾ رٍىطه ييفسِّكف يف "العراؽ"،   ف  تشهِّىا البلِّ، فإ كالفتنة الطائفي ة اليت
كيِّخلوف يف صفدقاتو كعدقودو مع شركات النٍّفط كالغاز، كَف تينبى مؤس ساته حدقيدقي ةه ال ترتبط بتلك الت حالفات، كىذا 

الن ظم الٍِّّكتاتوري ة تعمل على تأسيس  س صحيحنا مثبلن أف  ما ينبغي أف ييدقاؿ حّت  على حيكم "صِّ اـ حسٌن"، فلي
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ا ٧نطه كسلوؾه يتجاكز األفراد ليحفظ قيم اَّتمع، أم أف   مؤس سات باٞنعىن الص حيح الذم ال يرتبط باألشخاص، كإ٧ن 
  .اٞنؤس سات كما بٌن  "تشارلز تيلي" ىي الت عبًن اٜندقيدقي عن تاريخ بلِّو ما

بيا" كاف اَّتمع الِّ كِف يريِّ أف يتجاكز األخطاء اليت ارتكبها يف "العراؽ" ك"الص وماؿ" كغًنىا، فكانت يف "لي    
، كَف يفطىن اٞنتِّخٍّلوف أف  البلِّ (Light Foot Print) االسرتاتيجي ة تنبع ٣ن ا ييعرىؼ بالت ِّخ ل اٛنوم ما يعرؼ

ت "ليبيا" دكف أف تيبىن مؤس ساهتا، كدخلت البلِّ يف صراعو بٌن ٠نموعةو لذا تيرك ؛عاشت حالةن من الفوضى ٞنِّ ة عدقودو 
من الز عامات، كبِّأ الفساد ينتشر كاالحرتاب الِّ اخلي يستعر؛ لذا فإف  الن دقِّ مستمرٌّ ٟنذه اٞننظ مات بضركرة فهم 

يناميكي ا ، (Edwardَُِْ) ٞنا يسم ى باٜنركب اٛنِّيِّة اٞنختلفة تالسٍّياقات الت ار٫ني ة لبناء ىذه الِّ كؿ كمعرفة الٍِّّ
فإف  كثًننا من الت عدقيِّات يف اٛنوانب االقتصادي ة، كدكر الش ركات األمني ة كشبكات الفساد العاٞني ة، بل ترتبط اٜنركات 

ٟنا إال  بِّكلةو ذات سيادةو  حدقيدقي ةو اإلرىابي ة مع شبكات اٞنتاجرة باٞنخٍِّّرات كالس بلح قضيان ال ٬نكن الوصوؿ إُف حلوؿو 
  .ٔنضع ٞنعايًن اٜنيكم الر شيِّ، كليس ٟنيمنة دكلةو من الِّ كؿ

ىذا اإلطار الن ظرم يعين أف  كثًننا من الدقضايا اليت تيشكٍّل إطارنا مشرتكنا بٌن دكؿ العاَف ىي الدقضايا اليت ٬نكن    
ت الِّ كلة بو ابةن لدقضايا دكلي ةو كمحاربة اإلرىاب كاٜنفاظ على أف تتعل ق باٜنيكم الر شيِّ، كىذا نسقه جِّيِّه حيث صار 

مؤس سات الِّ كلة كالن ظم اٜناكمة، كاٜنرص على اٞنشاركة الفاعلة للمجتمع اليت تيسهم يف  البيئة، كدكف الت مييز بٌن
يم، كمعرفة أف  ىذه الدقطاعات ٔنتلف يف كيفي ة ٤ناح الِّ كلة يف كاف ة اَّاالت، خاص ةن اٞنتعلٍّدقة باٞنصارؼ كالصٍّحة كالت عل

اٜندقيدقي ة الستمرار الصٍّراعات يف ىذه اٞننطدقة، كاستمرار ١ناكلة  سبابمعايرة نتائج العمل اٞنؤس سي فيها، فإف  األ
 .اٟنيمنة من الدقول الغربي ة ستستمر  

ر٫ني ة للِّ كؿ كالت عاكف الذم يهِّؼ إُف إحبلؿ الس بلـ يف العاَف الت عِّ دي ة الث دقافي ة تدقتضي احرتاـ السٍّياقات الت ا   
ىو قضي ةه ال ٬نكن رفضها، لكن  الوسيلة لذلك تكوف عرب بناء اٜنيكم الر شيِّ كليس بناء عبلقاتو مع ٦نبو حاكمةو 

كاٞنذىبي ة، كمن ث  البحث عن حلوؿو  اٝناص ة بتلك الش عوب، كتأجيج الصٍّراعات الط ائفي ة دقافةكإ٨ناؿ الت اريخ كالث  
ـ  للسٍّيادة   .خارج إطار الِّ كلة، كتشكيل شبكاتو من الفساد اليت تِّخل ىذه الِّ كؿ يف حالة سيولةو كفدقِّافو تا

أف ٦نتم لنذكر ٧نوذجان تار٫نيان لتأثًن اٜنِّاثة على بعض الِّ كؿ يف جنوب شرؽ آسيا، يف ىذا الن موذج سنجِّ   قبل
  .تِّاخل مفاىيم اٜنِّاثة يف ٓنوٍّؿ الِّ كؿ ٥نو اٜنيكم الر شيِّ، كتثبيت ٧ناذج ٢نتلفةكيف ت
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  :من تأثًن اٜنِّاثة على جنوب شرؽ آسيا ٧نوذج

، األكُف: كانت من العاـ  ٬نكن تدقسيم الت حِّيث الذم حِّث يف "الصٌٍّن" كأقول دكؿ اٞننطدقة إُف أربع فرتاتو
م فيها "ماكزم دكنج" كتأث ره بصراع الط بدقات كاٞناركسي ة، ككاف يرل أف  الث ورة ـ( كىي الفرتة اليت حكُٖٕٗ-ُْٗٗ)

ٓنو لو ٥نو الصٍّناعة كاف كارثةن كبًنةن على "الصٌٍّن"، فإف  من أكرب  لكن وتبِّأ من الرٍّيف، كٗنع اٛننود كحشِّ اٜنشود، ك 
اج يف البلِّ، كالدقِّرة على اٞنوازنة بٌن استخِّاـ اٞنوارد العدقبات أماـ عملي ة الت حِّيث ىو عِّـ إدراؾ طبيعة اإلنت

 .كاٜنفاظ على البيئة، كىو جوىر فكرة الت نمية اٞنستِّامة

ـ( كانت بِّاية ما عيًرؼ بسياسة الباب اٞنفتوح، فدقِّ فيًتح ندقاش كبًنه ُِٗٗ-ُٖٕٗيف الفرتة اٞنمتِّ ة من )   
دقافي ة قِّ تركت "الصٌٍّن" يف كم  ىائلو من األكىاـ النظري ة، كحالةو من حوؿ اٜندقيدقية، فنهاية "ماكزم دكنج" كثورتو الث  

" اٞنتجذٍّر يف الث دقافة الصٍّيني ة، ككاف النٍّدقاش حوؿ الكيفي ة اليت ٬نيكن فيها ارموينالصٍّراع اَّتمعي الذم يتناىف مع "اٟن
ـ( عيدًقِّ لدقاءه سياسيٌّ من أىمٍّ ُٖٕٗكيف العاـ ) ٓنرير اإلنساف الصٍّيين، )البحث عن اٜنقٍّ من خبلؿ اٜندقائق(،

  ."اللدقاءات اليت أث رت يف مسار "الصٌٍّن

يف ىذا االجتماع قرر اٜنزب الصٍّيين الش يوعي اٜناكم الت حو ؿ من اٞناكي ة كصراع الط بدقات إُف اإلصبلح    
تشرت يف الببلد من شرقها إُف غرُّا، حّت  انتشرت يف  االقتصادم، ككانت البِّاية اٜندقيدقي ة لسياسة اٞنفتوح، كاليت ان

  ."كاف ة ربوع "الصٌٍّن

ـ( كاف الدقرار بتحويل االقتصاد الصٍّيين من اقتصادو مرتبطو بالت خطيط اٞنركزم، إُف ََِِ-ُِٗٗالعاـ ) منذ
ي ة االقتصادي ة لبلشرتاكي ة ِنصائص ـ( "دينج زياكبينج" نظري تو اٞنعركفة بالن ظر ُٔٗٗاقتصاد الس وؽ، ككضع يف العاـ )

الت حوالت يف "الصٌٍّن"، كبعِّ عشر سنٌن من اٛنِّؿ ٚنح لػ "الصٌٍّن" بِّخوؿ  صيني ة، ىذه الن ظري ة كانت من أىمٍّ 
  .(ـََُِمنظ مة التٍّجارة العاٞنيٍّة عاـ )

يا يف "الصٌٍّن" ٬نثٍّل االنتاجي ة اٞنتدقٍِّّمة، ـ( ظهرت نظري ةه أخرل عن أف  اٜنزب ٬نثٍّل ثبلث قضاََِِالعاـ ) يف
ك٬نثٍّل الث دقافة كاٜناجات األساسي ة للن اس، كصارت ىذه الن ظري ة أيِّيولوجيا للحزب اٜناكم، ىذا الت صو ر دفع اٜنزب 

ئِّ ىو الذم يتفدق ِّ األعماؿ، كصار معىن الدقيادة الكونفوشيوس يعود لػ "الصٌٍّن"، فالدقا ؿللت عامل مع اَّتمع كرجا
رغبات الن اس ك٪نافظ على ثدقافتهم، ىكذا صار الدقرار يرتبط ُّذه احملٍِّّدات، كبعِّ ندقاشو طويلو حوؿ اٜنِّاثة، كاف 
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ا  لت نمية،االتٍّفاؽ على أف  "الصٌٍّن" ستتبع األساليب العلمي ة للت طور كا كستيوازف بٌن متطل بات اٜنضر كالرٍّيف، كما أهن 
 .ظ على توازف اَّتمع كفق "اٟنارموين" الذم ٬نكن أف ييوازف بٌن االقتصاد كالسٍّياسة كالث دقافة كاَّتمع كالت نميةستحاف

(julioََِٗ;ٕ:َُٖ-َِِ). 

آخره ىو "ماليزيا"، فيمكن فهم الت طور الذم حِّث يف "ماليزيا" يف إطار اٜنيكم الر شيِّ، الذم ٬نكن تعريفو  ٧نوذجه 
ة الدقيادة على أخذ خطواتو إداري ةو اسرتاتيجي ةو يف ٠نتمعاتو متعٍِّّدةو اإلثني ات؛ للت أك ِّ من مشاركة اَّتمع على أنو: قِّر 

  .الِّ كلة ٟنذهكقبوؿ اَّتمع الِّ كِف 

اليزيا" تأث رت "ماليزيا" بنموذج "اٟنارموين" فكاف ىِّفنا من أىِّاؼ اٜنيكم الر شيِّ، فإف  العدقِّ االجتماعي يف "م لدقِّ
كتوازف العرقي ات فيها فرض تصو رنا الستمرار السٍّلم اَّتمعي بِّاخلها، لذا كانت األغلبي ة "اٞناالكي ة" ٟنا اٜنظوة 

  .ـ( الس لطة االقتصادي ةََِٖ٘ تدقريبنا كفق إحصاء ِٕالسٍّياسي ة، بينما للصينٌن )  بالسٍّياسي ة يف توِف اٞنناص

م فطن لو "التوف مهاتًن ١نم ِّ" كما كتب عنو يف كتابو "اٞنعضلة اٞناليزي ة"، قاـك من خبلٟنا كل  الت وازف ىو الذ ىذا
الِّ عوات للت سوية بٌن ىذه الفئات؛ لذا كانت السٍّياسة العام ة للس لطات اٞناليزي ة تسعى الستمرار ىذا الت وازف بٌن 

 (.َُ٘٘(، كاٟننود )ِٕينيٌن )٘(، كالصٍّ َٔ) االكيٌنمليوف(، اٞن ِٖالس كاف )

ىذه االسرتاتيجي ة اليت تيناسب السٍّياؽ الت ار٫ني كالت وازف الذم ظل  ٞنِّ ة ٙنسٌن سنة من بعِّ االستدقبلؿ عاـ    
ـ(، كاليت كانت َُٗٗ-َُٕٗـ(، ىذه االسرتاتيجي ة ظهرت يف اٝنيط ة االقتصادي ة اليت كًضعت للفرتة )ُٗٔٗ)

الث بلثة، كاستمرار ىيمنة اٞناالكيٌن كتعزيز فرص ٕنك نهم من االقتصاد،  قي اتر الت وازف كاالنسجاـ بٌن العر هتِّؼ الستمرا
  ."ىو الوسيلة الوحيِّة للحفاظ على االستدقرار يف "ماليزيا -بغض الن ظر عن الص واب كاٝنطأ  -كأف  ذلك 

معها اٜنِّيث عن اٜنِّاثة دكف فهم ىذا الت وازف بٌن العرقي ات، ىذه أخذ اٜنيكم الر شيِّ قيمةن إضافي ةن ال ٬نيكن  ىنا
الدقضي ة كضعت يف ٢نططو كاضحو كىو زيادة نسبة مشاركة اٞناالكيٌن يف االقتصاد اٞناليزم، فدقِّ شك لت تلك اٞنشاركة 

