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لكن نحاول في هذه    . مقراطية أسئلة كثيرة تتعلق بالدي    هناك

ئلة منها تتفرع منها أسـئلة      الدراسة أن نقتصر على ست أس     
فكثيراً ما يتساءل المرء عن تأثير الرأي العام علـى          . كثيرة
يؤثر علـى ممارسـة     ؟ وهل الرأي العام      الديمقراطي المسار

 وإذا قامت الديمقراطية فهل يمكن أن تُمـارس         ؟الديمقراطية
أن حرية الـرأي الزمـة      رية الرأي أم    دون ما حاجة إلى ح    

راطية تقوم  هل من الممكن أن نتصور أن الديمق      . للديمقراطية
؟ وإذا كانـت الديمقراطيـة تنتفـي        وتنهض دون هذه الحرية   

ـ   تبداد أي أنه يقضي عليها    باالس ع االسـتبداد مـن     ، فأين يق
لكـن هـذا    . إنه يقع في منصـب الرئاسـة       سلطات الحكم؟ 

فهـل  . يمقراطية ال يجوز له أن يستبد     الدالمنصب في الدول    
إن النظام البرلماني في عيـون المـراقبين         يقع منه استبداد؟  

تحيطه الرقابة من كل جانب وتقع على صـاحب المنصـب           
وهـذه  . أن يستبد ويبتعد عن الديمقراطيـة     األعلى المحتمل   

العيون تتمثل في عيون أعضاء المجالس التشريعية وعيـون         
عاونين لمنصب الرئاسة وكـذلك عيـون       الوزراء أنفسهم الم  

وكثيراً ما يقال   . كن في النظام الرئاسي يكثر اللغط     ل. القضاء
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إن النظام الرئاسي يتحول إلى نظام اسـتبدادي تنتفـي فيـه            
 .؟ الديمقراطية في ذلك النظامفهل تنتفي بالفعل. مقراطيةالدي

وإذا كانت عيون أعضاء المجالس التشريعية بالمرصـاد        
ل السلطة التنفيذية فهل من الديمقراطية أن تكـون         على أعما 

 باألغلبية المطلقة لعدد    قراراتها باإلجماع أم بأغلبية خاصة أم     
 وكيف يكون   ؟طيةوما هي عالقة األغلبية بالديمقرا    . األعضاء
 .؟عليها تأثيرها

وهل العمليات التي تقوم بها السلطة التنفيذية من تأميم ثم          
وكيـف يكـون      الديمقراطية؟ ص تؤثر على الممارسة   تخصي

 .ذلك التأثير؟
وإذا كان الظاهر أن القرارات التشريعية تصدر بطريقـة         

ونقصـد بـه     - ية فهل المطبخ الذي يعد القرارات     ديمقراط
  وما هـي أبعـاد      يقتفي أثر الديمقراطية؟   -نية  اللجان البرلما 

م تشـكيلها بطريقـة     هـل يـت    ؟الديمقراطية في تلك اللجان   
وهل تصدر   جري مناقشاتها بهذه الطريقة؟   ل ت وه ؟ديمقراطية
 .؟ من خالل الطرق الديمقراطيةقراراتها

 .تلك أسئلة تولد أسئلة نحاول أن نجيب عنها فيما يلي من صفحات
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))١١((  
  عام يؤثرعام يؤثرهل الرأي الهل الرأي ال

  ؟؟ممارسة الديمقراطيةممارسة الديمقراطية  علىعلى
 ويتبادلون األفكـار حـول      ،تجري االتصاالت بين الناس   

 وهذا الرأي ال ينتج     .بينهم عام فيتكون رأي    ،موضوع معين 
 إنما ينتج أثره على الـنظم السياسـية         ،أثره على الناس فقط   
 فمـا   . خاصة في الدول الديمقراطيـة     .واالجتماعية والثقافية 

 .؟عالقة الرأي العام بالديمقراطية
تقول الدكتور شاهيناز طلعت أنه وال بد من مناقشة بعض          

