
دليٌل مب�شط ل�شرح بع�ض 

املفاهيم واملبادئ ال�شيا�شية، 

مرفق بفيديوهات كرتون. 

يهدف هذا الكتيب اإىل تقدمي 

مدخل ب�شيط عن موا�شيع 

مثرية لالهتمام واجلدل يف 

�شوريا وحماولة لفتح النقا�ض 

حولها.



حني تنت�شر الفو�شى والعنف لوقٍت طويل من الزمن ي�شود منُط حياٍة جديد وخِطر يتعزز فيه 

 الكتائب امل�شلحة التابعة 
ُ
االقتتال الطائفي والعرقي والع�شائري والثاأر، ويرتافق معه انت�شار

للع�شائر والقوى ال�شيا�شية ورجال الدين و زعماء الطوائف.

وي�شكل الو�شع احلايل الذي تعي�شه �شوريا يف ظل العنف املُمار�ض من قبل النظام والعنف 

امل�شاد من قبل الكتائب امل�شلحة املعار�شة، ويف غياب مظاهر الدولة واملحا�شبة و�شيادة 

القانون بيئًة مثاليًة النت�شار الع�شابات واجلرمية املنظمة واالنتهازية وعدم االكرتاث. ويف بيئة 

كهذه ي�شبح اخلطاب الطائفي والعرقي وجترمي االختالف مقدمًة لتربير قتل االآخر املختلف، 

ويُ�شتخدم اخلطاب حل�شد وجتنيد طرف �شد اآخر وبالتايل يتحول املجتمع اإىل جمتمع منق�شم 

ومقتتل، وتزيد فر�ض احلرب االأهلية كالذي ح�شل يف بلدان جماورة كالعراق ولبنان.

يف حاالت ال�شراع امل�شلح و اللجوء تكون الن�شاء و االأطفال عر�شة خلطر االعتداءات 

اجلن�شية، و تزيد فر�شة تعر�شهم لهذه االعتداءات حني يكونون منفردين دون بقية اأفراد 

عائالتهم الذين ي�شاعدون عادة بتاأمني احلماية.

قد يرتكب هذه االعتداءات حاملو ال�شالح اأو حرا�ض احلدود اأو حرا�ض املخيمات اأو عنا�شر 

اجلي�ض و ال�شرطة واالأمن اأو حتى بع�ض الالجئني من الذكور اأو ممن يعي�شون يف نف�ض املجمع 

ال�شكني، كما ارُتكبت بع�ض احلاالت من ِقبل عنا�شر حفظ ال�شالم اأنف�شهم.

و يف اأغلب االأحيان ال تخرب ال�شحايا اأحداً عن هذه االعتداءات خوفاً من االنتقام اأو و�شمة 

العار، اأو حتى الإح�شا�شهم بعدم االأمان بعد تعر�شهم للحادث. وال�شعور باخلوف و العار 

هذان �شيزيدان من �شوء حالة ال�شحايا اجل�شدية و النف�شية الناجتة عن االعتداء، كما و قد 

يلعب اأفراد عائلة ال�شحية دوراً يف تعميق امل�شكلة حيث يعززون فكرة العار و يلقون اللوم 

على ال�شحية نف�شها.

ح�شا�ض، فمن املهم اأن تقوم املنظمات و 
ٌ
و الأن مو�شوع االعتداءات اجلن�شية هذا مو�شوع 

االأفراد العاملني يف جمال االإغاثة باالإ�شافة اإىل النا�شطني و النا�شطات، بتنظيم جل�شات توعية  

يف املخيمات و جتمعات النازحني ال�شكنية حول كيفية العمل على منع حدوث هذه احلاالت 

و كيفية التعامل معها يف حال حدوثها.
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امليداين يف �شوريا و�شعوبة التوا�شل 

ال بني ال�شوريني، اإال اأنه من 
ّ
الفع

ال�شروري العمُل فوراً على تر�شيخ قيم 

العي�ض امل�شرتك، عن طريق تعزيز ون�شر 

االأفكار اجلامعة من خالل مبادرات 

حملية لل�شلم االأهلي، وا�شتغالل كل 

نقاط االلتقاء لدى الفئات املتقاتلة اأو 

اأة لالقتتال، والعمل وفق خمطط 
ّ
املهي

تدريجي على نزع بوؤر التوتر وال�شراع 

وتوفري االأر�شية اجلامعة امل�شرتكة.

 
َ
يتطلب تعزيز ال�شلم االأهلي كوادر

اأًة ومدربة من فئات املجتمع املختلفة 
ّ
مهي

والتي يجب اأن متثل كل الفئات 

الدينية والطائفية والقومية وال�شيا�شية 

واجلغرافية يف �شوريا، ومن �شرائح عمرية 

خمتلفة �شباباً وكباراً يف ال�شن من 

الرجال والن�شاء.

 كما يجب توظيف االإعالم املتاح 

وو�شائل التوا�شل االجتماعي لن�شر  

املعرفة، والق�ش�ض الواقعية التي تن�شر 

الوعي حول العي�ض امل�شرتك واالأعمال 

االإيجابية وتعزز االنتماء للدولة اجلامعة 

لكل االختالفات. وتلعب الفعاليات 

االجتماعية والوجهاء وقادة الراأي 

والفنانني دوراً مهماً جدَا يف هذه 

العملية، باالإ�شافة ملنظمات املجتمع 

املدين وهيئات االإغاثة واجلمعيات 

اخلريية. ويجب التن�شيق بني كل 

اجلهات لتعزيز ثقافة ال�شلم االأهلي 

االجتماعي داخل املجتمع ال�شوري 

وتر�شيخ مفاهيم احلوار وتقبل االآخر 

بعيداً عن العنف، والرتكيز على ثقافة 

الت�شامح بني اأفراد املجتمع، واالأهم 

من كل هذا العمُل على اإيجاد حلوٍل 

موؤقتة لوقف االقتتال اأو حتييد املناطق 

املدنية والتجمعات ال�شكانية والعمل 

على مبادرات وطنية توقف القتل 

وتطلق مبادرات للمحا�شبة. مع الرتكيز 

على الدور االإعالمي يف تعزيز امل�شاركة 

ال�شيا�شية من خالل الربامج واحلمالت 

االإعالمية ووقف كافة احلمالت 

والربامج التي ميكن اأن تزيد من حالة 

العنف واالقتتال وحتر�ض عليه.

ال�شلم االأهلي هو مفهوٌم مرتبط بالعي�ض امل�شرتك واالأمن االجتماعي يف املجتمعات التي 

تتميز بتنوعها الديني و العرقي و بالتباين العميق يف املواقف ال�شيا�شية واالجتماعية، والتي 

يتطلب عي�ُض اأهِلها امل�شرتك ب�شالم رف�َض كِلّ اأ�شكال النزاعات اأو جمرد الدعوة اإليها 

اأو التحري�ض عليها وتربيرها، من خالل ا�شتخدام االختالف كمربٍر ل�شراٍع مبني على 

اآيدولوجيا دينية اأو �شيا�شية اأو قومية.

وال�شلم االأهلي يعني اأي�شاً العمَل على منع وقوع حرب اأهلية يف املجتمع الذي يعي�ض 

�شراعاٍت واختالفات عميقة تهدد العي�ض امل�شرتك بني فئاته املختلفة. وعادًة ما يزداد اخلطر 

على ال�شلم االأهلي يف غياب القانون و املحا�شبة املرافَقني لل�شراع امل�شلح والفو�شى وانعدام 

االأمن، هذا الذي يهّدد مع الوقت متا�شَك املجتمع ويوؤثر ب�شكٍل مبا�شرعلى ا�شتقراره على 

كافة امل�شتويات االجتماعية والثقافية وال�شيا�شية واالقت�شادية، وي�شر مبكونات الن�شيج 

االجتماعي والعي�ض امل�شرتك.
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ما هي الإجراءات الوقائية 

التي ميكن اّتباعها ملنع التحر�ش 

 والعتداء اللَذين قد تتعر�ش 

لهما الن�ساء يف حالة النزاعات:

الت�شجيع على تاأ�شي�ض جلنة ن�شائية من 

الالجئات اأو النازحات اأنف�شهن ليكّن 

مبثابة االأذن امل�شغية ملخاوف الن�شاء 

وخا�شة  تلك التي تتعلق ب�شالمتهن، 

والعمل مع الن�شاء على خلق طرٍق لتوفري 

احلماية و حتديد املخاطر املحتملة و حتديد 

اأولئك الذين قد ي�شكلون م�شدراً لتلك 

املخاوف و املخاطر.

تواجد طبيبات ن�شائية وموظفات 

وا�شت�شاريات نف�شيات ون�شاٍء من ال�شرطة 

و احلر�ض اإن اأمكن، ليتم تكليفهن بحماية 

ع.
ّ
املخيم اأو املُجم

تاأمني �شكن منف�شل للن�شاء و القا�شرات 

الوحيدات مع اإنارة جيدة، ومع مراعاة 

عدم تواجده يف منطقة معزولة اأو بعيدة 

عن مراكز احلماية و الرعاية.