وكة للحكومة  كلكن كفق ١نلٍّلٌن َف يِّخل يف ذلك األصوؿ اٞنمل مي،٘( من ناتج الِّ خل الدقو ّ.ُٗحواِف )
  .(Rakyat) "كػ"بيرتكناس" ك"فيلِّا" كبنك "رقيات
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إف  الت وازف اٜندقيدقي الذم حفظ الت وازف يف "ماليزيا" ىو الدقِّرة على الت عامل مع اٜنركات اإلسبلمي ة، فدقِّ زار   
ـ للحزب اٜناكم، كاٞنشاركة يف صناعة "التوف مهاتًن ١نم ِّ" الس يٍِّّ "أنور إبراىيم" رئيس ٗنعي ة الِّ عوة، كأقنعو باالنضما

لبلسرتاتيجي ة، كقِّ كانت رؤية "التوف مهاتًن" كاضحةن خبلؿ رئاستو للوزراء  ِّيولوجياالدقرار، كىكذا خضعت األي
 (.ـََِِـ( كىي أف تكوف "ماليزيا" ذات اقتصاد تنافسي  فيما عيًرؼ برؤية )ََِّ-ُُٖٗ)

٘(، كبِّأ الت صنيع كاالنتدقاؿ ٓ٘( إُف )َٔ، كانتدقلت نسبة الفدقر من )حِّث االنتدقاؿ ٥نو اقتصادو قوم   كبالفعل
، لذا كاف بناء الوطن يف "ماليزيا" قضي ةن أساسي ةن يف االنتدقاؿ ٥نو اٞنواطنة، ك٬نكن ٓنِّيِّ  اٞنتِّرٍّج دكف الِّ خوؿ يف صراعو

  :"ماليزيا" الت ار٫ني سياؽأبعاد ىذا اٞنشركع الذم عرب  عن 

 .يتعل ق باستدقرار "ماليزيا" كضماف استمرار الت وازف االقتصادم كاَّتمعي كالٍِّّيين يف إطار الت وافق سياسي ان 

٬ندقراطي ة )بالط ريدقة اٞناليزي ة أيِّيولوجي ان   (.بضماف استمرار الرٍّضا كالدقبوؿ للن موذج اٞناليزم؛ للمشاركة السٍّياسي ة كالٍِّّ

توزيع ناتج الِّ خل الدقومي بٌن كلٍّ اٞناليزيٌن، كضماف اٞنشاركة االقتصادي ة كاستمرار  بضماف استمرار اقتصادي ان 
  .الت نمية كاالنتدقاؿ ٥نو اقتصاد اٞنعرفة بعِّ الدقضاء على الفدقر، من أجل االنتدقاؿ ٥نو رفع الِّ خل للمواطنٌن

كن إدارهتا عرب دعم مؤس سات الِّ كلة، ـ( ٬نُٗٔٗ( مايو )ُّبضماف أف  اٞنظاىرات اليت حِّثت يف ) اجتماعي ان 
  .كاٜنكومة اليت تضمن استمرار تلك اٞننجزات االقتصادي ة كالت نموي ة

  .كل  اٝنطوات الس ابدقة ٩نب أال  ٔنرج عن الر ؤية اليت كضعت باستمرار "ماليزيا" كِّكلةو منافسةو اقتصادي ةو   دكلي ان 

خللو يف اٜنيكم الر شيِّ/ كوجود فسادو يف اٜنكومة أك اٝنضوع البتزاز ضغوطاتو ىذه الدقضايا ستتأث ر بأمٍّ  كل  
 . (َُٖ-َُٔ;Julioََِٗ) .خارجي ة، أك الِّ خوؿ مع الش ركات الكربل يف عبلقاتو عليها شبهة فسادو 

 خبلصةه 

٫نرج اَّتمع عن قيم إنساني ةو  الدقضايا األساسي ة يف اٜنِّاثة ذات حِّ ين، اإلفراط يف العدقبلني ة من اٞنمكن قِّ كل  
مشرتكةو، كيزيِّ من الت فاكت بٌن أبناء اَّتمع الواحِّ، الت صنيع قِّ يندقص من اٞنوارد الط بيعي ة يؤدٍّم إُف كوارث بيئي ة، 

اٞنِّف قِّ على الس وؽ قِّ تؤدٍّم إُف االحتكار كتضخ م ٗناعات اٞنصاٌف، كتكِّ س اٞنواطنٌن يف  عكارتباط سياسة اَّتم



نزار كريكش                                                                                                                                                                                                                                                                      لرَّشيد كم ااحلُ  

042 
 

ت يؤدٍّم إُف حالةو من عِّـ الت وازف يف الت نمية، كما أف  ال٬ٍِّّندقراطي ة اٞنطلدقة قِّ تتحو ؿ إُف فوضى عارمة، كتغو ؿ اٞنؤس سا
  .إُف بًنكقراطي ة زائِّة عن اٜناجة، ٣ن ا يدقلٍّل من كفاءة اٜنكومة ؤدٍّمالدقانوني ة ٓنت شعار دكلة الدقانوف قِّ ي

ا حدقائق، كجاءت ٤ناحات دكؿ جنوب الر   اٜنيكم شيِّ أثار كل  ىذه الدقضايا على مسل مات كانت تيِّر س على أهن 
؛ ليشًن إُف إمكاني ة كجود ٧ناذج ٢نتلفة للن مو،  شرؽ آسيا كالِّ كؿ االسكنِّنافي ة، خاص ةن ّنعِّ الت ٧نو  سك اين  مرتفعو

  .ف تفكٍّر يف موقعها يف مسار اٜنضارةكىكذا كاف ال بِّ  لكلٍّ دكلةو كحضارةو أ

مل فيو  إُف ىنا ٬نكننا أف نصل إُف نتائج تتعل ق بسياؽ الواقع العريب كاإلسبلمي، كىذا ما سنختم ىذا البحث ك٤ني
 .ما سبق ذكره، متطلٍّعٌن للط ريدقة اليت ٬نكن أف يؤث ر ُّا اٜنيكم الر شيِّ كنموذجو معريف  على الفكر اإلسبلمي
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ِّالخاتمة

ِّالُحكمِّالرَّشيدِّرؤيةِّمستقبليَّة

    

الر شيِّ ال يزاؿ يلف  الغموض جوانب كثًنةو منو، فرغم كلٍّ ما ذكرناه من ١ناكلةو لفهم ىذا اٞنصطلح، إال  أف   اٜنيكم
 منتجاتو اٞنعرفي ة كاإلعبلمي ة، الت ِّاخل مع كثًنو من اٞنمارسات الدقائمة كالنٍّظاـ الليرباِف الذم ٪نكم العاَف كيتحك م يف

ىذا الت ِّاخل َّر د ذكر تعريفو لصنِّكًؽ الن دقِّ أك بعض اٟنيئات اليت تينًشؤىا دكؿه قمعي ة كنوعو  زفبل ٬نكننا أف نتجاك 
فاعي ة اليت تسعى لتماهو مع اَّتمع الِّ كِف   .من الت حِّيثات الٍِّّ

اته ال ٬نكن سردي ة اٜنيكم الر شيِّ استطاعت أ    ف تتبو أ مكاهنا؛ ألهنا جاءت يف سياؽ ثورةو معرفي ةو فرضتها متغًنٍّ
الس يطرة على مِّخبلهتا، فبمجر د أف كصلت دكلة الر فاه يف أكركب ا إُف مستوياتو مرتفعةو من نصيب الفرد من الِّ خل، 

موٍّ تفرض نفسها على كاقع الِّ كؿ الغربي ة، لكن  انتشار الس كاين يف تباطؤ معِّ الت الن   وٍّ حّت  بِّأت إشكالي ة الن م
اٞنعرفة ك٤ناح الِّ كؿ اآلسيوي ة اليت ال تعاين إشكاالتو د٬نغرافي ةو، كفيها موارد بشري ةه كاقتصادي ةه صارت تنافس الن موذج 

اٞنت حِّة األمريكي ة كالِّ كؿ الغربي ة الت عامل مع كسياسي ان، كاحتاجت الواليات  دي ان الغريب، ككاف ٟنا سياقها اٞنختلف اقتصا
دقٍّق ميزانياتو ضخمةو، كىكذا كجِّت الِّ كؿ  ىذا الواقع، كاستطاعت الش ركات الكربل أف تنتشر عرب العاَف، كأف ٓني

آخر صار من  للِّ كلة الوطني ة، كمن جانبو  هتِّيِّه الغربية نفسها أماـ كاقعو ٢نتلفو ٕنامنا، فمن جانبو صار ىناؾ 
 .الص عب الت حك م يف ىذه الش ركات الكربل

ياتو كبًنةو فرضت عليها الت عاملى مع اَّتمع كالش ركات اٝناص ة لزيادة قِّراهتا،     صارت الِّ كلة الوطني ة أماـ ٓنٍِّّ
م الذم ىو أحِّ أىمٍّ كىذا ما جعلها تِّخل يف عدقودو مع ىذه الش ركات، كبِّأ البعض ٫نشى من غياب عنصر الت حك  

اٜنِّيث عن اٞنعايًن كاٛنودة كمراقبة اٞنخرجات كالن تائج ٟنذه الت حو الت، اليت  نتشرميزات الِّ كلة اٜنِّيثة كمهامها، فا
  .صارت تفرض تغًننا ىيكلي ان يف كثًن من الِّ كؿ اٞنتدقٍِّّمة

كاف اٜنِّيث عن اسرتاتيجي ة تنبع من اَّتمع لتغيًن اٜنيكم الر شيِّ يف جوىره انتدقاؿه اسرتاتيجيٌّ، ففي حٌن     
الواقع أك اٜنِّيث عن قو ةو ناعمةو تتحك م يف الس لطات اٜناكمة كتِّخل معها يف عبلقاتو زبائني ة أك عبلقة رعايةو كما 
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ح يف الس يطرة على قضايا دكؿ أمريكا البلتيني ة، فإف  تلك االسرتاتيجي ة َف تنج ضشهِّنا يف بعض الِّ كؿ العربي ة كبع
 From) أساسي ة الستدقرار الن موٍّ العاٞني، كالت فاكت كالعنف كالت عِّ دي ة الث دقافي ة؛ لذا كانت االسرتاتيجي ة الفوقي ة

above)  ٓنكم سلوؾ  اليت توجٍّو اٞنعرفة كاٝنارطة الذٍّىني ة اليت س ردي اتتلك اليت تتحك م يف صناعة الدقرار كصناعة ال
 .الن اس كتوج هاهتم

عرب الش بكات االجتماعي ة، أك عرب اٜنكومات، أكمن  -كريغم أف  الت ِّاخل ظاىره بٌن ٢نتلف االسرتاتيجي ات    
 العاٞني ة إال  أف  بركز اٜنيكم الر شيِّ كنيظم احملاسبة كاٞنعايًن -خبلؿ نيظم الس يطرة اإلعبلمي ة كالدقانوني ة كاالقتصادي ة 

ياتو كضعت العاَف أماـ ٓن   .كبًنةو خاص ةن يف قضايا البيئة كالت فاكت الت نموم بٌن دكؿ العاَف  ٍِّّ

لدقِّ كانت قضايا مثل األمراض الفًنكسي ة اليت تنتشر عرب العاَف، أك ظاىرة كاالحرتاب الِّ اخلي كأثاره اإلقليمي ة    
ىاب كىي اسرتاتيجي ة متكرٍّرة للوصوؿ ألىِّاؼ سياسي ة، كل  ذلك أظهر غياب قيادةن كالِّ كلي ة، أك ظاىرة كظاىرة اإلر 

، فالنٍّظاـ الصٍّحي يف "الكونغو" ك"كسط أفريدقيا" كىو النٍّظاـ اٞنرتىٍّل كالض عيف كاف (Algorَُِّ)  حدقيدقي ةن للعاَف
َّتمع الِّ كِف مليارات الِّ كالرات سنوي ان، كدكلةه كػ سببنا يف انتشار فًنكس "اإليِّز"، كىذه مشكلةه عاٞني ةه تكلٍّف ا

يعين ببساطةو أف  أسعار الط اقة ستصل إُف أرقاـو غًن مسبوقةو،  لك"الس عودي ة" ال ٬نكن للعاَف أف يسمح بزكاٟنا؛ ألف  ذ
   .كفشل الِّ كلة الس وري ة كالليبي ة ىِّد االقتصاد األكركيب كىِّ د السٍّلم العاٞني  

َف تيفلح الت ِّخ بلت اٝنارجي ة يف حلٍّ ىذه النٍّزاعات ك١ناربة ىذه الظ واىر الكوني ة، كاستمر  الت نازع بٌن الن ماذج    
الدق٬ِّنة اٞنرتبطة باٟنيمنة كمشاريع نشر اٜنلم األمريكي كدمدقرطة العاَف، كاٞنشاريع الدقائمة على كضع أجنِّة حدقيدقي ة 