 يتعلق بموضوع الرأي    افيممفاهيم العلوم اإلنسانية والسلوكية     
 وعلـم   ، وعلـم االجتمـاع    ، فتعرض إلى علم اإلنسان    ،العام
لمعرفة المـادة الخـام للـرأي        وسلوك اإلنسان كفرد     ،النفس
 . ولكنا في هذه الدراسة نتطرق إلى النظم السياسـية         .)١(العام

                                                           

الرأي العام، الناشر مكتبة األنجلو المصرية،      : شاهيناز طلعت   . د )١(
 ، ص ح١٩٨٣
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والدكتورة شاهيناز طلعت تتطرق في الجزء الثاني من كتابها         
  . العلوم السياسيةمن الرأي العام إلى
 يحكم الشعب نفسه بنفسه حتى أن الرئيس        ،في الديمقراطية 

لنكولن عرف الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب وللشعب        
وذلك مؤداه أن تكون السلطة في أيدي جميع فئـات الشـعب            

 ومعنى ذلك فـي     ،دون أن تستحوذ عليها فئة أو طبقة معينة       
شعب أياً كانت الصورة التي     نهاية المطاف أن تحكم أغلبية ال     

عليها الحكم أي سواء كان ديمقراطياً مباشراً كما كان الحال          
في أثينا أو ديمقراطياً نيابياً مثلما هو الحال اآلن في أغلـب            

 مباشر مثلما هو الحـال      الدول الديمقراطية أو ديمقراطياً شبه    
 وهذه األغلبية لن يصدر عنها ما يسمى الرأي    .)٢(في سويسرا 

عام إنما سوف تعبر عن رأي األغلبية لذلك يسمى في نهاية           ال
المطاف رأياً عاماً ألن رأي األغلبية في قضية من القضـايا           

 .سوف يسود

                                                           

 ثالث سـنوات    ،الصراع مع ترزية القوانين   : ل خالد المحامي     كما )٢(
 .٩١ ص ،١٩٨٩ ، دار االعتصام بالقاهرة،دفاعاً عن الدستور
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 لم يكن للرأي العـام أي اعتبـار ألن          ،وفي الزمن القديم  
 ولم يكن في مواجهة ذلك الحاكم المطلـق         .الحكم كان مطلقاً  

 أما  .تفرض عليه رأيها  مجموعة من الشعب تناقشه وتجادله و     
 تستمده في   .اآلن فقد صارت هناك مجموعة وصار لها رأي       

 .أغلب األحيان من الشعب أو باألحرى رأي أغلبية الشـعب         
لكن هذه المجموعة قد تكون منتمية إلى األقلية فتستمد رأيها          

 .من هذه األقلية
وهكذا يؤثر الرأي العام على الناخب فيجعله يختار نائبـاً          

 بل يؤثر على المنتخـب فيجعلـه        .ق معه في الرأي   عنه يتف 
 لكن العمليـة    .ينساق وراء الرأي العام حتى يختاره الناخبون      

ليست بالسهولة المعروضة خاصة إذا كان المجتمـع يمـوج          
 .متعارضة نة مختلفة بل وفي بعض األحيانبتيارات متباي

  --::الناخب والرأي العام الناخب والرأي العام 
 فيه رأي عـام      ويؤثر ،يعيش الناخب في رأي عام محلي     

 لذلك يكون اختيـار الناخـب       ،نابع من مجموع أفراد الوطن    
عام المحلي الممتزج مع    للمرشح مبنياً على تأثير هذا الرأي ال      

 وقد يكون دافع الناخب لالختيار نابعاً مـن         .وطني رأي عام 
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 فـي   .تأثير الرأي العام المحلي أو نابعاً من تأثير الرأي العام         
نسان ال يتكون رأيه نتيجـة طبيعتـه        ذلك يقول روسو إن اإل    

 الجسدية لرأي بالخلقة والميالد وال نتيجة لظروف غير عادية        
 .)٣(إنما نتيجة العالقات االجتماعية

المرشح على أساس اتفاق آرائه مـع آراء         يختار الناخب 
 فهما يتفقان معاً بالنسبة لقضايا معينة وما يجـب أن     .المرشح

 وقد تكون هذه القضايا محلية      .يتخذ فيها من حلول ومعالجات    
 وأيضاً قد تكون الحلول محلية      .أو مثارة على مستوى الوطن    