العمل على مِلّ �شمل العائالت يف 

خميم واحد يف حال تواجدهم يف اأكرث 

من خميم، و يف نف�ض ال�شكن اإن كانوا 

متواجدين يف نف�ض املخيم اأو املجمع 

ال�شكني.

التاأكد من اأن تتم عملية توزيع املواد 

الغذائية للن�شاء مبا�شرًة، ولي�ض عن 

طريق و�شيٍط ذكر يف حال كانت الن�شاء 

وحيدات، و يف�شل وجود اإمراأة يف فريق 

 التوزيع تتعامل مع الن�شاء الوحيدات، 

فقد يتم االعتداء عليهن مقابل الغذاء، 

وتلك احلاالت تتكرر يف مناطق النزاع.

اأخُذ االإحباط و احلياة اململة يف املخيمات 

واملجمعات ال�شكنية والتي قد تنعك�ض 

على �شكل اأفعال عدائية عند الذكور 

بعني االعتبار، وتاأمني ن�شاطات خمتلفة 

كالريا�شة واالأعمال احلرفية لتفريع العنف 

والطاقة ال�شلبية.

يف حال ورود �شكاٍو عن حتر�شات اأو 

اعتداءات جن�شية، فمن املفرو�ض متابعة 

هذه ال�شكاوى ب�شكل فوري وجّدي 

مع االطمئنان على مقدمات ال�شكاوى 

ب�شكل دوري.

كما من املمكن عقُد جل�شات توعية حول 

هذه الق�شايا للن�شاء والرجال يف املخيمات 

لن�شاعد هذا املجتمع على التعامل ب�شكل 

اأف�شل مع الناجيات من العنف والتوقف 

عن اإلقاء اللوم عليهن، فبعدم �شمتنا عن 

اجلرمية ن�شاعد يف حماية الن�شاء والبنات 

من اأخطار حمتملة.

كيف لنا اأن نتعامل مع حالت 

التحر�سات والعتداءات اجلن�سية 

)يف�سل طبعًا وجود خمت�سني( يف 

حال حدوثها:

 من ال�شروري اأن يكون ال�شخ�ض 

 الذي يتعامل مع احلالة من نف�ض 

 جن�ض ال�شحية، اأي اإمراأة يف حال 

كانت ال�شحية امراأة.

�شرورة اإجراء فح�ض طبي للتاأكد من 

�شالمة ال�شحية مع �شرح احلالة الطبية 

بالتف�شيل.

توثيق احلالة و اإعالم ال�شحية بعملية 

التوثيق و �شرح اأهميتها مع �شمان �شرية 

املعلومات.

ت�شجيع ال�شحية على اتخاذ اإجراءات 

قانونية و التقدم ب�شكوى ل�شمان عدم 

وقوع هذا النوع من احلوادث م�شتقباًل، 

لكن القرار النهائي للقيام  باإجراء كهذا 

هو من حق ال�شحية، و يف حال القبول 

قد يتطلب املو�شوع تقرير طبيٍب �شرعي 

ح�شب اإجراءات املنطقة التي وقعت 

فيها احلادثة.

يف حال توفر ا�شت�شاريٍة نف�شية اأو عاملٍة 

اجتماعية موؤهلة، فمن ال�شروري اأن تقابل 

ال�شحية وتتابع حالتها ب�شكل دوري.

 من ال�شروري القياُم مبتابعة طبية 

يف حالة االعتداء مع �شمان �شريتها.

عند مقابلة �شحية عنٍف ج�شدي اأو 

اعتداء يجب مراعاة ما يلي:

اال�شتماع لل�شحية ب�شكل جيد وعدم 

مقاطعتها اأثناء احلديث، و من املمكن 

ا�شتخدام لغة اجل�شد كاالإمياء بالراأ�ض 

كدليل على اال�شغاء اأو قول »نعم« اأو 

»فهمت«، وهنا من املمكن اأي�شا اأن نقدم 

موجزاً �شغرياً عما قالته ال�شحية.

قد ت�شبب حالة ال�شدمة ا�شطراباً عند 

ال�شحية و تفاوتاً يف تقدير الوقت والتاريخ 

وترتيب االأحداث، وهذا من الطبيعي 

حدوثه.

تقدمي الدعم املمكن للتخفيف من حالة 

ال�شدمة لدى ال�شحية و �شعورها بالعار 

واخلجل و اخلوف، وعر�ض امل�شاعدة عند 

ال�شرورة.

قد تعاين ال�شحية من حاالت �شداع 

وا�شطراب يف النوم وخوف �شديد 

وتقل�شات ج�شدية الحقاً، لذلك من 

 ذلك لل�شحية واإخبارها اأن 
ُ
املهم �شرح

هذه االأعرا�ض هي نتيجة احلادث واأنها 

�شتتال�شى بالتدريج مع الوقت والعالج.

حماولة اإقناع ال�شحية اأن ال ذنب لها 

مبا جرى، واإظهار االحرتام لها فال نلقي 

اللوم عليها ونتعامل معها ب�شكل وّدي 

مع عدم اإطالق االأحكام مما ي�شاعد يف 

عملية ال�شفاء.

و نعود لنوؤكد على ال�شرية، وهي عدم 

اإف�شاء املعلومات اإال يف حال احل�شول على 

املوافقة التامة من ال�شحية على م�شاركة 

املعلومات مع جهة ثانية، فاحلديث عن 

جتارب االآخرين قد ي�شبب االأذى لهم 

وقد يت�شبب باملخاطر، ولكن قد يكون 

 
ُ
من ال�شروري يف بع�ض احلاالت اإخبار

االآخرين عن و�شع حادٍث معني مرتبٍط 

ب�شالمة ال�شحية اإن كانت معر�شة خلطر 

مبا�شر ب�شبب احلادث الذي تعر�شت له.



 جلان احلقيقة 

و هي جلاٌن تت�شكل من اأفراد 

م�شتقلني ال عالقة لهم بالنظام 

اأو املعار�شة، مهمتها توثيق 

االنتهاكات و اجلرائم التي ارُتكبت 

و حقيقِتها، و ك�شف املتورطني 

باملجازر واملذابح والقتل اأياً كانت 

هويتهم، باالإ�شافة الأ�شباب تورطهم 

ودوافعهم، للتمهيد ملحا�شبتهم 

م�شتقباًل.

 املالحقات الق�سائية 

بعد اأن تِك�شف جلان احلقيقة اجلناَة 

واملتورطني، ال بد من مالحقتهم 

 عن طريق حماكم 
ً
ق�شائيا �شواء

وطنية اأو حماكم دولية اأو حماكم 

م�شرتكة - اأي حماكم وطنية حتت 

اإ�شراف االأمم املتحدة - وحما�شبتهم 

على ما ارتكبوه من جرائم بطرق 

نزيهة وعادلة.

 جرب ال�سرر

 مادياً 
ً
 هو تعوي�ض املواطنني �شواء

عن االأ�شرار التي حلقت بهم 

خالل عمليات القمع، كاإعادة 

اإعمار البيوت املهدمة والتعوي�ض 

عن االأمالك املنهوبة و بناء امل�شايف 

...الخ، اأو معنوياً باإحياء ذكرى 

ال�شهداء وال�شحايا واإن�شاء متاحف 

لذكراهم.

 اإ�سالح املوؤ�س�سات

هو اإعادة هيكلة موؤ�ش�شات الدولة 

وخ�شو�شاً املوؤ�ش�شات التي تورطت 

بالعنف ومار�شت القتل والتعذيب 

مثل وزارة الدفاع والداخلية 

واملخابرات، حتى ال يتكرر هذا 

العنف و ل�شمان عدم خ�شوع 

الدولة ملجموعة معينة من النا�ض، 

كما يعني تخلي�ض موؤ�ش�شات 

الدولة من الر�شوة و الف�شاد.

 الت�سامح والغفران

 من املواطنني يف 
ُ
تورط الكثري

وا نحو اأفعال 
ّ
اأعمال العنف و اجنر

انتقامية، ول�شمان توقف العنف 

والتوّجه نحو اإعمار �شوريا علينا 

اأن ن�شامح و نبداأ �شفحًة جديدة، 

فالذين مل تتلوث اأيديهم بالدماء 

يجب اأن مُينحوا فر�شة جديدة 

بعد االعرتاف مبا اقرتفوه وطلب 

الغفران، و ميكن لهوؤالء اأن يرووا 

ق�ش�شهم على �شا�شة التلفزيون 

اأوعلى الراديو اأو حتى يف االأماكن 

العامة و يطلبوا من ال�شعب اأن 

ي�شاحمهم.