 .تعانيها دكؿ العاَف الن امي كل اليتتتعامل مع اٞنشا 

الت نمية مسألةه معدق ِّةه كال ٬نيكن حل ها من خبلؿ مشاريع اٟنيمنة أك االحتبلؿ كاالستعمار كما حِّث يف الدقرف     
ن ٧ناذج العشرين، لذا ٤نِّ أف  اٜنيكم الر شيِّ جاء للت عامل مع الِّ كؿ من منظورو كوين ، كاألىم  من ذلك كاف اٜنِّيث ع

الت عدقيِّ الذم يلف  العاَف، كيف ضوء تِّف ق اٞنعلومات الغًن مسبوؽ، صار من اٞنمكن  لفهممعرفي ةو كمؤشٍّرات مرك بةو 
اٜنِّيث عن اٞنستدقبل، كزادت قِّرتنا على توق ع اٞنستدقبل، كىكذا دخل العاَف يف ثورةو جِّيِّةو أظهرت عجز الن ماذج 

ات الدقائمةالس ابدقة عن الت عاطي مع    .اٞنشكبلت كالت غًن 
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ككمثاؿ لذلك، ٤نِّ أف  ناتج الِّ خل الدقومي ال ٬نيكن أف يعكس الواقع االقتصادم كاالجتماعي كالسٍّياسي،    
فهو يركٍّز على قضايا ١نِّ دة ال ٕنلك الٍِّّاللة على الواقع، لذا كاف البحث عن مؤشٍّراتو أقِّر على فهم الواقع، فعلى 

تيب الس ابع من )سبيل اٞنث ( دكلةن من دكؿ العاَف يف مؤشٍّرات االقتصاد ُِٗاؿ: ٤نِّ دكلةن مثل "ليبيا" كانت يف الرت 
تيب  ) ( يف النٍّظاـ الت عليمي، فضبلن عن كوهنا يف اٞنؤخٍّرة يف البنية الت حتي ة؛ لذا ُّٓالكلٍّي، بينما ٤نِّ "ليبيا" يف الرت 

الدقرار األحكم كاألسلم، كىذا ما جعل اٜنوكمة جزءنا من  نع بتِّف ق اٞنعلومات ْنعلنا نبحث عفإف  اٞنؤشٍّرات اليت تت س
اتو كوني ةو تشمل التٍّدقني ة كتِّف ق اٞنعلومات كالث ورات العلمي ة   .متغًنٍّ

ـ      ٬نلك األدكات اليت  ىذه اٞنؤشٍّرات ْنعل صانع الدقرار أماـ ٓنِّي اتو حدقيدقي ةو من مؤس ساتو كشركاتو كرأم  عا
ات، ىذه اٞنؤشٍّرات جعلت العلماء ييِّركوف اٝنلل الكبًن الذم  توثٍّر يف الن ظم السٍّياسي ة اليت َف تيِّرؾ بعِّ ىذه اٞنتغًنٍّ

" الذم يدقيس الت فاكت داخل اَّتمعات ييعطينا حدقائق مثًنةو عن حجم الظ لم الذم تعانيو جيينيعانيو العاَف، فمؤشٍّر "
 -َتمعات، فخبلؿ ربع قرفو مضت من خبلؿ تتب ع معامل "جيين" كىو الذم يدقيس الت فاكت داخل اَّتمع )من اَّ

الذم يعين الت ساكم الت اـ داخل اَّتمع،  الصٍّفر( ُنيث يتصاعِّ تركيز الث ركة عنِّ فئةو قليلةو كل ما تصاعِّت عن ََُ
 َْ-َّ٘( يف الواليات اٞنت حِّة األمريكي ة، كيف الصٌٍّن من ) ْٓ-ّٓييعطينا حدقائق ال ٬نكن ْناىلها، فبلغ من )

  .٘(، كيف اٞنملكة اٞنت حِّة ّٔ-َّ%(، كيف ركسيا من ) َْ-َِ٘(، كمن )

( مليوف مواطن َُٓ( مواطن أمريكي )أغلبهم بليونًن( ٬نلكوف ٠نتمعٌن ما ٬نلكو )ََْالواليات اٞنت حِّة ) يف
 .(َُِّ Al Gore) ٘( من األمريكٌنَٓتيشكٍّل )أمريكي يف الط بدقة اليت 

٘( ْٔ٘(، كيف "ماليزيا" كذلك سنجِّه حواِف ) ُْ-ِّأم ا الِّ كؿ العربي ة: فإف  النٍّسبة متدقاربة ما بٌن ) 
 (.ـََِٗ)

رؤيةن  لغة اٞنؤشٍّرات ٬نكنها أف ٔنتصر كثًننا من اٞنفاىيم، كنصل ُّا إُف أىِّاؼو ١نِّ دةو، ك٬نكنها أف ترسيم   
مستدقبلي ةن كاحِّةن للمجتمع، كتتشك ل اٟنوي ة بصورةو دينامي ة جاءت من سياؽو اجتماعي  كاقتصادم ، كىكذا تيصبح 

كاٜنكومة كالش ركات كاَّتمع، كتبِّأ لغة اٞنعايًن يف ٓنِّيِّ نوع الش راكات  كلةاٞنعلومات كاٞنعرفة جزءنا من مِّخبلت الِّ  
لغة الس وؽ يف الوصوؿ إُف أقلٍّ تكلفةو موجودةو ٣نكنةو، كينتدقل اَّتمع شيئنا فشيئنا ٥نو ٠نتمع اليت ٩نب أف تكوف ضمن 

   .اٞنعرفة
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حوكمة اٞنعلومات ضركرةه لعاَف اٞنعرفة الذم نعيشو، فأماـ تِّف ق اٞنعلومات سيكوف من الص عب ْناكز اٜندقائق    
لربكباجانِّا" كالت سويق اإلعبلمي؛ لذا سيبِّأ الت ِّافع بٌن االثنٌن من أجل رىطو ٪نكم بدقبضةو صلبةو أك ناعمةو عرب "ا

  .اٞنعرفة كالس لطة

ىذا ما ٬نكن إدراكو يف دراسةو ىام ةو لػ "تشارلز تيلي" عن اإلطار اٞنفاىيمي كتأثًنه يف نشوء الربٞناف اإل٤نليزم،    
ة العربي ة كفوضى اٞنصطلحات بٌن الوطني ة كالدقومي ة كإذا ًقسنا ذلك على اإلطار اٞنفاىيمي الذم نشأت فيو الِّ كل

على تكوين ٧ناذج مؤشٍّراتو قادرةو على تفسًن ىذا اٝنلل الكبًن الذم نعيشو،  ينكاٛنامعة اإلسبلمي ة ...إٍف، ٠نرب 
، كبٌن قيمو كأفكارو  (Trend) كالفرؽ ىنا كبًنه بٌن اٞنعرفة اليت ٬نكن تتب عها عرب الز من ٞنعرفة اٞننحىن الذم نسًن فيو

  .٬نكن تطبيدقها على كلٍّ كاقعو عرب خطٍّ الز من يف اٞناضي أك اٜناضر

لغة الن ماذج كاٞنؤشٍّرات ٬نيكن من خبلٟنا ْناكز الواقع كاأليِّيولوجيا كاٝنطاب اٞنابعِّ حِّاثي اٞنتمثٍّل يف اٟنوي ة   
م معايًن كاضحة للحكم، حّت  ال تستغل تلك اٞنفاىيم الغًن كالر موز اللغوي ة إُف خطابو متماسكو يفرض على اٜناك

داخل اَّتمع، ٬نكنها أف تطيل عمر الفوضى كالفساد الذم تعيشو كثًنه من الِّ كؿ  اتو منضبطةو سياسي ان يف تعزيز سردي  
  .اإلسبلمي ة

شٍّراتو كاضحةو ٬نكن أف ٩نتمع عليها فهم اٜنيكم الر شيِّ كنموذجو لعاَفو جِّيِّو ٩نعلنا أماـ ٓنٍِّّم صناعة مؤ  إف  
؛ لتبِّأ عبلقاته صحيحةه ٓندقٍّق الكفاءة البلزمة إلدارة اٞنوارد اليت تزخر ُّا ىذه األم ة   .اٜناكم كاحملكـو

لفهم ذلك ٬نكننا أف نذٌكر ُّذه الِّراسة لػ"تشارلز تيلي" كنتبعها باٜنِّيث عن اإلطار اٞنفاىيمي عن الوطن    
ِّأ منذ الدقرف الس ابع عشر ميبلم يف األم ة اإلسبلمي ة، كبعِّ أف نكمل ذلك نصل إُف أىمٍّ الن تائج اليت كاألم ة الذم ب

  .كصلنا إليها يف ىذا اٞنبحث

 

  :كالس لطة ٧نوذجي الث ورة اإل٤نليزي ة اٞنعرفة

ا كانت ـ( فدقِّ نشرت أرملة كالُْٖٔيكن أحِّه يعرؼ كتابات "ماكس كيرب"، الذم كلِّ عاـ ) َف ِّه كتبو؛ ألهن 
لذم ٧نوذجنا ليربالي ان قِّ يبعِّ عن "أٞنانيا" صورة الن ازي ة اليت ترس خت بعِّ اٜنرب العاٞني ة الث انية، لكن "كيرب" الليرباِف ا
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م  بعيِّو البيعِّ عن الصٍّراع قِّ ينجح بتحسٌن اٝنِّمات كالر فاه للن اس عرب جهازو إدار  ٫نالف "ماركس"، كيرل كغًنه أف  
يالتيك  ا آخر يف الت واصل بٌن الن اس كالت عارؼ، فدقِّ خي م شبح الصٍّراع كالِّ  عن اال٥نياز كاحملسوبي ة، كاف يهمل بيعِّن

  .تيلّب رغباهتم ماَفالت ار٫ني كالوحش الضارم الذم ال ينفك  عن الن اس 

جتماعي ة اليت ترل بأف  اَّتمعات ال تتحر ؾ كفق الن ظري ات يف اٜنيكم الر شيِّ ٤نِّ معىن الت واصل كىي اٞنِّرسة اال   
  .الكربل كاٞنِّرسة الوظيفي ة، بل من خبلؿ الت واصل اليومي كالل غة كالر موز اليت تشكٍّل يف ٠نملها طبيعة اَّتمع كثدقافتو

االجتماعي ة، لكن و كاف يرل بأف   تشارلز تيلي" عاَف االجتماع األمريكي َف يشأ أف يِّخل يف جِّؿو حوؿ اٞنِّارس"
الت واصل خاص ة عرب مكوٍّنات اَّتمع اٞنختلف كالدقصص كالس ردي ات اليت تنتشر بٌن الن اس، كتشكٍّل رابطنا يضعهم يف 

ة ىو جوىر علم تلك الس ردي ة يف تصوير اٞنستدقبل كإقناع اٛنميع بصح ة تلك الس ردي   رارنسقو تار٫ني  يزداد قو ةن مع استم
  .االجتماع، الذم يبحث مسار اَّتمعات ٥نو اٞنستدقبل

يف دراستو لنشأة الربٞناف اإل٤نليزم كضع "تشارلز تيلي" منظومةن َّموع الكلمات اٞنفتاحي ة اليت استعملت يف    
صفوفةو من أربعة كستٌن عنصرنا ـ( ككضع ىذه األفعاؿ يف مُّْٖ-ُٖٕٓالث ورة اإل٤نليزي ة كاٜنرب األىلي ة منذ العاـ )

  .عمودي ان كأفدقي ان 

٠نموعة اٞنكوٍّنات اَّتمعي ة يف إ٤نلرتا، يف تلك الفرتة كالكنائس كاٞنليشيات كالت جمعات الث ائرة كالبوليس  كالحظ
كيف كلٍّ  كأعضاء الربٞناف، كالحظ تطو ر العبلقات بٌن ٠نموع األفعاؿ )ىجم، اد عى، سيطر، جادؿ، دخل ....(

ٍِّّد مسار ذلك  لفاظ،مرحلةو من تطو ر الت اريخ تتغًن  تلك األ كتتشك ل ركاياتو ٢نتلفةو كسردي اتو مشرتكةو يف ٠نملها ٓني
اَّتمع، فإم ا أف تتشك ل مؤس ساته تؤكٍِّّ تلك العبلقات اٞنتشابكة كالت ار٫ني ة، أك تكوف تلك اٞنسًنة الت ار٫ني ة كما 

  .ك٬نكن نسياهنا، أك البدقاء يف حِّكد الت دقليِّ كاٟنواية ةا ُّواية اللعب )باٛناز( ال تلبث أف تتعل ق باٞنمارسشب هه

ـ( ترك زت حوؿ الربٞناف، الشٍّعارات كالش كاكل كالصٍّراعات كاٞنظاىرات َُّٖأف  الفرتة اليت تلت عاـ ) كييبلحظ
، كقِّ تطو ر اىتماـ اٞنلك بالربٞناف يف الفرتة ١نل  الٍِّّراسة، من ١ناكلة كاٛنِّؿ، كل و حوؿ الربٞناف ك٠نلس اللوردات