 وكلما كانت القضايا    .أو معالجة للقضايا على مستوى الوطن     
ومعالجتها معروفة على مستوى الوطن فإنها تكون قريبة من         

 وكلما كانت ال تتعدى الدائرة االنتخابية كانـت         .الرأي العام 
 .المحليةمنغمسة في 

وإذا ما تالقت تصورات وإرادات جمهور دائرة انتخابيـة         
 فإن ذلك المرشح سـوف      ،مع تصورات وإرادة مرشح معين    

يفوز عن الدائرة االنتخابية وال أهمية هنا ألن يكون المنتخب          
يؤمن بما يردده مادام أنه يخفي عدم إيمانه بما يراه الـرأي            

مرشـحين أخفـوا مـا       وكم من    .العام في الدائرة االنتخابية   
 .! من أجل أن يفوزوا بثقة الجماهيريضمرون

                                                           

 .١٥٠شاهيناز طلعت، المرجع السابق، ص .  د)٣(
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ومعنى ذلك أن الناخب يكون مدفوعاً في اختياره للمرشح         
بواسطة ما يعتنقه هذا المرشح للرأي العام أو للرأي المحلـي        

 وإن كان هناك مـن النـاخبين مـن          .أو لرأي المرشح نفسه   
ء استمارة   لمجرد مل  ،يختار مرشحاً دون أن يعرف شيئاً عنه      

 وبين هذا الناخب الدارس للمرشحين أو القاصـد         .االنتخابات
أن ينتخب مرشح معين وبين هذا الناخب الذي تلعب الصدفة          

  .دوراً هاماً في اختياره هناك درجات من الناخبين
يسمي العلماء مجموع آراء أفراد الجمهور في مسألة مـا          

كيبـة يتبـين     وفي تلك التر   .أو قضية ما بتركيبة األفضليات    
اتجاه وقوة السلوك المنتظر القيام به نحو المسألة بالتأييـد أو           

 ويالحظ أن مسألة بسـيطة فـي        .الرفض أو الموقف المحايد   
 لن يظهر بشأنها وجهات     ،مجتمع جماهيري محدود ومتجانس   

د تظهر   ولكن لو كانت المسألة معقدة فق      .نظر كثيرة ومتباينة  
 .)٤(وجهات نظر متعددة ومختلفة

وتقول الدكتور شاهيناز طلعت إن الرأي العام يتمثل مـن          
 . وجهات نظر أفـراد الجمهـور      الناحية النظرية في مجموع   

أي اآلراء المتفقة مع بعضها البعض واآلراء المتعارضـة         (
                                                           

 .١٦٤شاهيناز طلعت، المرجع السابق، ص . د )٤(
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 ولكننا نرى أن الرأي العام      .)٥()وبصفة عامة كل وجهة نظر    
لنظر يتمثل في وجهة النظر البارزة والمتقدمة على وجهات ا        

األخرى في مجتمع معين وتدين بها أغلبية األفراد في هـذا           
 وإذا تساوت وجهات النظر فإنه ال يجـوز القـول           .المجتمع

 .بوجود رأي عام في قضية من القضايا

  --::المرشح والرأي العام المرشح والرأي العام 
 وهو الرأي   .يحاول المرشح أن يكون نصيراً للرأي العام      

 أما عملية   .المجتمعالذي تدين أو تؤمن به األغلبية من أفراد         
تطوير الرأي العام أو تعديله أو مجابهة ما فيه مـن أخطـاء             
فهي ال تتم عند بداية عرض المرشح نفسه علـى الجمـاهير           

 إنما تكـون    .وإال سقط ولم يستطع أن يجمع األصوات حوله       
 وحينما يتأكد مـن     ،هذه المجابهة مطمورة في نفس المرشح     

 الحالـة مـن أن يجـاهر         يتمكن في هذه   ،وصوله إلى النيابة  
 . وقد ينتقد الرأي العام نفسه،برأيه

 يحاول المرشح أن يكون نصيراً      ، عند الترشيح  ،في البداية 
 والرأي العام على مسـتوى      ،للرأي العام على مستوى الدولة    