ميكن ت�شبيه العدالة االنتقالية 

بامل�شاحلات التي كانت تتم يف 

اأحياء �شوريا القدمية عند حدوث 

م�شكلة ما، حيث يتدخل طرف 

ثالث ال عالقة له بالطرفني 

املتنازعني حماواًل حل اخلالف 

وحما�شبة املذنب بهدف اإعادة 

ال�شفاء اإىل احلي و طوي املا�شي 

للم�شي قدماً. لكن العدالة لي�شت 

جمرد م�شاحمة غري م�شروطة، بل 

هي املحا�شبة والت�شامح الَذين 

ينقالننا من عنف املا�شي واأمله 

اإىل م�شتقبل جديد نتعلم فيه من 

اأخطائنا حتى ال تتكرر املاأ�شاة.

و هنا تنتهي �شالحيات احلكومة 

اجلديدة وتكون قد قامت بدورها 

بالتمهيد النتقال الدولة من مرحلة 

الأخرى. 

وهنا تتجلى اأهمية احلكومة 

االنتقالية يف �شوريا بتمثيل التغيري 

الذي نبتغيه، فيجب اأال يتم 

ت�شكيلها كيفما اتفق فقط الأنها 

مرحلية ولن تدوم لفرتة طويلة، 

الأن طريقة و�شكل انتقال احلكم 

والتحول يف الدولة ال تقل اأهميًة 

عن التغيري املن�شود، و كي ال 

ي�شطر ال�شعب الإ�شقاط احلكومة 

االنتقالية بعد اإ�شقاط النظام، 

يجب اأن تنال االأخرية على 

موافقة ال�شعب وت�شم ممثلني عن 

جميع اأطيافه قادرين على حتمل 

م�شوؤوليات هذه املرحلة الدقيقة 

والهامة جداً جلميع ال�شوريني. 

ومن املهم اإدراُك طبيعة مهام هذه 

احلكومة، فلي�ض من مهامها تلبية 

وبلورة مطالب ال�شعب بتطبيق 

خطوات عملية مبا�شرة، اإمنا من 

مهامها تاأمنُي البيئة املالئمة للبدء 

باخلطوات التطبيقة على كافة 

املجاالت.

34 احلكومة النتقاليةالعدالة النتقالية

لكٍلّ منا احلق بالعي�ض الكرمي وهذا احلق يحميه القانون 

عادًة، فكّل دولٍة م�شوؤولة عن حماية حقوق مواطنيها. لكن 

عندما تف�شل الدولة يف م�شوؤولياتها قد يحاول املواطنون 

ا�شتعادة حقوقهم امل�شلوبة و يثورون �شد دولتهم. قد ت�شغي 

بع�ض احلكومات ملطالب �شعوبها بينما تنتهك اأخرى 

ها وت�شّن حرباً �شدهم ممار�شًة القتَل والتخريب 
َ
حقوق �شعوب

والتعذيب، مما يدفع بع�ض النا�ض ملحاولة ا�شرتجاع حقوقهم 

باأيديهم فيلجوؤون اأي�شاً لو�شائل مماثلة.

ومع الوقت، تتداخل امل�شائل بع�شها ببع�ٍض و ينت�شر القتل 

والتعذيب واالختفاء وجرائم احلرب. ومن حقنا ك�شعٍب اأن 

نعرف اأ�شماء ال�شحايا و كيفية موتهم، وم�شري املختفني يف 

االأحداث، وامل�شوؤولني عن جرائم احلرب، ومن الذي قام 

بالتعذيب ومن اأ�شدر االأوامر ونفّذها. كما من حق ال�شحايا 

وذويهم احل�شوُل على تعوي�ض مادّي و معنوّي، و من واجبنا 

اأن نذكر ونروي ق�ش�ض الذين ق�شوا يف تلك االأحداث.

علينا اأال نن�شى ما ح�شل وما يح�شل يف �شوريا كي ن�شمن 

اأال يتكرر هذا م�شتقباًل، و لن�شمن ذلك هنالك جمموعة من 

االإجراءات للتو�شل للحقيقة اأوالً، ول�شمان العدالة وحما�شبة 

 وراء االنتقام وندمر ما تبقى من 
ّ
املجرمني ثانياً، وكي ال ننجر

بلدنا ونتحلى بالت�شامح ثالثاً.

هذه االإجراءات ت�شمى بالعدالة االنتقالية. 

العدالة النتقالية هي اجل�سر الذي ي�سل بني �سفتي 

النهر و�سط العا�سفة، و لبناء هذا اجل�سر، هناك 

جمموعة من الأ�سا�سات التي يجب توافرها:

عّد التغيري من اأ�شعب التحديات التي نواجهها يف حياتنا، 
ُ
ي

فحتى التغيريالب�شيط كاالنتقال من منزل الآخر قد ي�شعرنا 

بنوع من ال�شياع واخلوف من القادم واملجهول. وبالتايل فاإن 

�شعوبة التغيري �شتكون م�شاعفة واأكرث تعقيداً حني نقرر تغيري 

نظام احلكم بعد عهد طويل من الظلم و الطغيان.

وحني ي�شعر النظام بدنو نهايته يعمل على تقوي�ض اأ�ش�ض 

الدولة وتدمريها، فيعطل املوؤ�ش�شات ويدفع موظفيها للتورط 

باأعمال العنف، اأو يوهم املواطنني اأن هذه املوؤ�ش�شات هي 

التي تقوم مبهاجمتهم وقتلهم ويحر�ض على ن�شر الفو�شى 

وبث اخلوف يف نفو�ض النا�ض. وكل هذا لي�شعر النا�ض اأن 

�شريبة الثورة هو غياب الدولة. وهكذا تتحول احلكومة اإىل 

حكومة معطلة �شكلية فاقدٍة ل�شرعيتها كالنظام متاماً.

لذا قد يتم اللجوء اإىل اإيجاد حكومة بديلة عن حكومة 

النظام، وهي ما ت�شمى باحلكومة االنتقالية.

من املمكن ت�شكيل احلكومة االنتقالية قبل �شقوط النظام 

لتكون مهمتها اإلغاء �شرعية حكومته، وت�شكيل البديل 

 املوؤقت عنه لت�شيري �شوؤون املواطنني و�شمان حكم القانون 

يف الدولة اأواملناطق اخلا�شعة ل�شيطرتها.

ويف اأغلب االأحيان، يتم ت�شكيل احلكومة االنتقالية بعد �شقوط 

النظام اأو اأثناءه ل�شمان عدم انت�شار الفو�شى، ولت�شيري �شوؤون 

البلد حلني اإجراء انتخابات نيابية اأو رئا�شية وت�شكيل حكومة 

م�شتقرة نوعا ما، وبالتايل متهد لالنتقال التدريجي لل�شلطة 

 وت�شليمها لنظام احلكم اجلديد الذي يقرره ال�شعب. 

كما يكون من مهامها طماأنة املجتمع الدويل لوجود قوة �شيا�شية 

قادرة على ا�شتالم احلكم يف البلد ومتثيله يف املحافل الدولية.



حقوق االإن�شان هي جملٌة من املعايري االأ�شا�شية التي تهدف اإىل اأن يعي�ض النا�ض بكرامة كب�شر. 

ومتتد جذورها يف كل مكان من العامل، واالأ�شا�ض الذي تقوم عليه حقوق االإن�شان، كاحرتام حياة 

االإن�شان وكرامته، موجوٌد يف اأغلب الديانات والفل�شفات.

رث، اأي اأنها ملك كل 
َّ
ها اأّن احلقوق ال ُت�شرتى وال ُتكت�شب وال تو

ّ
وحلقوق االإن�شان خ�شائ�ُض اأهم

النا�ض الأنهم ب�شر .. فحقوق االإن�شان »متاأ�شلة« يف كل فرد. كما اأن هذه احلقوق واحدة جلميع الب�شر 

بغ�ض النظر عن العرق اأو اجلن�ض اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي، اأو االأ�شل الوطني اأو االجتماعي. 

وباعتبار  كل النا�ض ولدوا اأحراراً ومت�شاوين يف الكرامة واحلقوق فحقوق االإن�شان »عاملية«.

وال ميكن انتزاع حقوق االإن�شان؛ ولي�ض من حق اأٍي كان �شواء جمموعات اأوحكومات اأو اأفراد 

اأن يحرم �شخ�شاً من حقوقه/ـا حتى لو مل تعرتف بها قوانني بلده/ـا، اأو عندما تنتهك تلك 

القوانني.. فحقوق االإن�شان ثابتة »وغري قابلة للت�شرف« و »غري قابلة للتجزئة«.

ميكن ت�شنيف احلقوق اإىل ثالث فئات:

ولن�شرح اأكرث عن حقوق االإن�شان يجب اأن نتكلم عن االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان، وهو جملة 

من املبادئ املقبولة على اأو�شع نطاق يف العامل.. وقد اعتمدته االأمم املتحدة باالإجماع يف 10  كانون 

االأول 1948 )على الرغم من امتناع ثمان دوٍل عن الت�شويت(.