أف أقر ت االنتخابات، كتشك لت ٠نموعة منظ مات كانت جزءنا مكوننا  ُفاستعماؿ العنف إُف منع االنتخابات إ
 .للربٞناف
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"تيلي" األك ؿ، كلو نظري اته مشهورةه يف ىذا  اىتماـ -ىذه الٍِّّراسة كاليت تيبٌنٍّ بوضوحو دكر اٜنركات االجتماعي ة    
د طبيعة  -اَّاؿ  ٍِّّ تيبٌنٍّ أف  كجود شبكاتو داخل اَّتمعات كقِّرهتا على الت واصل كاللغة اٞنشرتكة بينها ىي اليت ٓني

ء يف ىذه الن ظم، يدقوؿ "تيلي": )للت عامل مع الواق مالنٍّظاـ السٍّياسي كاٜنك ع يصنع اإلنساف الكثًن من اٛنيٍِّّ أك الس يٍّ
ر سلوكو(  (.Tillyُٕٗٗ؛ّْ:ُ). ُِّالدقصص اليت تشرح كتربٍّ

اٜنيكم الر شيِّ لو عِّ ة مصادرو يف كعي األم ة )العِّؿ، األمانة، اآليات كاألحاديث الن بوي ة اليت تيؤكٍِّّ ىذا اٞنعىن(    
ليت ٬نكن أف تفسٍّر الواقع، خاص ة إذا ما كضعت كىو ٧نوذجه متكامله ٬نكن أف يصوغ كعينا كشبكة من العبلقات ا

الذم تعيشو األم ة، كٓنو لت الكلمات إُف نسقو ٬نكن للمجتمع العلميٍّ أف يؤسٍّس من  يًن٧ناذج ناجعة لتتب ع مسار الت غ
صادر ىذه تشًن  خبللو مؤس سات قادرةن على نشر شبكةو من اٞنصادر اليت تضع الس ردي ات كتفسٍّر الواقع. )شبكة اٞن

يف عملي ة بناء اٞنفاىيم كتصو رىا(. )سيف  ةكذلك إُف شبكةو من اٞنفاىيم؛ إذ تشكٍّل ىذه اٞنصادر ماد ة أساسي  
 .)ـَُُِ

للت وضيح ٬نكننا أف نذكر دراسةن مشاُّةن ٞنصطلح الوطن كاألم ة كاٞنواطنة يف مسار اإلصبلح الذم شهِّتو األم ة    
، (Gassanَُِّ) سع عشر، للكاتب "سعيِّ بن سعيِّ" جاءت ضمن كتاب تكوين الِّ كلة العبيةمنذ الدقرف الت ا

منذ كتابات "رفاعة رافع الط هطاكم" إُف الكتابات اٞنعاصرة  ريتتب ع فيها الباحث لفظ الوطن كاألم ة، ككيف تطو  
د د حوؿ مفه -مثبلن  -لئلسبلميٌٍّن كالدقوميٌٍّن، فييبلحظ  ـو الوطن كاألم ة َف ينشأ إال  يف الدقرف العشرين، كأف  أف  الرت 

أديب إسحاؽ( باٞنعىن الذم  لط هطاكم،الكت اب يف الدقرف الت اسع عشر كانوا كاضحٌن يف االمتناف ٞنفهـو اٞنواطنة )ا
ة كاٞنواطنة بٌن من ييضيٍّق مفهـو ترس خ تِّر٩ني ان يف أكركب ا يف الدقرف الس ابع عشر، كأف  االختبلؼ حوؿ اٞنفهـو بٌن األم  

الزٍّراعي ة كطن(  رضييدقاؿ لؤل -مثبلن  -الوطن ليطلدقو على البلِّة كأحياننا األرض اليت ٬نتلكها )يف بعض الِّ كؿ العربي ة 
  .إُف من يتوس ع يف ىذا اَّاؿ، كيدقوؿ: كل  ببلد نيودم فيها األذاف ىي بلِّم أك كطين

بلؼ ازداد بتواجِّ اٜنمبلت االستعماري ة للمنطدقة، كأف  اٝنبلؼ ازداد يف الِّ كؿ العربي ة اليت ييبلحظ أف  ىذا اٝن   
تعر ضت لتِّخ بلتو استعماري ةو مستمر ةو كػ"العراؽ" ك"الش اـ"، بينما ال يوجِّ مثل ىذا اٝنبلؼ بنفس اٜنِّ ة يف الِّ كؿ 

ا ذاتي ان     ."ثماني ة" كػ"تونس" ك"اٞنغربإب اف "الِّ كلة الع اليت شهِّت حكمن
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اٞنعاصرين من "اٜنصرم" إُف "سيف الِّ كلة الص فِّم" كغًنىم من الدقوميٌٍّن، ككذلك اإلسبلميٌٍّن كػ"سيٍِّّ  كالكت اب
قيطيب" ك"اٞنودكدم" ٤نِّ معىن اٞنواطنة كالوطن كالعاطفة اليت كانت كاضحةن من تلك الكتابات يف تفسًن الواقع، 

كجودىا كصراعاهتا، كلكن كما قاؿ "نزيو أي ويب": يف كتابو "تضخيم الِّ كلة  تاراتو اجتماعي ةو ٢نتلفةو، بر ر شك لت تي  
ىي  العربي ة": )مع أف  ميعظم الِّ كؿ العربي ة دكؿه "صلبةه"، كالكثًن منها يف كاقع اٜناؿ دكؿه "ضاريةه"، فإف  قل ةن قليلةن منها

ا ٕنلك بًنك دكؿه قوي ةه حدق ان،  ا ضعيفةه إُف ٥نوو  قراطي اتو كعلى الر غم من أهن  ضخمةو كجيوشنا قوي ةن كسجوننا قاسيةن، فإهن 
 .) يِّعو إُف األسى، حينما تواجو مسائل من قبيل جباية الض رائب، أك كسب اٜنركب، أك تشكيل قو ة ىيمنةو فعبلن

 (.ِٓ:ََُِ)أي ويب 

عربي ة ليست ٧نو ان طبيعي ان من رحم تار٫نها االجتماعي كاالقتصادم أك تدقاليِّىا الث دقافي ة كيدقوؿ: )إف  الِّ كلة ال    
ا دكلةه ضاريةه كثًننا ما تلجأ إُف الدقسر الفجٍّ يف سبيل اٜنفاظ على نفسها، لكن ها ليست دكلةن قوي ةن(  اٝناص ة ُّا، إهن 

كقراطي تها معدق ِّةه، لكن ال يوجِّ أم  مدقاربةو تت جو للمواطن أك اٜنكم العربي ة كثًنةه، كبًن  ِّ كلة(، كظائف الّٔ)ص 
الر شيِّ، كقِّ رأينا كيف تشك لت ىذه الِّ كؿ ككلها فيها بًنكقراطي ة موس عة، لكن ها تفتدقِّ ٞندقاربة اٜنيكم الر شيِّ 

  .ط اٞنعريفٍّ كالس ردي ات اليت يتِّاكٟنا مواطنوىايف سياؽو يعربٍّ عن الن م لةكالن موذج الذم يضع أىِّاؼ مؤس سات الِّ ك 

إف  أحِّ اٞنظاىر األساسي ة اليت عزلت الِّ كلة عن اَّتمع ىي االستعمار، كأحِّ الدقضايا اليت جعلت مؤس سات    
ا عن بناء ىذه اٞنؤس سات  ا عن ىذا السٍّياؽ ىو )ٕنفصل( اٜنركات اإلصبلحي ة بعيِّن يف مراحل ىام ة الِّ كلة تنمو بعيِّن

اٝنبلؼ حوؿ اٟنوي ة كما يف بِّايات الدقرف العشرين، أك بسبب الدقمع كاإلقصاء  سببمن تاريخ الِّ كلة العربي ة، سواء ب
من االندقبلبيٌن الذين حكموا الِّ كؿ العربي ة، ٫نربنا اٞنستشار البشرم عن ترؾ مؤس سات الِّ كلة من قبل اٞنصلحٌن 

كليسوا مؤس سات أك ىيئات( )كىم  اب،ؤالء الذين ا٥نصر فيهم حركة الفكر ىم أفراده من الكت  كالعلماء فيدقوؿ: )كى
أيضان ديعاةه ٞنا نادكا بو كما أثبتوه يف كتبهم من أفكارو، كليسوا ٣نارسٌن ٟنذه األفكار، كأقصِّ باٞنمارسة من يطبٍّدقوف 

و، فضبلن عم ن   تعل ق٬نارسوف ىذا الفكر يف اٜنياة العملي ة بغًن إفصاحو يالفكر اٞنِّعو إليو يف ٠ناؿ ٔنص صو معٌن 
عنِّما نبحث عن حركة الت جِّيِّ يف الفكر  -مثبلن  -بالكتابة، كيف اٞندقاالت كالكتب كباحملاضرات كالِّ ركس، ٥نن 

لكن نا ال نفطن إُف اإلسبلميٍّ اٜنِّيث، ننظر يف كتابات كلٍّ من "الط هطاكم" ك"األفغاين" إُف "الط اىر بن عاشور"، ك 
يني ة كمِّل تطو رىا أك بدقائها على حاٟنا، ككل  ذلك  ه،مناىج الت ِّريس يف "األزىر" كغًن  كنظم الٍِّّراسة يف اٞنعاىِّ الٍِّّ
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جرل بأيِّم الكت اب اٞنعركفٌن كبأيِّم غًنىم أيضنا ٣ن ن كاف ٟنم سهمه كبًنه يف تطوير ىذه اٞنؤس سات، كيف إنشاء 
. ِّةو للفكر الٍِّّيين(معاىِّى جِّي  ُِْ  

اٜنيكم الر شيِّ كغًنه من الن ماذج سيوجٍّو الت فكًن ٥نو الدقضايا اليت استهاف ُّا اٞنفكٍّركف كالس اسة كثًننا، كىي    
ل الت اريخ بناء مؤس سات الِّ كلة كاٜنيكم الر شيِّ، تلك اٞنؤس سات لن تنجح إال  إذا ٓنو لت قيم اٜنضارة اإلسبلمي ة كٓنوي

إُف ٠نموعة ٧ناذج كمؤشٍّرات؛ ٓنٍِّّد كظيفة الِّ كلة كطبيعة عبلقتها مع اَّتمع، ضمن األ٧ناط اإلنتاجي ة اليت تتمت ع ُّا 
        .منطدقتنا العربي ة كاإلسبلمي ة

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ
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ِّ:ونتائجِّتوصياتِّ

ٍنظيركف للعاَف نظرةن ٢نتلفةن، كأجربت صين اع السٍّياسات الر شيِّ نشأ كنظري ةو جِّيِّةو جعلت علماءن كساسةن يػى  اٜنيكم
  .االىتماـ بالس وؽ كبالش بكات، كردـ اٟنو ة بٌن ىذه العبلقات اٞنتِّاخلة للمجتمعات

اٞنشاكل  الر شيِّ يتعل ق ببناء مؤس سات الِّ كلة، ك٬نيكٍّن اٞنؤس سات الرٍُّني ة كغًن الرٍُّني ة من اٞنشاركة يف حلٍّ  اٜنيكم
طية اٞنعدق ِّة اليت تواجو اَّتمعات، كىذا تعل قه ببناء الن ظم السٍّياسي ة، كعبلقةي بناء اٞنؤس سات كاٜنيكم الر شيِّ بال٬ٍِّّندقرا

كّندقاربةو تار٫ني ة عرضتها الٍِّّراسة، كانت تلك اٞنؤس سات كالت حالفات  ( J Shaped) أخذت شكبلن سيني ان  ليتا
كوين الن ظم ال٬ٍِّّندقراطي ة اليت تِّعم ىذه اٞنؤس سات على اٞنِّل البعيِّ، كلكن ها َف تكن مؤس سة، بل إف  الِّ كؿ سابدقةن لت

اليت شهِّت انتخاباتو كأحزابو ك٣نارساتو د٬ندقراطي ة قبل بناء مؤس سات الِّ كلة، ظل ت تعاين الكثًن من األزمات 
 .سي ةاالقتصادي ة كاالجتماعي ة كالسٍّيا

ا، فإف  اٜنكومات كمؤس سات اَّتمع ٟنا مِّاخل ال ٬نكن  اٜنيكم ا جِّيِّن الر شيِّ أعطى للمِّخل اٞنؤس سي بيعِّن
ْناىل أم  منها، كأىم  تلك اٞنِّاخل "الٍِّّين"، فهو أساسه ثدقايفٌّ لكلٍّ اٜنضارات، كاالدٍّعاء بعِّـ الت عامل مع ىذا 

  .ويع ىذه األدياف كالس يطرة عليها، بِّالن من اٜنياد يف الت عامل معهااٞنِّخل جعل اٜنكومات تعمل على تط

يادة، الر شيِّ أثار عِّ ة أسئلةو حوؿ العدقبلني ة كالفرداني ة كال٬ٍِّّندقراطي ة النٍّيابي ة كالت عِّ دي ة الث دقافي ة كمفهـو السٍّ  اٜنيكم
اليت ٩نب  (INPUTS) تتدقاطع مع احرتاـ الث دقافات كاٞنِّاخلكجعل البحث عن معايًن جامعةو للنٍّظاـ الِّ كِف 