الدائرة االنتخابية وقد يعلن المرشح رأيـه الشخصـي فـي           
                                                           

 .١٦٥ المرجع السابق، ص )٥(
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 تهـدف إلـى     القضايا المختلفة إال إذا كانت للصالح العام وال       
 وذلك حتى ال يحـدث أن يسـاء فهمـه           ،تعديل الرأي العام  

 كما أنه يناصـر رأي الحـزب الـذي          .وينقلب االتجاه ضده  
 وهو أساساً يخوض االنتخابات     .ينتمي إليه إال إذا كان مستقالً     

لو كان منتمياً إلى حزب على أساس برنامج الحزب لو كـان     
 .للحزب برنامج

  --::النائب والرأي العام النائب والرأي العام 
 لو كان االنتخاب بالنظـام      –حينما يحدث اختيار األغلبية     

 حينئذ  ، لمرشح من المرشحين في الدائرة االنتخابية      –الفردي  
 قد يتملق الـرأي العـام أو الـرأي          .يعلن النائب عن هويته   

 وحينمـا يـدخل المجلـس       ،المحلي أثناء فترة االنتخابـات    
لما أعلنـه    فإما أن تكون مطابقة      .التشريعي يكشف عن آرائه   

 فيمكنه أن يداويه فـي      ، وال أهمية لسخط الناخبين    .أو مغايرة 
 .االنتخابات المقبلة

واالنتخاب على أساس حصول المرشح على األغلبية هو        
 .١٢٦٥نظام قديم يرجع تاريخه في إنجلترا مثالً إلى عـام           

 وفي الحالة الثانية    .واألغلبية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية      
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 الذي يحصل على أكبر عـدد مـن أصـوات           يفوز المرشح 
الناخبين بالدائرة االنتخابية مقارنة بعدد األصوات التي حصل        

 وهو  .عليها المرشحون اآلخرون الذين يتنافسون مع المرشح      
نظام مأخوذ به في إنجلترا والواليات المتحدة وبقيـة الـدول           

يه االنتخابات على أساس     وتحدث ف  .األنجلو سكسونية واليابان  
 وفي هذه الحالة يكون لوصول النائـب إلـى          .)٦(ور واحد د

البرلمان أن تكون آراؤه متطابقة مع األغلبية النسـبية لعـدد           
 .األصوات الصحيحة في الدائرة

 فهو يتم علـى     ،أما االنتخاب على أساس األغلبية المطلقة     
 وقد يحدث على أسـاس دور واحـد حينمـا           .أساس دورين 

نصـف  (متنافسين ويحصل على    حين بقية ال  يكتسح أحد المرش  
 لكن  . في الدائرة االنتخابية   )١+س عدد األصوات الصحيحة  

 تعـاد   ،إذا لم يحصل أحد المرشحين علـى هـذه األغلبيـة          
 ويتقدم للمنافسة اثنين من المرشـحين       ،االنتخابات مرة أخرى  

كمال خالد  / ويقول األستاذ  .اللذين حصال على أعال األصوات    
ن يحصل أحـد المرشـحين علـى        إن من النادر في فرنسا أ     

 حين يحصل عليها فـي      األغلبية المطلقة في الدور األول في     
                                                           

 .١٢٥ – ١٢٤لسابق، ص كمال خالد، المرجع ا )٦(
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 في هذه الحالة تكون األغلبية المطلقة لعـدد         .)٧(الدور الثاني 
األصوات تزكي آراء ذلك المرشح الذي فاز سواء كان ينتمي          
إلى حزب معين له آراء خاصة أو كان مستقالً له في قضايا            

 .صه تساندها أغلبية الناخبين في الدائرةالمجتمع آراء تخ
والجدير بالذكر أن نظام االنتخابات باألغلبية النسبية على        

 أمـا نظـام     .دور واحد يؤدي إلى نظام الحزبين السياسـيين       
تعدد األحزاب في   االنتخابات باألغلبية المطلقة فهو يؤدي إلى       

 .)٨(المجلس التشريعي
 الفقهاء إلى أن هـذا       ويذهب .وهناك نظام التمثيل النسبي   

النتائج أيا كان النظام المتبع     النظام يحقق العدالة الحسابية في      
 ويختفي من   .)توى الدائرة أو على مستوى الدولة     على مس (