 وين�ض االإعالن على اأن تتعهد احلكومات بتاأييد حقوق معينة، لي�ض فقط بالن�شبة ملواطنيها، بل 

اأي�شاً بالن�شبة الأ�شخا�ض يف بلدان اأخرى. وبعبارة اأخرى، فاإن احلدود الوطنية ال متِثّل عائقاً اأمام 

م�شاعدة االآخرين على التمتع بحقوقهم.

وعلى الرغم من اأن االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان هو الذي اأوحى باجلزء االأكرب من القانون 

الدويل حلقوق االإن�شان، اإال اأنه ال ميثل بحد ذاته وثيقة لها قوة القانون لكنه يتمتع بقوة كبرية يف 

اأو�شاط الراأي العام العاملي.

وقد ُترجمت مبادئ االإعالن اإىل مبادئ لها قوة قانونية حني متت اإ�شافة بنوٍد من االإعالن العاملي 

حلقوق االإن�شان يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.
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اجليل الأول من احلقوق

احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية وهي مرتبطٌة 

باحلريات، وت�شمل احلقوق 

التالية: احلق يف احلياة 

واحلرية واالأمن؛ وعدم 

التعر�ض للتعذيب والتحرر 

من العبودية؛ امل�شاركة 

ال�شيا�شية وحرية الراأي 

والتعبري والتفكري وال�شمري 

والدين؛ وحرية اال�شرتاك يف 

اجلمعيات وحرية التجمع.

اجليل الثاين من احلقوق

احلقوق القت�سادية 

والجتماعية وهي مرتبطة 

باالأمن وت�شمل: العمل 

والتعليم وامل�شتوى الالئق 

للمعي�شة؛ واملاأكل واملاأوى 

والرعاية ال�شحية.

اجليل الثالث من احلقوق

احلقوق البيئية والثقافية 

والتنموية وت�شمل حق 

العي�ض يف بيئة نظيفة 

وم�شونة من التدمري؛ 

واحلق يف التنمية الثقافية 

وال�شيا�شية واالقت�شادية.

وتعهدت احلكومات التي �شادقت 

على هذين العهدين باأن ت�شَنّ يف 

بلدانها قوانني حلماية تلك احلقوق. 

وبع�ض البلدان مثل �شوريا وقعت 

االتفاقيات لكن حكوماتها بقيت 

تنتهك اأغلب حقوق مواطنيها مبا 

فيها حق احلياة.



املواطنة هي كالطبق الذي يتكون من مكونات خمتلفة، 

لكن عندما متزج معاً تنتج نكهة لذيذة. ويف كل دولة 

مواطنون لهم عادات وتقاليد وينتمون الأديان وطوائف 

واأ�شوٍل خمتلفة، ولكي تتقدم الدولة يجب اأن تتعاي�ض 

هذه املجموعات مع بع�شها البع�ض متحابًة، واملواطنة هي 

ما ينظم ويخلط العادات املختلفة  ليتمتع البلد بنكهة مميزة 

جتمع كل الطعمات.

واملواطنة تعني اأن لكل مواطن حقوٌق وواجبات، واجلميع 

مت�شاوون باحلقوق والواجبات، وال متييز بينهم على اأ�شا�ض 

االأ�شل اأو على اأ�شا�ض الدين اأو الطائفة اأو العائلة اأو على 

اأ�شا�ض الو�شع املادي اأو االنتماء ال�شيا�شي اأو الفكري.

و كي يكون مفهوم املواطنة حقيقياً ال بّد اأن يقوم املواطن  

بدوٍر فعال، في�شاهم باإدارة البلد وي�شارك بو�شع ومراقبة 

القوانني وتنفيذها. وهكذا يكون املواطن الفعال هو من 

يكرتث مل�شلحة البلد و ي�شارك بتطويرها. فعامل التنظيفات 

حني يقوم بعمله على اأكمل وجه يكون مواطناً فعااًل، 

واملحا�ِشبة حني تدقق يف ح�شابات العمل دون اأن تختل�ض 

تكون اأي�شاً مواطنة فعالة، وال�شحفية حني تنتقد الف�شاد 

 جراً.
ّ
واالأخطاء فهي مواطنة فعالة وهلم

املواطنة هي الطبق الذي يجمع كل مكونات املجتمع كي 

نح�شل على  وطن،  لكن بغيابها �شتكون الطبخة فا�شدة 

بطعم كريه، واالأب�شع اأننا حينها �شنتناول نف�ض الطبخة كل 

مرة وكل �شنة ولالأبد...

امل�شاركة ال�شيا�شية م�شطلح ُمتداوٌل كثرياً موؤخراً.. وامل�شاركة 

ال�شيا�شية تعني م�شاركَة عدد كبري من االأفراد واجلماعات يف 

احلياة ال�شيا�شية، وهي امل�شاهمة التي يقوم فيها املواطنون بعملية 

�شنع القرار احلكومي. وحني نقول مواطنني، نعني الرجال والن�شاء 

بالت�شاوي، لكن بكثري من االأوقات يتم جتاهل دور املراأة بامل�شاركة 

ال�شيا�شية واق�شاوؤها عنها.

وامل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة تعني تعزيَز دوِرها ب�شمان م�شاهمتها يف 

عملية �شنع ال�شيا�شات العامة والقرارات ال�شيا�شية اأو التاأثري فيها 

وباأن متتلك القدرة على اختيار وانتخاب القادة ال�شيا�شيني واأن 

تكون واحدة منهم.

من ال�شروري جداً اأن يكون للمراأة متثيلها ال�شيا�شي فهي باملقابل 

متثل �شريحًة يجب اأن يكون لها حقوقها االجتماعية والثقافية واأن 

تاأخد حيزاً من االهتمام.

فاختالف املراأة البيولوجي عن الرجل يق�شي النظر يف احتياجات 

خا�شة، كال�شحة االإجنابية، باالإ�شافة اإىل احلقوق االخرى كحقها  

يف التعلم واحل�شول على فر�ض عمٍل مت�شاوية، وحقها يف ال�شكن 

ومنح جن�شيتها الأوالدها وغريها من احلقوق التي ميكن للمراأة اأن 

تطالب بها ب�شكل اأف�شل اإن كانت ممثلًة �شيا�شياً يف اأماكن �شنع 

القرار وبالتايل توؤثر على �شيا�شة الدولة واحلكم يف بلدها.

ول�شمان وتعزيز تواجد املراأة يف العملية ال�شيا�شية يجب تطوير 

م�شاركة املراأة يف االأحزاب واحلركات ال�شيا�شية واالجتماعية 

املختلفة، ويف منظمات املجتمع املدين التي تهتم بق�شايا املجتمع 

املختلفة، باالإ�شافة لوجود د�شتور ي�شمن حقوقها وم�شاواتها 

الكاملة مع الرجل، اأي مواطنتها الكاملة من دون نق�ض. وبالتايل 

وجود قوانني ت�شمن حقوق املراأة وحرياتها. وقد يتطلب هذا 

ا�شتخدام الكوتا اأو »احل�شة« )وهي اجراء موؤقت ي�شمن تخ�شي�ض 

عدد حمدد اأو ن�شبة حمددة من املقاعد للن�شاء يف االأحزاب اأو 

الربملان اأو املجال�ض املحلية .. الخ( ل�شمان م�شاركة الن�شاء، وهذا 

ما ي�شمى بالتمييز االإيجابي كحالة من متكني املراأة �شيا�شيا لت�شل 

ب�شكل تلقائي مع الوقت والعمل لت�شبح هذه احلالة الطبيعية، ويف 

كثري من البلدان طبقت الكوتا كال�شويد مثال، والتي عملت بها 

منذ ربع قرن تقريباً و حتولت مع الوقت والتطبيق ل�شيء تلقائي، 

واليوم بدل اأن يكون  مبنياً على التمييز االيجابي ،اأ�شبحت 

الن�شاء كفوءات للعمل ال�شيا�شي، ويتم انتخابهن دون التفكري 

مبو�شوع الكوتا، وقد اأثبتت التجربة اأن وجود الن�شاء يف اأماكن 

�شنع القرار هو احلل لدعم قوانني عادلة للن�شاء.  

م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية مرهونة بظروف املجتمع ودرجة 

امل�شاركة التي تكون مرتبطًة عادًة باملقدار الذي يتمتع فيه املجتمع 

من حرية ودميقراطية على امل�شتوى ال�شيا�شي واحلريات االجتماعية 

ملمار�شة هذا الدور. اأي ال ميكننا احلديث عن احلريات ال�شيا�شية 

مبعزٍل عن احلريات واحلقوق االجتماعية واالقت�شادية والثقافية 

للمراأة، وبالعموم كي ننه�ض باأي جمتمع يجب اأن ي�شارك كل 

اأفراده من رجال ون�شاء بعملية بنائه وهذا ما مينع اأن يقع العبء 

على نوع اجتماعي واحد )كالرجل( وا�شتثناء االآخرالذي يوؤدي 

فيما بعد لتاأخر منو وتطور البلد. وم�شاركُة الن�شاء هي دليل على 

الفاعلية التي يتمتع فيها اأفراد املجتمع بدون التمييز بينهم على اأي 

اأ�شا�ض من  االأ�ش�ض.