  .معها ّنعرفةو، كيف مرحلةو متدقٍِّّمةو ُنكمةو  عاملاحرتامها كالت  

اٜنيكم الر شيِّ أك ِّ ٠نموعة قيمو تتعل ق بالثٍّدقة كالصٍِّّؽ كالش فافي ة كاحرتاـ الدقانوف، كالبيعِّ عن ثدقافة الت كِّيس  أف  
البيئة بِّؿ الصٍّراع معها، كالت واصل السٍّياسي بِّؿ الِّ خوؿ يف ٓنالفاتو حزبي ةو كْناري ةو بٌن مكوٍّنات كالت عامل مع 
  .إُف الدقيم اٜناكمة ٟنذا اَّتمع لن ظراَّتمع، دكف ا

ٕنثٍّل أىم  ىذا البحث تتمث ل يف اٜنرص على تكوين ٧ناذج مرك بةو للواقع الذم نعيشو، ككضع عِّ ة مؤشٍّرات  توصية
  .الدقضايا اليت ٪نرص عليها الفكر اإلسبلمي  يف الت عامل مع اَّتمع
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ىذا الن موذج تنشأ عِّ ة مؤشٍّرات، ىذه اٞنؤشٍّرات ٬نكن كضعها يف شكل مصفوفةو أك منظومةو رقمي ةو لوضع ىذا  من
 Score Syste) الن موذج يف شكل أرقاـو كمي ةو 

حدق ق من قِّرتو الت فسًني ة عرب دراسة بعض الفرتات الت ار٫ني ة لبعض الِّ كؿ، كتطبيق الن موذج النٍّظاـ ٬نيكن الت   ىذا
كاٞنؤشٍّرات على ىذا الن موذج، على سبيل اٞنثاؿ "مصر" بعِّ اندقبلب "عبِّالن اصر" إُف فرتة حيكم "الس ادات"، تيوضع 

  .الت وق عات، كتيدقارف باألحِّاث اليت عاشتها مصر يف تلك الفرتةبتلك الفرتة، كتيوضىع  قأىم  الدقضايا اليت تتعل  

من قِّرة الن موذج الت فسًني ة كإمكاني ة الت وق ع من خبللو، ٬نكن  (Validation of Model) الت حدق ق بعِّ
  .دراسة الواقع من خبللو ككضع ىذه اٞنؤشٍّرات يف منظومةو للت وق ع

ـ اٞنشاريع كالت وصيات من  اٞننظومة تيوضع يف ىذه ، كتيدقِّ  تدقريرو سنوم  يدقٍِّّمو منتِّل "كواالمبور" للعاَف اإلسبلميٍّ
  .خبللو

اٞندقرتح ىو مشركعه متكامله، ٬نيكن أف يعطي ٞنراكز الٍِّّراسات كاٞنشاريع الفكري ة دكرى "الن ذير البشًن" للواقع  ىذا
 .م قِّ نعجز معو عن صناعة قرارو رشيِّو اٞنعدق ِّ الذم نعيشو، كتِّف ق اٞنعلومات الذ
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ِّعريفاتببعضِّالتَِِّّّثبتِّ

ِّ:الحوكمة

٠نموعة من العبلقات اليت تربط  بٌن الدقائمٌن »بأهنا :  (OECD) تعرفها منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
ريف آخر للحوكمة كما يوجِّ تع«. على إدارة الشركة ك ٠نلس اإلدارة ك٘نلة األسهم كغًنىم من أصحاب اٞنصاٌف

ء من عمبلء الشركة كاٞنسا٨نٌن كاٞنوظفٌن  يِّكر حوؿ الطريدقة التيتِّارُّاالشركةكآليةالتعاملمعجميعأصحاباٞنصاٜنفيها،بِّن
)ّنا فيهم اإلدارة التنفيذية كأعضاء ٠نلس اإلدارة( كانتهانء بآلية تعامل الشركة مع اَّتمع ككل .  اٜنكم الرشيِّ يشمل 

كحوكمة السياسات، كحوكمة العوٞنة، حوكمة اٞنعلومات، اٜنكم الرشيِّ  Corporate كربلحوكمة الشركات ال
 .اٞنتعلق باٜنوكمة كالنظاـ السياسي

ِّ:الليبرالية 

الليربالية ىي فلسفة سياسية أك رأم سائِّ تأسست على أفكار اٜنرية كاٞنساكة.كتشِّد الليربالية الكبلسيكية على 
[ يتبىن الليرباليوف ّين كىو اٞنساكاة يتجلى بشكل أكثر كضوحان يف الليربالية االجتماعية.]اٜنرية يف حٌن أف اٞنبِّأ الثا

٠نموعة كاسعة من اآلراء تبعان لفهمهم ٟنذين اٞنبِّأين، كلكن كبصفة عامة يِّعم الليرباليوف أفكار مثل حرية التعبًن، 
معات ال٬ِّندقراطية، اٜنكومات العلمانية كالتعاكف حرية الصحافة، حرية األدياف، السوؽ اٜنر، اٜندقوؽ اٞنِّنية، اَّت

 .الِّكِف

ِّ:الليبراليةِّالجديدة

كىو لفظ يستخِّـ يف الوقت اٜناضر لئلشارة إُف مذىب رأٚناِف يؤيِّ اقتصاد  :Neoliberalism النيوليربالية
 .عِّـ التِّخل كعِّـ االكرتاث بالعِّالة االجتماعية

ِّ:السوق

ع كاٞنشرتم، كيندقسم السوؽ إُف ثبلث أسواؽ كبًنة : السوؽ التجارم، السوؽ ىو التدقاء كجهات النظر بٌن البائ 
االفرتاضي كاألسواؽ يف عاَف االقتصاد كىي بذاهتا تتفرع إُف أسواؽ أخر، كمن حيث الوجهة كاٞنفهـو االقتصادم، 

 .ْنارم يعين أية ٠نموعات من الناس تربطهم عبلقة بسلعة معينة كام مكاف تتسم فيو مبادلة على نطاؽ
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ِّ :الشبكة

تكوف الشبكة من ندقاط اتصاؿ "ندقطة" ككصبلت "كصلة"، كيعرب عن طريدقهما اٞنسيل. كٔنتلف الشبكات عن 
 .بعضها البعض باختبلؼ اٞنسيل

ِّ:السلطة

يف اٜنكومة، السلطة ىي نطاؽ الصبلحيات اٞنشركعة اليت يتمتع ُّا كياف ما، عنِّما يتصرؼ بالنيابة عن  
نح ى ذه الصبلحيات من خبلؿ الدقنوات اٞنعرتؼ ُّا رٚنينا داخل اٜنكومة، كٕنثل جزءنا من السلطة العامة اٜنكومة. كٕني

للحكومة. على سبيل اٞنثاؿ، قِّ تتمتع حكومة ما بسلطة إلعِّاـ اَّرمٌن. ك٬نكن للحكومة بعِّئذو أف ٓنتوم على 
؛  كقاض ٢نوؿ باٜنكم على اَّرمٌن باإلعِّاـ؛ كجبلد ىيئة ١نلفٌن ٢نولة لتحِّيِّ ما إذا كاف اٞنواطن ٠نرمنا أك غًن ٠نـر

٢نوؿ بدقتل اَّرمٌن الذين حكم عليهم باإلعِّاـ. كيف اٞندقابل، قِّ يتمتع حشِّ من اٞنواطنٌن بالدقوة البلزمة للدقياـ بكل 
 .األشياء اٞنذكورة أعبله، كلكنهم ال يتمتعوف بالسلطة ألف اإلجراءات لن تكوف مشركعة

 (.Agarwal n.d) (لطة السياسية يف مواقف تيعترب عادة غًن سياسية. )أجواراؿ إف. دمك٬نكن أيضنا رؤية الس
كيف اٜندقيدقة، فإف منح السلطة ىو كظيفة أية مؤسسة اجتماعية. ينبغي، على سبيل اٞنثاؿ، على الشركة تعيٌن موظفٌن 

ٞنوظفٌن. حيث يتم منح ىذه بوصف ذلك كظيفة قياسية لوجودىا. كمع ذلك، ال ٪نق ٞنعظم أعضاء الشركة تعيٌن ا
الصبلحية ألفراد معينٌن داخل الشركة دكف تِّخل اٜنكومة. ك٬نكن أف توجِّ نفس الظاىرة يف اٞنؤسسات الِّينية 

 .كاٛنمعيات اٝنًنية كاٛنمعيات األخوية كما إُف ذلك

ِّ:الفساد

 .مصطلح يشًن بشكل عاـ إُف حاالت انتهاؾ مبِّأ النزاىة 

ِِّّ:المواطنة

 :Citoyenneté  بالفرنسية
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تعين الفرد الذم يتمتع بعضوية بلِّ ما، كيستحق بذلك ما ترتبو تلك العضوية من امتيازات. كيف معناىا 
السياسي، تيشًن اٞنواطنة إُف اٜندقوؽ اليت تكفلها الِّكلة ٞنن ٪نمل جنسيتها، كااللتزامات اليت تفرضها عليو؛ أك قِّ تعين 

باالنتماء إليو. كمن اٞننظور االقتصادم االجتماعي، ييدقصِّ باٞنواطنة إشباع  مشاركة الفرد يف أمور كطنو، كما يشعره
اٜناجات األساسية لؤلفراد، ُنيث ال تشغلهم ٨نـو الذات عن أمور الصاٌف العاـ، كفضبلن عن التفاؼ الناس حوؿ 

 .مصاٌف كغايات مشرتكة، ّنا يؤسس للتعاكف كالتكامل كالعمل اٛنماعي اٞنشرتؾ

ِّ:الدولة

 : ل اللغوم بالعربيةصاأل

ٍكلةي كالِّ كلةي: العيدٍقبة يف اٞناؿ كاٜنىٍرب"،] [ ّنعىن الغلبة كالظفر ُّما، كالِّكلة كالِّكؿ ُكرد يف لساف العرب أف "الِّ 
ٍكلةي الفعل كاالنتدقاؿ من حاؿ ًإُف حاؿ" ك"ديكلة بينهم يػىتىِّاكىلونو مىر ة ٟن ذا كمرة ّنعىن "الس نن اليت تغًن  كتيبِّ ؿ" ك"الِّ 

ٍكلىةي اٍندًقبلبي الزماًف".]ُٟنذا".]  .[ ّنعىن تغًنه، مر ة ٟنؤالء كمرٌة ٟنؤالءُ[ كيف الدقاموس احمليط "الِّ 

ىي ْنمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادم يف نطاؽ إقليمي ١نِّد ك٬نارس السلطة عرب منظومة من 
كلة ىي اٜنكومة كالشعب كاإلقليم، باإلضافة إُف السيادة ك اٞنؤسسات الِّائمة.ك بالتاِف فإف العناصر األساسية ألم د

االعرتاؼ ُّذه الِّكلة، ّنا يكسبها الشخصية الدقانونية الِّكلية، ك٬نكنها من ٣نارسة اختصاصات السيادة السيما 
 : اٝنارجية منها. كتتسم الِّكلة ِنمس خصائص أساسية ٕنيزىا عن اٞنؤسسات األخرل

لة ىي صاحبة الدقوة العليا غًن اٞندقيِّة يف اَّتمع، كىي ُّذا تعلو فوؽ أية تنظيمات أك ٣نارسة السيادة : فالِّك  -ُ
 ٗناعات أخرل داخل الِّكلة.كقِّ دفع ذلك توماس ىوبز إُف كصف الِّكلة بالتنٌن البحرم أك الوحش الضخم

(Leviathan). 