هذا النظام العيب الرئيس في نظام االنتخابات باألغلبية وهو         
 .)٩(جاح األغلبية وتضخيم فشل األقليةتضخيم ن

                                                           

 .١٢٦ – ١٢٥المرجع السابق، ص  )٧(
 . ١٢٨ – ١٢٧المرجع السابق، ص  )٨(
 .١٣٧المرجع السابق، ص  )٩(
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لى مستوى الدوائر حينما يكـون      ويحدث التمثيل النسبي ع   
مطلوباً من الناخب أن يحدد القائمة التـي يختارهـا وعلـى            
أساس قاسم انتخابي معين تحدد سلطات الفرز عدد النـواب          

 ويحدث ذلك على مستوى الدائرة      .الذين سوف يمثلون القائمة   
  والقاســم االنتخــابي .أو علــى مســتوى الدولــة  

 Le quotient electoral الذي تحصل عليه من وهو الرقم 
قسمة عدد األصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة على عدد         

 وهذا القاسم هو الحد األدنى      .المقاعد المخصصة لهذه الدائرة   
 .)١٠(تحصل على مقعد واحدالالزم ألي قائمة كي 

ويالحظ أن القاسم االنتخابي في الدائرة يختلف من دائـرة       
هـو واحـد بالنسـبة       أما على مستوى الدولـة ف      .إلى أخرى 
 وال يوجد النظام األخير إال في إسرائيل وذلك بسبب          .للدوائر

اعتبارات األمن وعدم التجانس الموجود والرغبة في تفـادي         
 .)١١(منافسات الحادةالمعارك االنتخابية وال
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المهم أن النواب الذين يعينون عن طريق التمثيل النسـبي          
 األصوات هـم  هم صنيعة الحزب ذلك الذين سيحصلون على 

 وترتيـب   .المرشحون الذين ترد أسماؤهم على رأس القائمة      
 فكأن النائب في هذه     ،القائمة يرجع إلى قادة الحزب وزعمائه     

 وال أهمية عنـده إذا كـان ذلـك          ،الحالة يدين برأي الحزب   
الحزب تتماشى آراؤه مع الرأي العام أو حتى الرأي المحلي          

 .أو ال تتماشى معه
مجلس التشريعي من أحزاب منقسمة على      ويؤدي تشكيل ال  

 .بعضها البعض إلى تحطيم كل محاوالت تكوين الرأي العام        
فكما يقول األستاذ كمال خالد إن من المفـروض أن يعطـي            

 غير أنه   ،التمثيل النسبي صورة فوتوغرافية دقيقة للرأي العام      
 وفي ظل هذا الضـباب      .يعطي صورة مهزوزة غير صادقة    

 .التنازالت على حساب المصلحة العامـة     تنشط المساومات و  
ومن هنا يتضح القول المأثور إن التمثيل باألغلبيـة ينشـط           

 .)١٢(الرأي العام بينما التمثيل النسبي يشل الرأي العام
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ويشير األستاذ كمال خالد إلى نظام التمثيل النسـبي دون          
 وفي هذا النظام يتمتع كل ناخب بصوت واحد يعطيـه           .قائمة

 ، ولكل دائرة ثالثة مقاعد برلمانيـة      . في الدائرة  لمرشح واحد 
ويتمتع الناخب أيضاً بحق تحديد اختيارات تفضيلية أخـرى         
بترتيب تنازلي لمرشحين آخرين بحيث يحول لهـم صـوته          
الوحيد إذا كان قد أعطى الصوت بداءة لمرشح حصل علـى           

 .عدد أكثر أو أقل من الالزم من األصوات الالزمة لنجاحـه          
ناجحون في االنتخابات المرشحون الذين يحصـلون       ويعتبر ال 

على عدد من األصوات مساو أو على عدد مـن األصـوات            
أعلى من القاسم االنتخابي الالزم للحصول على عدد المقاعد         

 وتؤدي هـذه الطريقـة      .المخصصة للدائرة مضافاً إليه واحد    
إلى تمثيل نسبي حقيقي وصحيح يتالفى عيوب التمثيل النسبي         