67 امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساءاملواطنة وتقوم املواطنة على ثالثة اأ�س�ش:

االأ�شا�ض االأول هو امل�ساواة، 

وامل�شاواة هي كاملاء اأو الزيت يف 

اأي طبق، ال ميكن حت�شريه بدونهما، 

وامل�شاواة تعني اأنه لكل مواطن 

نف�ض الفر�شة يف التعلم، العمل 

باملهنة اأوالوظيفة التي يريد دون 

وا�شطة اأو حم�شوبيات، والكل 

مت�شاٍو اأمام الق�شاء دون ر�شوى 

وف�شاد، واأن يكون لدينا القدرة 

لنحا�شب اأي م�شوؤول يف الدولة 

من مرت�شني اأو فا�شدين، واأن تتوفر 

لنا القدرة للو�شول للمعلومات 

الالزمة ملحا�شبة هوؤالء.

االأ�شا�ض الثاين هو احلرية، 

واحلرية ك�شنف الطبخة، ال ميكن 

لنا اأن نطبخ نف�ض ال�شنف كل 

مرة، وهي اأن يكون املواطن حراً 

يوؤمن باأي معتقد اأو فكر، وي�شتطيع 

ممار�شة اأٍيّ من �شعائر الدين الذي 

يوؤمن فيه دون حدود اأو قيود لتنقله 

باأي مكان داخل البلد اأو خارجه، 

اأي ال ميكن الأحٍد منعه من ال�شفر 

مثال اأو حرمانه من جواز �شفر، 

واأنه ي�شتطيع التعبري والنقا�ض 

بحرية مع اأي كان من اأهل بلده 

بخ�شو�ض اأي م�شكلة من م�شاكل 

البلد وم�شتقبل بلده. وحرية 

تاأييد اأو رف�ض اأي ق�شية اأو موقف 

�شيا�شي، حتى لو كان االعرتا�ض 

�شد احلكومة اأو الرئي�ض اأو جمل�ض 

ال�شعب، واأن يكون حراً بامل�شاركة 

باملوؤمترات واللقاءات �شواء ذات 

الطابع ال�شيا�شي اأو غريها.

االأ�شا�ض الثالث هو امل�ساركة، 

والتي ت�شبه امللح والبهارات يف 

الطبخة، فبدونها ال يكون للطبخ 

طعم، وتعني اأن ي�شارك املواطن 

ب�شنع �شيا�شات البلد الداخلية 

واخلارجية وو�شع الد�شتور 

والقوانني وال�شغط على الدولة 

باملظاهرات ال�شلمية التي ت�شغط 

على احلكومة اأو امل�شوؤولني ليغريوا 

�شيا�شتهم، اأو براجمهم اأو قراراتهم، 

واأن يكون لديه القدرة لي�شارك 

باالنتخابات العامة بكل اأ�شكالها، 

وتاأ�شي�ض االأحزاب ال�شيا�شية 

واجلمعيات واأي تنظيم يعمل 

خلدمة املجتمع اأو بع�ض اأفراده، اأو 

اأن يكون ع�شواً باأحزاب وجتمعات، 

وله قدرة امل�شاركة برت�شيح نف�شه 

لالنتخابات العامة بكل اأ�شكالها مبا 

فيها الرئا�شة.



الد�شتور هو قانون يحدد القواعد 

املهمة للدولة و�شكلها كجمهورية 

اأو ملكية و�شكل احلكم من رئا�شي 

اأو برملاين. وينظم حقوق النا�ض 

واملوؤ�ش�شات اخلا�شة و العامة وكيفية 

تنظيم هذه احلقوق وحمايتها وعالقة 

ال�شلطات الثالثة )الق�شائية والت�شريعية 

والتنفيذية( ببع�شها و�شمان ف�شلها.

والأن الد�شتور هو االأب ال�شرعي للبلد، 

فالتح�شري للد�شتور يحتاج جلمعيٍة 

تاأ�شي�شية نزيهة وممثلة لكل اأطياف 

ومكونات الدولة واملجتمع، قائمٍة على 

اخلربات والكفاءات، مهمتها �شياغة 

م�شودة الد�شتور ثم يقرر ال�شعب م�شري 

امل�شودة بطرق خمتلفة اأهمها اال�شتفتاء 

الد�شتوري. وعادة يتم ت�شكيل حمكمٍة 

د�شتورية مهمتها النظر والبّت بالقوانني 

والت�شريعات واملمار�شات التي تتعار�ض 

مع الد�شتور.

ومن هنا تتجلى اأهمية اختيار من ميثلنا 

يف الدولة وجمل�ض ال�شعب، وم�شاركتنا 

جميعاً باال�شتفتاء على الد�شتور كي 

ن�شمن اأن يكون د�شتورنا هو الذي 

فالقاعدة ب�سيطة .. ال�سعب هو يحمينا.

م�سدر الد�ستور .. والد�ستور هو 

م�سدر الت�سريع.

لرَن معًا الد�ساتري اللي و�سعت يف �سوريا:

اأول م�شروع د�شتور كان عام  1920 لكنه بقي م�شروعاً ومل ي�شبح د�شتوراً

ويف عام 1930 اأعلن املفو�ض ال�شامي  يف وقتها د�شتوراً مكوناً من 116 مادة، ويف نف�ض 

الوقت اأعلن د�شاتري لبنان واال�شكندرونة ومنطقة العلويني وجبل الدروز ومت تعطيله عام 

.1939

 يف عام 1943 قرر املجل�ض النيابي اإعادة العمل بد�شتور 1930 بعد اإلغاء املادة 116

)التي تعطي �شالحياٍت ل�شلطة االنتداب( واإدخال منطقة العلويني وجبل الدروز يف الدولة 

ال�شورية. ومن اأهم النقاط التي ت�شنمها الد�شتور: مدة والية رئي�ض اجلمهورية خم�ض �شنوات 

بدون جتديد اإال بعد انق�شاء خم�ض �شنوات على رئا�شته. ثم اأقنع �شكري القوتلي الربملان 

بتعديل الفقرة هذه كي يرت�شح من جديد لدورة رئا�شية جديدة عام 1948، ومن وقتها بداأ 

عهد التعديالت الد�شتورية مبا يتنا�شب مع الرغبات الرئا�شية. ومت العمل بهذا الد�شتور حتى 

ا على احلكم املدين برئا�شة القوتلي وُعِلّق العمل 
ً
1949 حني انقلب ح�شني الزعيم ع�شكري

بالد�شتور

 د�ستور 1950

كانت امل�شودة تتاألف من 177 مادة بقي منها 166 مادة يف الد�شتور. واأكرث املوا�شيع التي 

احتدم النقا�ض عليها كانت مو�شوع اإعالن االإ�شالم دين الدولة اأو دين رئي�ض الدولة وانتهى 

االأمر بكونه دين رئي�ض الدولة. واأي�شاً مو�شوع اإدراج مادٍة تن�ّض على وقوف اجلي�ض على 

احلياد دون التدخل يف احلياة ال�شيا�شية و الذي مل يتم االتفاق عليها.

 د�ستور 1952

بعد االنقالب الثاين الأديب ال�شي�شكلي، اأ�شدر د�شتوراً جديداً على الطريقة االأمريكية األغى 

فيه من�شب رئي�ض الوزراء واأ�شبح الوزراء م�شوؤولني اأمام رئي�ض اجلمهورية، ومبوجب د�شتور 

ال�شي�شكلي )الذي ُطبق ملدة �شتة اأ�شهر ال غري( يُنتخب الرئي�ض من ال�شعب ويعترب رئي�شاً 

ا 
ً
للوزارة، ويعنُي الوزراء بداًل من الربملان، وباملقابل مّت حت�شني الربملان من احلّل واأ�شبح حمتكر

ا على احلكومة.
ً
للت�شريع ورقيب

د�ساتري البعث املوؤقتة:الد�ستور8

 د�شتوٍر موؤقت 
َ
كانت اأوىل قرارات ما �شمي بـ »جمل�ض قيادة الثورة« عام 1964 اإ�شدار

 للبالد، ثم اإ�شدار د�شتوٍر ثاٍن عام 1969، اأما الد�شتور املوؤقت الثالث فاأ�شدره املجل�ض 

 حتى 1973.
ّ
عام 1971 بعد و�شول حافظ االأ�شد اإىل ال�شلطة وا�شتمر

 د�ستور 1973

وهو د�شتور حزب البعث القائد للدولة واملجتمع ون�ّض على اأن الرئي�ض يجب اأن يكون »عربياً 

ر�شح من قبل القيادة القطرية 
ُ
�شورياً« با�شتبعاد باقي مكونات ال�شعب، واأن رئي�ض اجلمهورية ي

البعثية لال�شتفتاء دون وجود اأي مر�شح اآخر، ومع قانون الطوارئ يف �شوريا املعلن منذ 1963، 

ُعّطلت احلريات العامة الواردة يف الد�شتور.