اٞنِّين.فأجهزة الِّكلة مسئولة  الطابع العاـ ٞنؤسسات الِّكلة: كذلك على خبلؼ اٞنؤسسات اٝناصة للمجتمع -ِ
 .عن صياغة الدقرارات العامة اٛنمعية كتنفيذىا يف اَّتمع.كلذلك ٓنصل ىذه األجهزة على ٕنويلها من اٞنواطنٌن

التعبًن عن الشرعية : فعادة )كليس بالضركرة دائما( ما ينظر إُف قرارات الِّكلة بوصفها ملزمة للمواطنٌن  -ّ
 .دقرارات عن اٞنصاٌف األكثر أ٨نية للمجتمعحيث يفرتض أف تعرب ىذه ال
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الِّكلة أداة للهيمنة : حيث ٕنلك الِّكلة قوة اإلرغاـ لضماف االلتزاـ بدقوانينها، كمعاقبة اٞنخالفٌن. كييربز  -ْ
 .ماكس فيرب أف الِّكلة ٓنتكر كسائل "العنف الشرعي" يف اَّتمع

بط بإقليم جغرايف ذم حِّكد معينة ٕنارس عليو الِّكلة الطابع "اإلقليمي" للِّكلة: فالِّكلة ْنمع إقليمي مرت -ٓ
 .اختصاصاهتا. كما أف ىذا التجمع اإلقليمي يعامل كوحِّة مستدقلة يف السياسة الِّكلية

 :الديمقراطية

ك يعىن  (dēmokratía :بالبلتينية) δημοκρατία مصطلح د٬ندقراطية مشتق من اٞنصطلح اإلغريدقي
 د٬نوس ( " الشعب" ك ) δῆμος قِّ ٕنت صاغتو من شدقٌن [ ىو مصطلحُ"حكم الشعب" لنفسو ، ]

κράτος (  السلطة" أك " اٜنكم " يف الدقرف اٝنامس قبل اٞنيبلد للِّاللة على النظم السياسية اٞنوجودة" ) كراتوس
ماعية يف آنذاؾ يف كاليات اٞنِّف اليونانية ، كقِّ تطور ىذا اٞنفهـو كقِّ شرحنا الفرؽ بٌن ال٬ِّندقراطية النيابية ك االجت

 .منت البحث

كلمة تطلق على كل نظاـ سياسي اجتماعي اقتصادم قائم  (The Establishment :اٞنؤسسة )باإل٤نليزية
 .أك اٞنؤل« اٞننظومة اٜناكمة»يف مكاف ما با٩نابياتو كسلبياتو. يدقابلو بالعربية 

ت مشركعة أـ غًن مشركعة يِّخل يف نطاؽ مؤسسة نظاـ الِّكلة كأىل اٜنكم كطريدقة الوصوؿ إليو سواء كان
كسلطات اٜنكم ك ضوابط ىذه السلطات كاألحزاب الدقائمة إف كاف ىناؾ أحزاب كالوسائل اٞندقبولة أـ اٞنرفوضة اليت 

 .ْنرم عليها اللعبة السياسية

اٞنؤسسة ىي كلمة معدقِّة تِّؿ من جهة على عمل )فعل أسس ىو ُّذا اٞنعىن خلق ك إ٩ناد شيء( كمن جهة 
جة ىذا العمل ُنيث يصبح معطى اجتماعي متميز. ك تستعمل الكلمة عادة للِّاللة على الشيء أخرل على نتي

 .اٞنؤسس؛ فيدقاؿ: مؤسسات سياسية كإدارية كدينية ..إٍف

كالفكرة األساسية اليت ٕنيز اٞنؤسسة عن غًنىا من أشكاؿ التنظيم االجتماعي ىي استدقبلليتها عن العناصر 
 .ذا العناصر ُنيث أهنا تضيف إليها شيئا جِّيِّا َف يكن موجودا لِّيها من قبلاٞنتشكلة منها كٕنيزىا عن ى
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ك تتشكل اٞنؤسسة غالبا لتلبية فكرة أك ٜناجة اجتماعية فتخلق لِّل أفرادىا شعورا باالختبلؼ كالتميز ْناه 
 .اآلخرين كتضطرىم إُف الِّفاع عنها ألهنا تصبح تعبًنا عن كجودىم كدكرىم االجتماعي

إلشارة إُف أف مفهـو اٞنؤسسة يتعارض من حيث اٞنبِّأ مع مفهـو العدقِّ أك التعاقِّ. إذ أف التعاقِّ ال ك ْنِّر ا
يِّـك إال بِّكاـ الشركط اليت أنتجتو يف حٌن أف اٞنؤسسة تستمِّ د٬نومتها من الوظيفة االجتماعية اليت تؤديها كمن 

اؽ بٌن إرادتٌن بينما تعرب اٞنؤسسة عن إرادات عِّة مصاٌف اٛنماعة اٞنرتبطة ُّا. كما أف التعاقِّ ىو تعبًن عن اتف
 .متجسِّة يف إرادة كاحِّة كسلطة قرار كاحِّة

ِّ:المساءلة

 فاٞنسِّئولية تعنِّدم "تعهِّدد أك التِّداـز الفِّدرد بإ٤نِّاز كاجبِّدات ١نِّدددة"، ىِّدذا كينبغِّدم أف تِّدرتبط

ٓنِّيِّدد اٞنسِّدئوليات التِّدم ٩نِّدب أف مسِّدئولية تنفيِّدذ األعمِّداؿ باٞنعِّدايًن اٞنوضِّدكعة. كبعِّدد 
يلتِّدـز ُِّّدا اٞنِّددرؤكس، ثِّددـ ٓنِّيِّددد السِّددلطة البلزمِّددة لدقيِّدداـ ىِّددذا اٞنِّددرؤكس ّنسِّددئولياتو، 

 فِّددإف البعِّددد الثالِّددث مِّددف

 (.ُُِٖالعبلقات التنظيمية ىو مساءلة ىذا اٞنرؤكس أماـ صاحب السلطة األعلى )العبلؽ،

 :حِّعامصال

الصاٌف العاـ أك اٝنًن العاـ تعبًن يستخِّـ لئلشارة إُف عِّد من اٞنفاىيم اٞنختلفة. فيصف يف معناه العاـ "خًننا" 
معيننا يتم مشاركتو كاالستفادة منو على صعيِّ ٗنيع أعضاء اٛنماعات اٞنشرتكة. كىو أيضنا تعريف الصاٌف العاـ يف 

 .ةالفلسفة، كاألخبلقيات، كالعلـو السياسي

 :الشفافية

كىي من أىم خصائص اٜنكم الرشيِّ كتعين إتاحة كل اٞنعلومات كسهولة تبادٟنا، بأف تكوف متاحة لكافة 
اٞنؤسسات كٛنميع األطراؼ اٞنعنية، كأف تكوف اٜنسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، كأف تتوٌ فر معلومات كافية 

رقابتها كمتابعتها. إذف الشفافية ىي تِّفق اٞنعلومات كشاملة كمنظمة عن عمل اٞنؤسسات كأدائها لكي يسهل 
 االقتصادية كاالجتماعية كالثدقافية كالسياسية الشاملة يف الوقت اٞنناسب كبطريدقة ٬نكن االعتماد عليها،
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ِّ:المشاركة

تعنِّم أف كِّؿ الرجِّاؿ كالنسِّاء ٩نِّب أف يكِّكف ٟنِّـ صِّكت فِّم عمليِّات أنِّاذ الدقِّارارت،سواء كاف 
. شكل مباشِّر أك عبِّر ٣نثلِّين أك مؤسسِّات كسِّيطة شِّرعية تعبِّر عِّف مصِّاٜنهماألمر ب

(UNDP,َُِِ) 

ِّ:سيادةِّالقانون

 (اعتبار الدقانوف مرجعية للجميع كضماف سِّيادتو علِّل اٛنميع دكف استثناء. التنظيم اٟنرمي )اٟنًناركي 

لكياف آخر. كىذا الرتتيب ىو  -كاحِّ  فيما عِّا كياف -ىو ىيكل تنظيمي يتبع فيو كل كياف داخل اٞننظمة  
نوع من أنواع التِّرج اٟنرمي. كيتألف عادةن التِّرج اٟنرمي داخل أية منظمة من سلطة فردية/ٗنعية بأعلى التِّرج يليها 
مستويات متتالية من السلطة. كىذا ىو النمط السائِّ يف اٞننظمات الكبًنة؛ فمعظم اٞنؤسسات التجارية، 

لِّيانات عبارة عن تنظيمات ىرمية ذات مستويات ٢نتلفة من اإلدارة أك الدقوة أك السلطة. على كاٜنكومات، ك بعض ا
سبيل اٞنثاؿ، يشًن اٞننظور الشامل للتنظيم العاـ للكنيسة الكاثوليكية إُف أهنا تتكوف من البابا، ث الكرادلة، ث رؤساء 

 .األساقفة، كىكذا

  :جينالوجيا

األنساب لكنو أخذ بعِّا معرفيا بعِّ أعماؿ فريِّريك نيتشو ك ميشيل فوكو بتتع مصطلح  يعتمِّ على دراسة علم 
 .أصل الظواىر ك اٞنفاىيم الدقائمة

ِّ:زبائنية

ِّ Clientelism:إنجليزيةِّفي

ىو نظاـ سياسي كإجتماعي يصف عبلقات غًن متكافئة كغًن نِّية بٌن ٠نموعات من الفاعلٌن السياسيٌن  
اب سياسية. إصطبلحان، ٬نكن تعريفها بأهنا نظاـ إجتماعي كسياسي قائم على يندقسموف إُف رعاة كعمبلء كأحز 

[ عمل يسمح للزبائن كالرعاة من اإلستفادة من الِّعم اٞنشرتؾ كوهنم يوازكف بعضهم البعض على أصعِّة ُاحملسوبية.]
اٞنصطلح غالبان [ ىناؾ إختبلؼ بٌن علماء السياسة يف تعريفها كلكن ِسياسية، إجتماعية، كإدارية ٢نتلفة.]
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[ الرتباطو بالتخلف السياسي كالفساد كعرقلة مؤسسات الِّكلة ك٢نالفتو للدقيم ّمايستخِّـ يف إطار ٓندقًنم كسلّب.]
 [ْال٬ِّندقراطية.]

ِّ:الرعايةِّوِّالمحسوبية

ة يعود أصل ذلك األسلوب لركما الدق٬ِّنة. فهنا كانت العبلقات بٌن الراعي)الراعي( كالعميل )العمبلء( عبلقة مهم
لفهم العملية السياسية. كيف حٌن أف االلتزامات بٌن الطرفٌن كانت متبادلة، فإف الندقطة األساسية أهنا كانت التزامات 
ىيكلية. كيف أفضل األحواؿ ٬نكن النظر إُف تلك العبلقات ليس باعتبارىا كياننا كلكن باعتبارىا شبكة من )العمبلء( 

. كيزيِّ  كقِّ يكوف الراعي نفسو ملتزمنا ْناه شخص آخر ذم سلطة أكرب كقِّ يكوف العميل ملتزمنا ْناه أكثر من راعو
امتِّاد ىذه االلتزمات من إمكانية حِّكث تعارض يف اٞنصاٌف. كيف حٌن أف األسرة ىي الوحِّة األساسية اٞنكونة 

 (.للمجتمع الركماين، فإف الشبكات اٞنتبادلة )شبكة العمبلء

ا. كلدقِّ قاـ اٞنؤرخوف من هناية العصور ٕنثل قيودنا على استدقبللية األسرة  كلكنها ٚنحت بتكوين ٠نتمع أكثر تعدقيِّن
الوسطى بتطوير اٞنفهـو ليصبح النظاـ اإلقطاعي غًن الشرعي. كىناؾ حسب العادة التباس يف استخِّاـ اٞنصطلح 

الرعاية كاآللة السياسي كتستخِّـ يف بعض األحياف مصطلحات "احملسوبية" ك"العبلقات بٌن الراعي كالعميل" ك"
 .السياسية يف كصف مفاىيم متشاُّة أك مرتابطة

ِّ:الدولِّالناميةِّأوِّالمستنمية

ىي دكؿ تتسم ّنعيار منخفض ٞنستول اٞنعيشة، كٓنتوم على قاعِّة صناعية متخلفة، كٓنتل مرتبة منخفضة يف  
هرت اٞنؤشرات أف الِّكؿ النامية ٓندقق مؤشر التنمية البشرية مدقارنة بِّكؿ أخرل منذ هناية تسعينيات الدقرف العشرين، أظ

معِّالت ٧نو أعلى من الِّكؿ اٞنتدقِّمة.]ال يوجِّ معيار عاٞني متفق عليو حوؿ ما٩نعل دكلة ما متدقِّمة كأخرل نامية، 
كلكن ىناؾ مؤشرات ٬نكن الدقياس عليها مثل الناتج احمللي اإلٗناِف للفرد. كال ينبغي اٝنلط بٌن مصطلحي "الِّكؿ 

 ."الِّكؿ النامية". ك انتدقِّ اٞنصطلح من بعض الِّكؿ النو يستنِّ إُف معايًن غربيةاألقل تدقِّما" ك

ِّ:automation  ِّاألتمتة
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ىو مصطلح مستحِّث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيا بِّكف تِّخل بشرم فيمكن تسمية الصناعة اآللية 
ث التلفزيوين. كىي عملية هتِّؼ إُف جعل باألٕنتة الصناعية مثبل. كىي تعين حّت يف إٔنتة األعماؿ اإلدارية، كإٔنتة الب

اٞنعامل أكثر اعتمادا على االآلت بِّال من اإلنساف، تعترب كنوع من أنواع الركبوت لكنها ما زالت ُناجة إُف اإلنساف 
لتكملة عملها. هتِّؼ األٕنتة إُف زيادة اإلنتاج حيث تستطيع اآللة العمل بسرعة كدقة أكرب من اإلنساف ككقت أقل 

اٞنرات، ففي السابق برغم كجود اآلالت لكنها كانت ٓنتاج إُف كقت طويل لئلنتاج ككذلك اإلنتاج َف يكن ّنئات 
 .بالِّقة اٞنطلوبة على يِّ اإلنساف

ِّ:(Peace of Westphalia) ِّصلحِّوستفاليا

 ىو اسم عاـ يطلق على معاىِّيت السبلـ اللتٌن دارت اٞنفاكضات بشأهنما يف مِّينيت أسنابركؾ 
(Osnabrück) كمونسرت (Münster)  أكتوبر  ِْك ُْٖٔمايو  ُٓيف كستفاليا كمت التوقيع عليهما يف