 ويؤدي إلى تعدد األحـزاب واسـتبعاد االتجاهـات          .مةبالقائ
ظـام مـأخوذ بـه فـي جمهوريـة           ومثل هذا الن   .المتطرفة
 ومثل هذا النظام يوجد به مرشحون مستقلون كما         .)١٣(أيرلندا

 ،ال يوجد به نظام ترتيب في القوائم من قبل قادة األحـزاب           
 .ألن ال قوائم هناك
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  --::السلطة التشريعية والرأي العام السلطة التشريعية والرأي العام 
 كمـا يقـول     ،تقوم السلطة التشـريعية    ،الوقت الحالي في  

 الوظيفة األولى هي الوظيفـة      . بثالث وظائف  ،أغلب الفقهاء 
 والوظيفـة   . الوظيفة الثانية هي الوظيفة الماليـة      .التشريعية

 الوظيفة األولى تقوم علـى      .. .الثالثة هي الوظيفة السياسية   
 مخالفـاً    ولو كان التشريع   .سن التشريعات الالزمة للمجتمع   
 ومن هنـا يكـون تـأثير      .للرأي العام فسوف يسقط التشريع    

ممثلي الشعب فـي المجلـس       الرأي العام قوياً على اتجاهات    
 .التشريعي

  ؟؟كيف يستقي المجلس التشريعي الرأي العامكيف يستقي المجلس التشريعي الرأي العام
 فمثل هـذه    .إن ذلك يتأتى من لجان االستماع في المجلس       

اء  ويتمكن األعضـاء مـن اسـتقر       .اللجان تتصل بالجماهير  
 وكلمـا زاد    .الرأي العام في موضوع معين أو قضية معينة       

 فإن أبعـاد القضـية      ،عدد األفراد الذين يتصلون بهذه اللجان     
سوف تتكشف ذلك ألن الرأي العام يتكون من مجموع أفضل          

 وهـو يـدور     .اآلراء لغالبية األفراد في مجموعة جماهيرية     
ة مـن   حول مسألة تهم تلك الغالبية أو تهم مجموعـة كبيـر          



 -١٩-

 وبمناقشة الجمهور ألعضاء اللجنة المختصة بنظر       .الجمهور
والتشـريع  . )١٤(الجميع هر الرأي الذي يلتف حوله    القضية يظ 

 مثل قـانون    .المنافي للرأي العام يسقط بعد حين من إصداره       
 وقـانون   . فقد تم تعديله على الفـور      .الصحافة سيئ السمعة  

 .م دستوريتهاالنتخاب بالتمثيل النسبي حكم القضاء بعد
 وهي تتمثل في إقـرار االعتمـادات        ،أما الوظيفة المالية  

 فال بـد أن تكـون       ،العامة  أي الموازنة  ،والنفقات الحكومية 
 وكل ما هو لصالح الشعب يتخذه الشعب رأياً         ،لصالح الشعب 

 وإذا ما كانت الموازنة العامة تتعـارض مـع مصـلحة            .له
ـ        ،الشعب  وإذا مـا    .وره فإنها قد تثير الشعب ويخرج عن ط
 فإن الهدوء يعود إلى الشعب والسكينة تعم أرجـاء          ،صححت
 .البالد

 فتتمثل في الرقابة السياسية على أعمال       ،أما الوظيفة السياسية  
 أو منفـردة    ،السلطة التنفيذية مجتمعة في صورة مجلس الوزراء      

 وإذا كانت تصرفات الوزراء تجافي      .تخص كل وزير على حدة    
 أن يتدخل المجلس التشـريعي بالعمـل علـى           فإما ،الرأي العام 

 .إصالحها أو بسحب الثقة بالحكومة أو بالوزير المخالف
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  --::الحكومة والرأي العام الحكومة والرأي العام 
شاهيناز طلعـت إن الحكومـة      / وفي ذلك تقول الدكتورة   

وهي تضع سياستها عليها أن تستطلع رأي الشـعب حـول           
 وهي تستخدم طرق متعـددة      ،بعض المسائل العامة الحساسة   