اأما �شالحيات رئي�ض اجلمهورية فكانت �شبه مطلقة. و مت تعديل هذا الد�شتور مرتني، املرة 

االأوىل عام 1981 لتغيري �شكل علم البالد واملرة الثانية عام 2000 لتخفي�ض عمر املر�شح 

للرئا�شة لتمكني ب�شار االأ�شد من الرت�ّشح للمن�شب خلفاً لوالده. ورغم كون الد�شتور هذا 

اأ�شواأَ د�شتور �شوري، اإال اأنه كان اأطول الد�شاتري عمراً حيث بلغ عمره 39 عاًما.

اأما د�شتور �شوريا احلايل فقد �شدر عام 2012  يف ظل ب�شار االأ�شد الذي قاطعت اال�شتفتاء 

عليه �شريحٌة وا�شعٌة من ال�شوريني الذي منح اأي�شاً �شلطاٍت �شبه مطلقة للرئي�ض.



هي �شكل من اأ�شكال احلكم ال�شيا�شي قائم على التداول 

ة، والنوع ال�شائع منها، 
ّ
ال�شلمي لل�شلطة وحكم االأكرثي

)اأال وهو الدميقراطية الليربالية اأو احلرة( توؤكد على حماية 

ات واالأفراد من خالل قوانني خا�شة  يف 
ّ
حقوق االأقلي

الد�شتور. وت�شتخدم الدميقراطية اأحياناً لو�شف نظام 

احلكم يف دولة دميقراطيٍة، اأو مبعنى اأو�شع لو�شف ثقافة 

ة بهذا املعَنى االأو�شع هي نظام 
ّ
جمتمع. والدميقراطي

نة تتجلى 
ّ
ة واأخالقية معي

ّ
اجتماعي ي�شري اإىل ثقافٍة �شيا�شي

فيها �شرورة تداول ال�شلطة �شلمياً وب�شورٍة دورية.

ة يف بع�ض االأحيان مع 
ّ
 وقد تتعار�ض م�شالح االأكرثي

ات واالأفراد ب�شكٍل عام، ولذلك ال بد 
ّ
م�شالح االأقلي

من حتقيق توازٍن ميتد لي�شمل التوازن بنَي ال�شلطات 

ة، وبني املناطق والقباِئل 
ّ
ة والق�شاِئي

ّ
ة والتنفيذي

ّ
الت�شريعي

ة(، وبني 
ّ
واالأعراق )ومن هنا جاءت فكرة الالمركزي

ة )ومن هنا جاءت فكرة 
ّ
ة والدنيِوي

ّ
ال�شلطات الديني

العلمانية(.

وللدميقراطية مبادئ لتحكيم 

حكم الأكرثية واملحافظة 

على ال�ستقرار وال�سلم 

الأهلي ومنها:

 مبداأ ف�شل ال�شلطات: 

ف�شل ال�شلطات الثالث التنفيذية 

)التي متثلها احلكومة( والت�شريعية 

)كمجل�ض ال�شعب( والق�شائية 

)الق�شاة واملحاكم( عن بع�شها 

ومتتعها با�شتقاللية متكنها من 

القيام بدور رقابي و�شفاف على 

بع�شها.

 مبداأ التمثيل و االنتخاب: 

ي�شمن لكل فرٍد  يف املجتمع حق 

ح لالنتخابات بكل اأ�شكالها  الرت�ُشّ

وحق الت�شويت بحرية و�شرية ومن 

دون تبعات.

 حكومة الظل: 

 من االأحزاب 
ً
والتي ت�شم اأع�شاء

املعار�شة للحزب املوجود بال�شلطة 

ل�شمان الرقابة على احلكومة 

وانتقادها.

 �شيادة القانون:

والتي تعني اأن القانون ميلك 

 الكلمة العليا فوق اجلميع 

واجلميع مت�شاوون اأمام القانون.

 الالمركزية: 

اللي ت�شمن التوازن بني املناطق 

وال�شرائح والفئات املختلفة يف 

الدولة.

مبداأ تداول ال�شلطات �شلمياً: 

والذي يتيح الفر�شة لتجدد الدولة 

واملجتمع ويعزز املواطنة الفعالة 

ودور االأحزاب يف املجتمع.

للحكم الدميقراطي 

�سكالن:

 الدميقراطية املبا�شرة: 

وميار�ض فيها املواطنون �شلطة �شنع 

القرار من دون و�شطاء وي�شوت 

ال�شعب فيها على قرارات احلكومة 

مثل امل�شادقة على القوانني اأو 

رف�شها. واأقرب دولة اإىل هذا 

النظام هي �شوي�شرا.

 الدميقراطية النيابية:  

وت فيها اأفراد ال�شعب على  ي�شّ

اختيار اأع�شاء احلكومة الذين 

بدورهم يتخذون القرارات التي 

تتفق مع م�شالح الناخبني.

اأما الدميقراطيات فتق�سم الدميقراطية9

لنوعني:

دميقراطيات ليربالية )اأو حرة(: 

وتكون فيها ال�شلطة احلاكمة 

خا�شعًة ل�شلطة القانون ومبداأ 

ف�شل ال�شلطات، وفيها ي�شمن 

د�شتور الدولة للمواطنني )وبالتايل 

لالأقليات اأي�شاً( حقوقاً ال ميكن 

انتهاكها.

دميقراطية غري ليربالية )غري حرة(: 

وال توجد فيها حدود حتّد من 

�شلطات النواب املنتخبني، 

فيحكمون كيفما �شاوؤوا ح�شب 

اللوائح القانونية الوطنية.



مًة 
ّ

الفدرالية هي �شكل من اأ�شكال احلكم تكون ال�شلطات فيه مق�ش

د�شتورياً بني حكومة مركزية )اأو احتادية( ووحدات حكومية اأ�شغر 

)فلن�شميها املحافظات(، بحيث تكون احلكومة املركزية واملحافظات 

معتمدٌة اإحداها على االأخرى ويتقا�شمون ال�شيادة يف الدولة. 

وتكون هذه املحافظات مبثابة وحدات د�شتورية لكّل منها نظامها 

 الذي يحدد �شلطاتها الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية 
ّ

االأ�شا�شي

ويكون و�شع احلكم الذاتي للمحافظة من�شو�ٌض عليه يف د�شتور 

الدولة بحيث ال ميكن تغيريه بقرار اأحادي من احلكومة املركزية.

 ومن الدول الفدرالية: العراق وال�شودان واالإمارات و ماليزيا 

وباك�شتان و�شوي�شرا واأ�شرتاليا.

التمييز بني الدولة الفدرالية والدولة االأحادية لي�ض باالأمر 

الب�شيط. فالدولة االأحادية قد ت�شبه الفدرالية يف البنية االإدارية، 

لكن مدى ا�شتقالل املحافظات بالدولة الفدرالية يكون اأكرب 

واأر�شخ يف الد�شتور كما ذكرنا.

والفدرالية ب�شكل عام توفر نظاماً د�شتورياً قويا ت�شتند عليه 

التعدّدية الدميقراطية واللي تعزز بدورها الدميقراطية النيابية عرب 

توفري مواطنٍة مزدوجة يف جمتمع جمهوري. وهذا ما ميّكنها من 

احلد من قدرة الدولة على انتهاك احلقوق.

وعادة حتّد العمليات القانونية ل�شنع القرار يف االأنظمة الفدرالية من 

�شرعة احلكومة على الت�شرف.

ت�شاعد الفدرالية يف عدة اأماكن على تاأمني الدميقراطية وحقوق 

االإن�شان. الأن املحافظات ال�شغرية متّكن االأفراد من اال�شرتاك 

ب�شكل مبا�شر يف حكومة مركزية وم�شغرة.

اإن قدرة النظام الفدرايل على حماية احلريات املدنية ما زالت 

حمّل جدل، اإذ غالباً ما يكون هناك خلط بني حقوق الفرد وحقوق 

الدولة. ففي اأ�شرتاليا على �شبيل املثال يعود �شبب العديد من 

اخلالفات داخل حكومة البالد خالل العقود االأخرية اإىل تدخل 

ال�شلطات املركزية حلماية حقوق االأقليات، وهو ما ا�شتدعى و�شع 

القيود على �شالحيات احلكومات املحلية. ومن ال�شروري تفادي 

اخللط بني القيود التي تفر�شها املرجعية الق�شائية وبني الفدرالية 

نف�شها.

ولبع�ض الواليات االأمريكية تاريٌخ مظلم يف جمال حجب احلريات 

املدنية عن املجموعات العرقية وعن الن�شاء واملجموعات االأخرى 

من ناحية، ومن ناحية اأخرى وّفرت القوانني والد�شاتري يف بع�ض 

الواليات االأخرى حمايًة ملثل تلك املجموعات بت�شريعاٍت تفوقت 

على ما ورد يف ن�شو�ض الد�شتور االأمريكي اأو الئحة احلقوق 

االأمريكية التابعة له.