ككتبتا باللغة الفرنسية. كقِّ أهنت ىذه اٞنعاىِّات حرب الثبلثٌن عامان يف اإلمرباطورية الركمانية اٞندقِّسة )معظم  ُْٖٔ
( كحرب الثمانٌن عامان بٌن إسبانيا ك٣نلكة األراضي اٞننخفضة اٞنتحِّة. ككقعها منِّكبوف عن  األراضي يف أٞنانيا اليـو

إمرباطور اإلمرباطورية الركمانية اٞندقِّسة فردينانِّ الثالث )ىابسبورغ(، ٣نالك فرنسا، إسبانيا كالسويِّ، كٗنهورية ىولنِّا 
 .كاإلمارات الربكتستانتية التابعة لئلمرباطورية الركمانية اٞندقِّسة

ِّ:النموِّالسكاني

 .ث يف عِّد السكاف،نتيجة الزيادة الطبيعية كاٟنجرةىو التغًن الذم ٪نِّ

النمو ىو ما يِّؿ على زيادة الكمية مع الزمن ، يستخِّـ يف ٠ناالت كثًنة منها الزيادة السكانية أك ٧نو االنتاج 
 .ك٥نوه

ِّ:التكنوقراط

باعتبارىا سلطة كحكم"، ك " κράτος فين كتدقين" ككراتيس" τέχνη كلمة اصلها يوناين من كلمتٌن ٨نا ًتكين 
شكبل من أشكاؿ اٜنكومة، تعين حرفيا حكومة التدقنية كيدقاؿ حكومة الكفاءآت كبناء على ذلك فإف اٜنكومة 
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التكنوقراطية تتشكل من الطبدقة العلمية الفنية اٞنثدقفة، كىي حكومة متخصصة يف االقتصاد كالصناعة كالتجارة، غالبا 
 .يب كاٜنوار السياسيتكوف غًن حزبية فهي ال هتتم كثًنا بالفكر اٜنز 

  :االستقراطية

ىي تسمية لطبدقة اجتماعية تتمتع كٕنتاز ببعض الصفات اٝناصة، كىي ٕنثل األقلية اٞنمتازة، كىي كلمة يونانية 
األصل كتعين )حكم األفضل(، كىذه الصفة متوارثة حّت ىاٗنتها الثورة الفرنسية. صارت لفظة األرستدقراطية تشًن إُف 

 .قطاعية يف إ٤نلرتا، فرنسا كركسيا كتشًن إُف الدقوة كالسلطة كصارت ٧نطان من أ٧ناط اٜنياة يف العاَفٗنيع العوائل اإل

ِّ:الزيدية

الزيِّية ىم طائفة دينية إسبلمية، أقرب فرؽ الشيعة إُف أىل السنة كاٛنماعة . تنسب إُف مؤسسها زيِّ بن علي 
م. كيعتربكف أقلية بينهم كتواجِّكا سابدقان يف ٤نِّ كمشاؿ زين العابِّين، الذم صاغ نظرية شيعية يف السياسة كاٜنك

[ كتسمى أحيانا باٟنادكية كلكنها تسمية خاصة بالفرع الوحيِّ اٞنتبدقي داخل الزيِّية نسبة ْأفريدقيا كحوؿ ُنر قزكين]
  .لئلماـ اٟنادم إُف اٜنق ٪نٍن بن اٜنسٌن الذم حارب الدقرامطة كعدقِّت لو اإلمامة باليمن

ِّ:العقالنية

 .السلوؾ الذم يصنع بو الدقرار لتحدقيق الربح ك اٞننفعة الشخصية ىو

ِّ:الحداثة

أك العصرنة ٓنِّيث كْنِّيِّ ما ىو قًِّن كىو مصطلح يربز يف اَّاؿ الثدقايف كالفكرم التار٫ني ليِّؿ على مرحلة 
 .التطور اليت طبعت أكركبا بشكل خاص يف مرحلة العصور اٜنِّيثة

ِّ:العلمانية

العلم كىي ٧نوذج معريف يربط بٌن الطبيعة كاٞنادة ك يضمن كينظر لبعِّ كاحِّ كىو ٓندقيق آعلى قِّ تعود للعاَف أك 
معِّالت التنمية لذا فإهنا تفصل بٌن ٣نارسة السلطة كاٜنياة ك٠نموع الدقيم اٞنكونة للمجتمع باعتبار الدقِّرة على صناعة 

الدقرار.تعود جذكر العلمانٌية إُف الفلسفة اليونانٌية قرار موضوعي كىي تنظر للعلم كدقوانٌن مطلدقة ٟنا السلطة يف صناعة 
الدق٬ِّنة، لفبلسفة يونانٌيٌن أمثاؿ إبيدقور، غًن أهٌنا خرجت ّنفهوًمها اٜنِّيث خبلؿ عصر الٌتنوير األكرييٌبٌ، على يِّ عِّدو 
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لٌسماكيٌة، عنِّما من اٞنفٌكرين أمثاؿ توماس جيفرسوف، كفولتًن كسوا٨نا. ينطبقي نفس اٞنفهـو على الكوف كاألجراـ ا
ا عن الٌِّين، يف ١ناكلة إل٩ناد تفسًن للكوف كميكٌوناتو   .ييفس ر الٌنظاـ الكويٌن بصورة دينيويٌة ُنتة، بعيِّن

ِّ:مابعدِّالحداثة

٬نكن فهم ما بعِّ اٜنِّاثة أيضا على أهنا ردي فعلو على اٜنِّاثة. يف أعدقاب الِّمار الذم ٜنق بالفاشية، كاٜنرب 
كاحملرقة، أصبح العِّيِّ من اٞنثدقفٌن كالفنانٌن يف أكركبا ال يثدقوف يف اٜنِّاثة السياسية كاالقتصادية  العاٞنية الثانية،

[ يف حٌن أف اٜنِّاثة كانت ترتبط يف كثًنو من األحياف باٟنوية كالوحِّة كالسلطة كاليدقٌن، ِكاٞنشركع اٛنماِف برمتو.]
 .ركؽ، كاالنفصاؿ، كالنصية، كالتشكك، اٍفكما إُف ذلك، فإف ما بعِّ اٜنِّاثة كثًنا ما يرتبط بالف

 :المستقبليات

  علم اٞنستدقبليات

ىو علم ٫نتص باحملتمل  (Futurology أك Futures studies :أك الِّراسات اٞنستدقبلية )باإل٤نليزية
٬نكن أف كاٞنمكن كاٞنفضل من اٞنستدقبل، َنانب األشياء ذات االحتماليات الدقليلة لكن ذات التأثًنات الكبًنة اليت 

تصاحب حِّكثها، حّت مع األحِّاث اٞنتوقعة ذات االحتماليات العالية، مثل ا٦نفاض تكاليف االتصاالت، أك 
 :تضخم اإلنرتنت، أك زيادة نسبة شر٪نة اٞنعمرين بببلد معينة، فإنو دائما ما تتواجِّ احتمالية "ال يدقٌن" )باإل٤نليزية

Uncertainty)  .لذلك فإف اٞنفتاح األساسي الستشراؼ اٞنستدقبل ىو ٓنِّيِّ كبًنة كال ٩نب أف يستهاف ُّا
 .كتدقليص عنصر "ال يدقٌن" ألنو ٬نثل ٢ناطرة علمية

ِّ :فوضوية

األناركية( تعٌرؼ عمومنا بأهنا الفلسفة السياسية اليت ْنعل الِّكلة غًن مرغوبة كغًن ضركرية كضارة، أك بِّالن من (
يف إدارة العبلقات اإلنسانية. كتعِّ طبيعة الرأٚنالية مسألة استدقطابية بٌن ذلك، كأهنا السلطة اٞنعارضة التنظيم اٟنرمي 

 .الفوضويٌن
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 :الهارموني

ىو الصوت لنغمة كاحِّة أك أكثر تِّعم اللحن. كتعترب اٞنوسيدقى الغربية  Harmony ٟنارموين باإل٤نليزية
وين. تدقريبان دائمان، نغمات اللحن أعلى من استثنائية بٌن كل اٜنضارات اٞنوسيدقية يف العاَف يف تأكيِّىا على اٟنارم

اٟنارموين اٞنصاحب. يف البيانو مثبلن، اليِّ اليمىن تعزؼ اللحن كاليسرل تعزؼ اٟنارموين. رغم أف اللحن ٬نكنو الوقوؼ 
 .كحِّه، يضيف اٟنارموين اٞنصاحب ثراء عليو

ىي الرأم الصحيح، كىذا يعين االستفادة  كيف الكونفوشيوسية تعين أف التناغم ك التألفات بٌن اآلراء يف ٠نملها
 . من كل شيء كحاكلة التوافق معو كالوصل ٜنالة من التوازف

ِّ:التوافق

يعترب التوافق أفضل األساليب لتحدقيق أىِّاؼ اٞنشركع. التوافق ال يعين اإلٗناع كىي النتيجة اٞنفضلة لكنها 
النزاعات بطريدقة تبلئم سياسات كأىِّاؼ اٞنوسوعة لؤلسف صعبة اٞنناؿ. من أىم أىِّاؼ التوافق ىو الوصوؿ ٜنل 

كبنفس الوقت، تدقلل من األضرار كِناصة إغضاب أقل عِّد من احملررين. خيصصت ىذه اٞندقالة لشرح سياسة التوافق 
 .كلعرض أساليب للوصوؿ إليها كاٝنطوات اٞنطلوبة ٞنتابعة العمل يف حاؿ عِّـ الوصوؿ إُف توافق
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ِّالمصادرِّوالمراجع

 .َََِ. تركيب الثورات العلمية، توماس كوف، ت. ماىر عبِّ العاطي، دار اٞنعرفة اٛنامعية،ُ

ك يف اٞنائِّة يف عِّة آيات  ُٗ. كردت ىذه األيات يف مواضع عِّة يف اؿ عمراف يف اآلية رقم  ِ
( ك ْٖ( ك  يف غافر ) ٖٖ( ك يف الدقصص )ُِ( ك يف مرًن ) ٕٔ( يوسف )ٖٗ) ( ك يف األنعاـِٕٔٓ،َٓ،ِْ))

( . ك باستدقراء ىذه اآليات باستثناء ِْ( ك االنساف )ْٖ( ك الدقلم )َُ( ك اٞنمتحنة )ْٖ( ك الطور )ُٔاٛناثية )
كرّنا ىذا ما ينسجم  بعض االيات يف الدقراف اٞنكي ٤نِّ السياؽ سياؽ الفصل بٌن اٞنتخاصمٌن ك اٜنكم بٌن اٞنتنازعٌن

مع السلطات الدقضائية ك السلطات التشريعية من حيث تشريع الدقوانٌن ٟنذه النزاعات لذا فإف اٜنِّيث عن اٜنكم 
 الرشيِّ أمر أكسع من ٠نرد اٜنِّيث عن الدقوانٌن .

 ِٓٗ -ُٓٗ/ُُ -دار اٞنعارؼ  -.لساف العرب البن منظور ّ

نشر اٞنشركعات  -ترٗنة ٚنًن كرًن   -٠نموعة مركز ُنوث  -ن .حوكمة الشركات ىف الدقرف الواحِّ كالعشريْ
 غرفة التجارة األمريكية كاشنطن.-الِّكلية اٝناصة 

ٓ .Mariam Webester Dictionary,َُِٓ. 

ٔ.Mark َُِِ)) Governance,Mark Bevir, Oxford,َُِِ,ُ:ُٔ 

ٕ،.M.J.C. Vile, Constitution and Separation of Power,Liberty 
Refund,ُٖٗٗ (Vile ٖٗ) 

ٖ.M.Nurul Amin, Secular and Islamic Concept of Good Governance 
and its State in Bangladesh, Though of Economic,Vol ِِ,NO: ْ     

ٗ.Governance for Sustainable Human Development, A UNDP policy 
paper UNDP ُٕٗٗ,p ِ-ّ 

َُ.World Bank (ََِٕ), p. i, para. ّ 
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Univernsity, ََُِ.  (ََُِ Doina) 

ُْ .Fukuyayma, State Building, Cornell University Press,ََِْ 
(Fukuyama ََِْ    ) 

 ُٓ.Revolution and Counter-revolution Germany in ُْٖٖ,Karl Marx , 
Charles H. Kerr & Company ُُِٗ 

ُٔ.legacy of Max Weber,،lachmann, Glendessary Press ,ُُٕٗ. 

  ََِْ، الطبعة األكُف ،لبناف  كتًن ،ب ةياٜنكم الصاٌف ،مركز دراسات الوحِّة العرب ـكھ،مفًنحسن كر ُٕ.
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 ُٗ.Francis fukuyama,  TheTrust,A free Press Paperback,ُٗٗٓ. 

 .  ُِْٗ. صحيح البخارم حِّيث َِ

 . َُّٖ. صحيح مسلم، كتاب اإلمامة حِّيث رقم ُِ

ِِ.Elaine Ciulla Kamarck, Governance.com:Democracy in the 
Information Age,Brooking Institution Press,ََِِ. 