ومن املالمح االأ�شا�شية للفدرالية توزيع ال�شلطات، والنتيجة 

الرئي�شية لتق�شيم ال�شلطات تتمثل يف عدم قدرة اأي من 

احلكومتني )املركزية واملحافظات( على ممار�شة نف�ض القدر من 

ال�شلطة التي كانت �شتمار�شها يف ظل دولة موحدة غري فدرالية.

الد�شتور يف النظام الفدرايل هو ال�شلطة العليا التي ت�شتقي منها 

الدولة �شلطاتها. واأهم ما فيها هو �شرورة وجود ق�شاٍء م�شتقل 

الإبطال اأي قانون ال يتما�شى مع الد�شتور. وال�شرعية هي التي 

تعيق الفدرالية، اإذ ينبغي اأن يكون الد�شتور »�شارماً« وغري 

»ف�شفا�ض« ويجب اأن تكون القوانني الواردة يف الد�شتور املذكور 

غري قابلة للتغيري اإال من قبل �شلطة اأعلى اأو هيئات ت�شريعية.

عادة ما تكون الفدرالية خياراً مالئماً للبلدان الكبرية والتي تتمتع 

بالغنى واختالف املوارد املحلية كما هي احلال يف اأ�شرتاليا ورو�شيا 

والواليات املتحدة. لكن باملقابل تكونت فدراليات يف بلدان 

اأخرى حتت حكم االأمر الواقع كاإ�شبانيا وال�شني.

وبالنتيجة، االأ�شا�ض دائما هو الد�شتور وا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية 

واملواطنة الأنها مفاتيح الدولة الناجحة بغ�ض النظر اإن كانت احتادية 

اأو فدرالية.
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االنتخابات هي اأداٌة تعك�ض اإرادة النا�ض يف ملء املقاعد يف 

ال�شلطة التنفيذية واحلكم املحلي واالإقليمي. وت�شتخدم يف كثري 

من االأماكن يف القطاع اخلا�ض ومنظمات االأعمال من النوادي 

واجلمعيات الطوعية وال�شركات. وهي عك�ض القرعة التي تقوم 

على ال�شدفة.

مهما كان ت�شميم نظام احلكم جيداً، ال ميكن اعتباره دميقراطياً 

اإال اإذا كان امل�شوؤولون الذين يقودون نظام احلكم ذاك منتخبني 

بحرية من قبل املواطنني، وبطريقٍة ُتعترب حرة ومن�شفة للجميع. قد 

تختلف اآليات االنتخابات بني بلد واآخر، ولكن االأمور اجلوهرية 

تبقى واحدة لكل املجتمعات الدميقراطية، وهي: متّكن كل 

املواطنني ذوي االأهلية من االقرتاع، وحماية النا�ض من ممار�شة 

اأي نفوذ عليهم لدى ممار�شتهم حق االقرتاع، وفرز وعّد االأ�شوات 

�ض 
ّ
بطريقة تّت�شم بال�شراحة وال�شدق. ومبا اأن عملية الت�شويت تتعر

دائماً، وعلى نطاق وا�شع، الأخطاء، ورمبا لتزوير، ينبغي بذُل ما ميكن 

من اجلهود لتحا�شي ح�شول ذلك قدر االإمكان من خالل مراقبة 

االنتخابات من قبل جهة حيادية ونزيهة.

النتخابات عمومًا هي اأحد مكونات عملية اأكرب 

ا�سمها العملية النتخابية وللعملية النتخابية مقّومات 

اأهمها:

م لالنتخابات   الإطار الت�سريعي املنِظّ

مثل القانون االنتخابي.

 نوع النظام النتخابي 

فردي اأو قائمة.

 حّق القرتاع 

ال�شروط الواجب توفرها باملقرتع متل العمر واجلن�شية واالإقامة.

 �سجّل الناخبني 

ملراقبة العملية االنتخابية.

حني واحلمالت  مة لالأحزاب واملر�َسّ القواعد املنِظّ

 والعمليات النتخابية

مثل حجم م�شاريف االنفاق على احلمالت االنتخابية.

وهناك نوعان من اأنظمة النتخابات:

 النتخاب الفردي

وفيه يتم تق�شيم اإقليم الدولة اإىل دوائر انتخابية �شغرية بح�شب 

عدد املقاعد يف الربملان ويقوم الناخبون يف دائرة انتخابية معينة 

بانتخاب نائب واحد يف الربملان. ويعترب هذا النمط الفردي �شهاًل 

وب�شيطاً ووا�شحاً. ومن عيوبه اأنه ين�شط دور العائالت، وقد يلعب 

املال فيه دوراً حا�شماً يف جناح املر�شح وبالتايل تزداد فر�ض رجال 

االأعمال واأ�شحاب املاليني يف دخول الربملان.

 النتخاب بالقائمة الن�سبية

وفيه يتم تق�شيم اإقليم الدولة اإىل عدٍد من الدوائر االنتخابية الكبرية، 

ويقدم كُلّ حزٍب اأو جمموعٍة قائمًة ت�شم مر�شحيهم، ويقوم الناخبون 

يف كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي قدمتها االأحزاب 

واملجموعات والتي الميكن اإجراء تعديالٍت عليها فيما بعد، لذا 

�شميت هذه الطريقة »طريقة القوائم املغلقة«، ويف هذا النظام يتم توزيع 

املقاعد ال�شاغرِة على االأحزاب واملجموعات املختلفة بن�شبة عدد 

االأ�شوات التي حازت عليها. ومن عيوبه اأن باإمكان بع�ض االأحزاب 

الكبرية اأو رجال االأعمال اأن يتحالفوا بقوائم م�شرتكة لت�شبح فر�شهم 

بالربح اأكرب بكثري من ممثلي االأحزاب ال�شغرية وباقي املجموعات. 

وهنا تربز اأهمية االإ�شالح االنتخابي من خالل عملية اإدخال 

ة النظم القائمة اأو نزاهتها. 
ّ
النظم االنتخابية النزيهة اأو حت�شني فعالي

باالإ�شافة اإىل مراقبة االنتخابات من قبل جهات حيادية ونزيهة 

ة اأو االإقليمية 
ّ
وغالباً تكون من منظمات املجتمع املدين الوطني

اأوحتى باإ�شراٍف من االأمم املتحدة.
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من ال�شروري حتقيق التوازن بني �شلطة 

الدولة من جهة، والهيئات والتجمعات 

 الدولة 
ّ
اخلا�شة من جهة ثانية كي ال تنجر

وراء م�شالح م�شوؤوليها لت�شبح ملكاً 

الأفراٍد حمددين، كما يح�شل عادًة يف 

االأنظمة الديكتاتورية التي تقوم على 

اإلغاء االأحزاب والنقابات واملجتمع املدين 

 لت�شمن �شيطرتها على الدولة، اأي دون 

اأي رقابة اأو معار�شة لف�شادها و�شرقاتها.

واحلزب هو جمموعة من النا�ض اتفقوا 

على اأفكار ووجهات نظر متثلهم و تعرب 

عنهم. واحلزب عادة يحاول متثيل اأع�شاءه 

يف الدولة عن طريق االنتخابات اأو 

امل�شاركة يف احلكومة. وهكذا اإما ي�شارك 

احلزب يف احلكم ويعرب عن اأفكار النا�ض 

التي تنتخبه، اأو يكون معار�شاً للحكومة 

وي�شغط عليها وينتقدها.

وكرثة االأحزاب يف الدولة تدل على 

التنوع الفكري يف املجتمع،  لكن عند 

وجود حزب واحد ت�شبح الدولة دولَة 

احلزب الواحد، وكانت �شوريا دولًة من 

هذا النوع حتى فرتة قريبة رغم وجود 

اأحزاب �شكلية فيها.

اأما النقابة فهي خمتلفٌة عن احلزب وهي 

عادة مرتبطة مبهن وحرف حمددة ومتثل 

اأ�شحاب املهن هذه وترعى م�شاحلهم، 

كنقابة العمال اأو الفالحني.

 ومن ال�شروري اأن تكون النقابات م�شتقلة 

و غري خا�شعٍة الأي حزب كي تلعب دورها 

الطبيعي يف ال�شغط على احلكومة بحال 

انتهكت حقوق اأع�شائها.

اأما املجتمع املدين فهو عبارة عن 

جمموعة كبرية من املنظمات غري 

احلكومية وغري الربحية باالإ�شافة اإىل 

النوادي واملوؤ�ش�شات واجلمعيات. وجزء 

كبري من اأن�شطة املجتمع املدين هي اأن�شطة 

تطوعية ت�شمل تقدمي اخلدمات، والتاأثري 

على ال�شيا�شات العامة وم�شاركة املعارف 

ون�شر املعلومات وممار�شة ال�شغط على 

�شانعي ال�شيا�شات واأ�شحاب القرار.