-Structure-Processيف الوقع ىذا أحِّ النماذج للحوكمة ك صناعة اٛنودة يف اٞنؤسسة ِّ. 
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Countries: A Review of Recent Experience,” Working Paper ُٖٓ, World 

Bank Staff, ُّٖٗ . 
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 ِّ.G.shabbir  cheema and dennis a. rondinelli,,From Decenralized  
Government To  Decentralized Governanc   

. ) ََُِ.للمزيِّ انظر تضخيم الِّكلة العربية، نزيو ف األيويب، ت. أ٠نِّ حسٌن،  اٞننظمة العربية للرتٗنة، ّّ 
 (.ََُِاأليويب 
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ّٔ.Capability Traps?,The Mechanisms of Persistent Implementation 
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اَّلِّ  –انونية .ساـ دلة، من دكلة الدقانوف إُف دكلة اٜنكم الرشيِّ، ٠نلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالدقّٕ 
 . َُِْ-العِّد الثاين -َّ

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/َُِْ/َٔ/pdf/jha.pdf  
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Neighborhood ,Oxford,ُٗٗٓ. 
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ْٔ.Handbook of International Relation,Michel Zurn,SAGE,َُِّ 

ْٕ.The Great Transition Today,Paul Raskin,Tellus Institute,ََِٔ. 

ضركرة اإلنساف االقتصادم نِّكة يف األكاد٬نية اٞنغربية بعنواف ىل الربكسرتيكا ثورة على ثورة اكتوبر ، ١نمِّ ْٖ.
 . ِٖحبيب، ص 

ْٗ.Foreign affair, Flat world, ُٔ March\April َُِٔ.Article of Jonathan 
Teperamn 

َٓ.Democratization as a State-Building Mechanism: A Preliminary 
Discussion of an Understudied Relationship   

 ُٓ.Political Study Review, َُِّ ،Giovanni Carbone (Giovaniَُِّ) 

ِٓ.Bäck, H. and Hadenius, A. (ََِٖ) ‘Democracy and State Capacity: 
Exploring a J-Shaped Relationship’, Governance, ُِ (ُ), ُ–ِْ . 

.اٞنوجة األكُف تأيت يف عصر الثورات االمريكية ك اال٤نليزية ك الفرنسية، اٞنوجة الثانية كانت بعِّ اٜنرب العاٞنية ّٓ
 الثانية ك ازدىرت 

إُف هناية االٓناد  َُٕٗثٌن دكلة ث شهِّت ا٥نساران، اٞنوجة الثالثة ٕنتِّ من العاَف االنتخابات يف ستة كثبل فيها
السوفيايت ك ىي اليت اعتربت نصران لل٬ِّندقراطية الليربالية لكنها شهِّت ا٥نساران ك يعترب البعض الربيع العريب اٞنوجة 

 الرابعة.. 
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ُٕٗٗ) 
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by Richard Dawkins in The Selfish Gene (New York: Oxford University 
Press,ُٖٗٗ. 

ِٔ.The role OF Public Adminstraion,Socio Raza,ABD,ََِٓ. 

ّٔ.Malaysian Politics Under Mahater,R.S Milne,Diane 
K.Mauze,Rutledge,ُٗٗٗ. 

ْٔ.Social Origin of democracy,Brington Moor,Bacon,ُٗٔٔ. 

 ٔٓ.A Critique of the Elitist Theory of DemocracyJack L. Walker The 
American Political. Science Review, Vol. َٔ, Jun., ُٗٔٔ. 

ٔٔ.Adam Prozonski , Democracy and self Government, 
Canbredge,ََُِ 

 انظر على سبيل اٞنثاؿ : 

ٕٔ.How The World Work ,Chomsky,Soft Skull Group,َُُِ  

 ٖٔ.Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. 
Stephens, Capitalist .ُُٓ  

ٔٗ.Development and Democracy(Chicago: University of Chicago 
Press, ُِٗٗ 

حٌن أسس مؤسسة للعمالة يرأسها عائلة  َُٓٔ.من ذلك ما فعلو فرانسيسكو توليِّك يف البًنك عاـ َٕ
 ارستدقراطية مدقابل الغذاء ك 

 للعماؿ ىناؾ أمثلة كثًنة يف اٞنراجع السابدقة . األمن

ُٕ.Arend lIIjphart, Pattern of Democracy, yale University Pres,ُٗٗٗ. 
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ِٕ.Systems of Economic Interest Groups and Socio-Economic 
performance, Bernhard Wessels Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung ُٗٗٔ. 

  
ّٕ.http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports.World 

Bank Indicator 

ْٕ.The secret of their Success,Economist,ِ feb.,َُِّ. 

.بوؿ ىًنيست ،جراىاـ كومبسوف،  العوٞنة كادكات التحكم، ت  فاٌف عبِّ اٛنبار، عاَف ٕٓ
 .ِٔٓ؛ََُِاٞنعرفة،

 .َُُِ.عبِّ العزيز الِّكرم، النظم اإلسبلمية، مركز دراسات الوحِّة العربية،ٕٔ

ٕٕ.The Foundation Of Arab State,Gassan Salama, Rutledge,ِnd 
ed.,َُِّ;ّ:ٗٔ-ُُٔ (Gassan,َُِّ) 

 ٕٖ.Fred M.Donner,The Formation Of The Islamic State,The journal 
of american oriental Society,َُٔ,Noِ,ُٖٗٔ,ِّٖ-ِٗٔ 

ٕٗ.Introduction to Islamic thought , Hossain Askari, Wiley,َُِٓ;ُ:َُ 

 َٖ.Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and 
Analysis ,Abdu Alazim Islahi, Islamic Foundation,ََِْ. 

 .٬ُٖٗٓنكن أف ندقرأ ىذا بوضوح يف مذكرات السلطاف عبِّ اٜنميِّ، ت ١نمِّ حرب، دار اٟنبلؿ،ُٖ. 
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 ِٖ.Arthur Goldschmidt Jr. Aomar Boum, Westview 
Press,َُِٓ.(Arthurَُِٓ)،A Concise History of the Middle East 

 .ََِٖ.عبِّ اهلل ١نمِّ الطائي، تاريخ عماف السياسي، مكتبة الربيعاف، ّٖ

. ك للمزيِّ عن ليبيا ك أىم نظريات َُُِ.ليبيا اليت ٥نلم، نزار كريكش، منشورات مركز بياف للِّراسات، ْٖ 
 تكوف الِّكلة يف ليبيا انظر : 

The origin of Libya Nation, Anna Baldeniti,Rutledge,ََُِ 

 (ُِٖٗ. (الر٪ناينُِٖٗ.أمٌن الر٪ناين، تاريخ ٤نِّ اٜنِّيث، اٞنطبعة العلمية،ٖٓ

ُٖ.The History of Saudi Arabia, Alexie Vasiliev,Saqi,َُِّ.  
(Alexisَُِّ) 

 Idris Operation Richard.لتفصيل العبلقة بٌن اٞنلك ادريس ك االدارة الربيطانية انظر :ٖٔ 
Sying,Silphium Press,َُِٓ. 

 .َُِْ.مايكل ركسي، ندقمة النفط، ت ١نمِّ ىيثم نشواين، منتِّم العبلقات العربية ك الِّكلية، ٕٖ 

ٖٗ.Arab State Dilemma of Late Formation,Adham 
Salouli,Rutledge,َُِِ 

  َٗ.The Nationalism in The Gulf State,Neil Patrick,ََِٗ. (Neil ََِٗ) 

http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/kuwait/documents/NeilPartric
k /Pdf. 

 

 (ُِٗٗ)زرتوقوُِٗٗ.صبلح زرتوقة، أ٧ناط االستيبلء على السلطة، مكتبة مِّبوِف، ُٗ

ِٗ.http://www.transparency.org 
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 .ِِ-ُّ؛ُُٗٗ.العهِّ اٞنملوكي، ١نمود شاكر، اٞنكتبة اإلسبلمية، ِٗ

يريِّ قمع معارضيو فأكعز لزين العابِّين بدقمع  ُْٖٗ-ُٖٕٗمثبلن بعِّ مظاىرات عاـ . كاف اٜنبيب بورقيبة ّٗ
 .ُٕٖٗاٞنظاىرة فاندقلب على بورقيبة ك توُف السلطة يف السابع من نوفمرب عاـ 

 ُِٖٗ.تاريخ اٛنزائر،شارؿ ركبًن أجًنكف، ت عيسى عصفور، منشورات عويِّات، ْٗ

 ُّ؛ََُِالسلطة يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحِّة العربية،.عبِّ اإللو بلدقريز ك آخركف، اٞنعارضة ك ٓٗ

 َُِٔ. مؤشر التنافسية ٔٗ
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=ُ

&cad=rja&uact=ٖ&ved=َahUKEwiٗٔOK_mpzPAhVHshQKHUNbCjٖ
QFggdMAA&url=httpّ٘Aِ٘Fِ٘Freports.weforum.orgِ٘Fglobal-

competitiveness-report-َُِٓ-
َُِِٔ٘F&usg=AFQjCNFygVgrRhUCzRNxge_qFdّwyLْEUg&sigِ=m

akFKiٕdٕXVYwv_tPaiTmQ 

. ََُِٔ ٕٗالِّكلة الفاشلة . مؤشر 
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=ُ
&ved=َahUKEwjjxLLnmpzPAhWMbRQKHbbEBiUQFggbMAA&url=

http%ّAِ٘Fِ٘Ffsi.fundforpeace.orgِ٘F&usg=AFQjCNEummclg-
ّYAhQNnhHٔZ-gTlٗyeّQ&sigِ=-

vvwIpOqDWXXyْVRvcLُog&bvm=bv.ُُُّّْٕٖٗ,d.dِْ 

  

ٖٗ.Pollack, Kenneth M. "Fight or Flight." Foreign Affairs. َِ Sept. 
َُِٔ. Web. َِ Sept., َُِٔ. 
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ٗٗ.Structuring Conflict in The arab world,Ellen lust Okar, Cambridge, 
ََِٓ 

ََُ .New Middle East,  Fawaz Gerges,Cambridge,َُِّ (Gerges َُِّ) 

َُُ.Beyond The Arab awakening,Clemen’s Breisinger et 
al,International Food Researche,َُِِ 

(Clemenَُِِ) 

 .ََِِدار الشركؽ، .موسوعة العلمانية الشاملة، عبِّ الوىاب اٞنسًنم،َُِ 

َُّ.Hunter Baker, The End of Secularism,Crossway,ََِٗ (Bakerََِٗ) 

َُْ.Hilarie bellock, French Revolution,ُِّٗ,VI:ٖٖٓ- IBOOK 

َُٓ.Erik Durschmied. ,Blood of Revolution,New York,َُِّ. 

َُٔ.Faith Freedom and foreign policy, Michel Barntett, Tranatalntic 
Academy,َُِٓ 

َُٕ.Church and State in Latin america , anthony Gill, Chicago 
University,ُٖٗٗ; َٔ-ٔٓ. 

َُٖ.The awakening Of Muslim World, Jocelyn Cesari,Cambridge 
َُِْ. 

 

 .ََِٕاٜنِّاثة، ١نمِّ سبيبل ،عبِّ السبلـ بن عبِّ العاِف، دار توبدقاؿ، مابعِّ

َُٗ.Thomas Lombardo,The Evolution Of Future Consciousness 
,Author House,ََِٔ. 
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َُُ.Charles Tilly, Louise Tilly, and Richard Tilly, The Rebellious 
Century, Harvard University,ُٕٗٓ. 

ُُُ.The Post Colonial Studies Readers,Bill Ashcroft, Gareth Griffiths 
and Helen Tiffin,Rutledge,ََِّ . 

ُُِ.Mark Berve,Democratic Governance,Princeton University 
Press,ََُِ. (Mark ََُِ) 

ُُّ.Lawerence Freedman,Strategy,Oxford, َُِّ 

ُُْ.History of  Economic thought, Harry Landreth, Houghton Mifflin 
Company, ْth ed.,ََِٗ 

ُُٓ.Individualism and Economic Order ,Friedrich A Hayek,Chicago 
Press,ُْٖٗ. 

ُُٔ.Rationalizing Capitalism ,S.M.AMADAE ,the university of 
chicago , ََِّ. 

  ََُ؛َُِٓ.جٌلوؿ مدقورة، الفعل التواصلي عنِّ ىابرماس،بيساف، يناير ُُٕ

ُُٖ.Edward Newman,Understanding Civil War,Rutledge,َُِّ. 

َُِ.Culture and Politics in The New Middle East,Yasin 
Aktay,ATCOSS,َُِِ;ُِِ-ِِّ. 

ُُِ.M. Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and 
Reform in Developing Countries, ََِْ;ُٕ: ِٓٓ–ْٖ. 

ُِِ.MalaysianPolitics Under Mahather, Malaysian politics, Rutledge; 
ُٗٗٗ. 
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ُِّ.Charles Tilly,Palimentarization of  Social Content in Great 
Britain,Theory and Society,Kluwer Academic,ُٕٗٗ. 

 .٥َُُِنو تيار رئيسي األمة ، اٞنستشار طارؽ البشرم ، الرسالة،ُِْ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