واحلرية ال�شخ�شية هي من ميزات املجتمع 

املدين، اأي اأن يعرب ال�شخ�ض عما يفكر 

فيه وما يحلم به ويجتمع مع اأ�شخا�ض 

ي�شاركونه هذه االأفكار واالأحالم يف 

منتديات ونواٍد �شبابية وبدون اأن يتعر�ض 

للم�شاءلة اأو العقاب اأواالعتقال من قبل 

اأي جهة دون حماكمة عادلة ومتار�ض 

عليه دور االإرهاب الفكري والنف�شي 

واجل�شدي.

الدولة هي م�سوؤوليتنا جميعًا .. 

وم�سوؤولية كّل مّنا اأن يحافظ عليها 

واأل ي�سمح لأٍيّ كان اأن ي�سرقها 

ويحّولها لدولة دكتاتورية ل�سخ�ش اأو 

عائلة اأو حزب ول ميكن حتقيق هذا 

دون اأحزاب حرة ونقابات م�ستقلة 

وجمتمع مدين قوي.

الدولة املدنية هي الدولة التي حتمي كل مواطنيها بغ�ض النظر عن اختالف القومية 

والدين والفكر، وعادة ما تكون مبنيًة على جمموعة من املبادئ اأهمها اأن تكون الدولة 

قائمة على اأ�شا�ض العدل والت�شامح وقبول االآخر وامل�شاواة باحلقوق والواجبات، كي حتفظ 

حقوق كل النا�ض، ويكون هناك �شلطٌة عليا هي �شلطة الدولة يلجاأ لها املواطن يف حال 

لوا عادات وتقاليد واأفكار النا�ض 
ّ
انُتهكت حقوقه. والكل يف هذه الدولة يجب اأن يتقب

املختلفني عنهم ويحرتموا اختالفهم.
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ومن مبادئ الدولة املدنية اأي�شاً ان تتواجد 

الثقة بني النا�ض نف�شهم و بني املوؤ�ش�شات 

نف�شها و بني املوؤ�ش�شات والنا�ض. وهذه 

الثقة ُتبنى على قوة القانون الذي هو فوق 

اجلميع وهو الذي يحمي كل املواطنني 

من بع�شهم البع�ض ومن بط�ض املوؤ�ش�شات 

والدولة اأي�شاً وهذا ما ي�شمى  مببداأ �شيادة 

القانون.

ومن اأهم املبادئ يف الدولة املدنية هو 

مبداأ املواطنة، اأي اأن جميع املواطنني هم 

اأبناء البلد لهم حقوق وواجبات والدولة 

ملزمة باحرتامها وحمايته فالدولة هي التي 

حتقق القانون ومتنع االطراف االأخرى من 

االإقدام على ما يخالف القانون، لذا من 

ال�شروري اأن تكون الدولة حيادية ولي�شت 

قريبة حلزب حمدد اأو عائلة اأو دين اأو 

طائفة اأو قومية.

ومن مبادئ الدولة املدنية األ يختلط 

الدين بال�سيا�سة، اأي اأال يتدخل رجال 

الدين بعمل ال�شيا�شيني وال ي�شتغل 

ال�شيا�شيون الدين الأي م�شلحة من 

م�شاحلهم لكن هذا ال يعني اأن الدولة 

املدنية تعادي الدين اأو ترف�شه، بل هي 

�شد ا�شتخدام الدين لتحقيق اأهداف 

�شيا�شية، وهذا يتعار�ض مع مبداأ التعددية 

التي تقوم عليه الدولة املدنية.

واأهم ركيزة من ركائز الدولة املدنية هي 

مبداأ الدميقراطية والتي متنع اأي فرد اأو 

عائلة اأو حزب من اأن ي�شرق الدولة غ�شباً 

لت�شبح با�شمه.

وبالنتيجة فالبلد هي ملواطنيها ومن 

ال�شروري اأن نعمل على اأال ي�شرقها اأحد 

مرة اأخرى  با�شم الدين اأو الع�شرية اأو اأي 

�شي اآخر ال يتفق عليه اأهل البلد.. ومن 

ال�شروري اأن نعرف ما هي الدولة املدنية 

من جتارب الدول املدنية ولي�ض عن طريق 

اأ�شخا�ض ال يعرفون حتى اأنواع الدولة.



العلمانية كم�شطلح تعني ف�شل املوؤ�ش�شات الدينية عن ال�شلطة 

ال�شيا�شية يف الدولة، وحني نربط العلمانية بالدولة ي�شاف للمعنى 

ال�شابق عدم قيام احلكومة اأو الدولة باإجبار اأٍيّ كان على اعتناق 

 كان هذا ب�شكل 
ً
وتبني معتقد اأو دين اأو تقليد معنّي غ�شباً، �شواء

مبا�شر اأو غري مبا�شر. وتعني اأي�شاً اأنه ال دين معنّي كدين ر�شمي 

للدولة رغم اأنها من املمكن اأن ت�شتوحي ت�شريعاتها من دين معني 

كما �شرنى يف االأمثلة التي �شنذكرها.

بع�ض الدول تن�ّض د�شاتريها �شراحًة على هويتها العلمانية 

كالواليات املتحدة االأمريكية وفرن�شا وكوريا اجلنوبية والهند وكندا. 

وهناك دول اأخرى، ال تتواجد اإ�شارة للعلمانية يف د�شاتريها لكن 

ت قوانينها على  باملقابل مل يتم حتديد دين حمدد للدولة، ون�شّ

امل�شاواة بني جميع املواطنني وعدم تف�شيل دين حمدد وهي 

بالتايل تعترب دواًل علمانية اأي�شاً.

وهناك دوٌل تن�ّض د�شاتريها على دين معنّي للدولة مثل: م�شر 

واليونان لكن د�شاتريها باملقابل حتتوي على املبادئ العلمانية 

 العامة، كامل�شاواة بني جميع مواطنيها وكفالة احلريات العامة، 

مع تقييد لهذه احلريات، يختلف ح�شب الدولة.

وهناك بلدان اأخرى مثل مالطا، وهي دولة لي�شت علمانية فدين 

الدولة الر�شمي هو امل�شيحية الكاثوليكية، لكن باملقابل ن�شبة تقييد 

احلريات العامة يف مالطا هو اأقل بكثري من دول اأخرى كم�شر والتي 

تعترب ال�شريعة االإ�شالمية امل�شدر الرئي�شي للت�شريع فيها. 

املثال امل�شري ينطبق على عدد كبري من الدول وهذا دفع بع�ض 

الباحثني لعمل تعديالت لتو�شيح هذا امل�شطلح اأكرث فبّدلوا 

 »الدولة العلمانية« بـ »الدولة املدنية«، واقرتحوا م�شطلحا ثالثا 

 وهو »دولة مدنية مبرجعية دينية« وعار�ض كثريون هذه الفكرة 

غ مبادئ امل�شاواة واحلريات العامة من م�شمونها 
ّ
الأنها تفر

 

وحت�شرها بقالب معنّي.. اأي هي دولة دينية باإطار مدين.

وهناك الكثري من اجلدل حول كثري من الدول امل�شنفة على اأنها 

علمانية لكن فيها تبايناً بااللتزام بف�شل الدين عن الدولة،  فعلى 

�شبيل املثال: جدول العطل الر�شمية يف فرن�شا مقتب�ض بغالبيته 

من االأعياد الكاثوليكية، وكذلك تقدم الدولة جزءاً من اأموال 

دافعي ال�شرائب لتمويل املدار�ض الدينية.

ا 
ً
ويف الهند والتي هي اأي�شاً دولة علمانية .. تقّدم الدولة �شنوي

اإعاناٍت للحجاج امل�شلمني.

اأما اأ�شرتاليا وهي دولة علمانية اأي�شاً فتدعم حكومتها ال�شالة 

ل املدار�ض الدينية كما يف فرن�شا.
ّ
امل�شيحية يف املدار�ض احلكومية ومتو

و بذلك يقت�شر مفهوم العلمانية بالتنفيذ على عدم تقييد اأي 

حرية دينية اأو ممار�شة لل�شعائر الدينية اأو متييز بني معتنقي خمتلف 

االأديان يف منا�شب الدولة واحلياة العامة والذي يعترب من املبادئ 

امل�شرتكة بني جميع الدول امل�شنفة كعلمانية.

وهكذا نرى اأن العلمانية لي�شت �شد الدين اأو رجال الدين واإمنا 

هي �شد تقييد احلريات الدينية اأو اإعطاء امتيازاٍت خا�شة لديٍن 

حمدد رغم اأن هذا يح�شل كا�شتثناءات يف عدة دول علمانية. 

ومفهوم العلمانية حني يتعلق بالدولة يتقاطع كثرياً مع مفهوم 

الدولة املدنية.
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