عامة تتعرف منها علـى الـرأي       االستفتاءات والمؤتمرات ال  ك
 .)١٥(العام

 سـواء   ،والحكومة يجب أن تتصرف وفقاً للـرأي العـام        
 أو امتنعت عـن اتخـاذ إجـراءات         ،اتخذت إجراءات معينة  

 ولو أنها في بعض األحيان قد تتجاهل رأياً معينـاً أو            .أخرى
 .)١٦(لجـه و تتخذ إجراءات تخالفـه أو تعا      تعمل على تعديله أ   

وعليها في هذه الحالة أن تتحمل العواقب وإال إذا كان الشعب           
 .متوافقاً معها فقد يقبل تعديل رأيه
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  --::تعديل الرأي العام تعديل الرأي العام 
ولعل االتجاه إلى تعديل الرأي العام هو أخطر ما تقوم به           
الحكومة حتى تجد الشعب يساندها ويقف معها فـي مواقـف           

 . قبلكان ال يمكن أن يقف فيها معها من
 ذلـك   ،ويبحث ذلك تحت مسمى التأثير على الرأي العام       

ألن العوامل التي تؤثر في الرأي العام هي العوامـل التـي            
 .تعدله

 والمالحظ  .من عوامل التأثير في الرأي العام تأثير الثقافة       
أن العناصر الثقافية واألهداف العديدة والقيم والوسائل الفنيـة        

 جد في تفاعل مستمر مع بعضها     والسلوك الواجب اتباعه تتوا   
 وعملية تكوين األنماط الثقافية وإعادة تكوينها عملية        .البعض
 ومن هنـا    . تبدأ بتفكك هذه األنماط وإعادة تكوينها      .مستمرة

تستطيع الحكومات التدخل من خالل التغيير في الثقافة فـي          
 وقـد   .)١٧(رأي العام من موقف إلى موقف مضـاد       تحويل ال 

 فـي العـالم     – أنماط القيم الثقافية والسلوك      الحظ العلماء أن  
 أصبحت مرنة بدرجة كبيرة أكبر مما كانت عليه في          –تقريباً  
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 بل إن الضـغوط فـي المجتمعـات الكبيـرة           .)١٨(الماضي
والمتقدمة التي تقع على الناس جعلتهم يتبعون قـيم وتقاليـد           
ثقافية متماثلة لدرجة أن البعض صرح بأن من المحتمـل أن           

 أو موحدة بما قد     .ثقافة في العالم هي األخرى متماثلة     ال تصبح
 .)١٩( يصبح بال اختيارات إال فيما ندريؤدي باإلنسان إلى أن

ومن العوامل المؤثرة في الرأي العام التنشـئة السياسـية          
وهي العملية التي يتعلم ويتدرب عن طريقها اإلنسـان فـي           

خـذ  تكوين أفكاره عن مسائل معينة ومشكالت تواجهـه ويت        
وتسـند  . )٢٠( إزاءها وإزاء تعامله مع اآلخـرين      سلوكاً معيناً 

عملية التنشئة السياسية إلى المؤسسات االجتماعية مثل العائلة        
ياضية والترفيهيـة    الر والمنظماتوجماعات العمل والجامعة    

ولم تذكر الـدكتورة شـاهيناز طلعـت        . )٢١(ووسائل اإلعالم 
جتماعية الواجـب   األحزاب وهي في رأينا من المؤسسات اال      

 .تدخلها في تنشئة الفرد سياسياً
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ويمكن أن تتدخل الحكومة عن طريق هـذه المؤسسـات          
لجعل األطفال في سن مبكرة أن يحيـوا أعمالهـا ويشـيدوا            

 ففي هذه الحالة تضـمن تعـديل        ،بتصرفاتها ويوافقوا عليها  
 .الرأي العام لصالحها في المستقبل

عام هي تـأثير العائلـة      ومن العوامل المؤثرة في الرأي ال     
 والمقصود بذلك أن لألبوين سيطرة على       .على تكوين الرأي  

 تتمثل في طاعتهما وتنفيذ أوامرهمـا بـال         .األبناء واألحفاد 
 ولكن يحدث أن ينشق األبناء واألحفاد عن        .معارضة أو تردد  

 ويبدو التماسـك فـي      .تعليمات األسرة أو العائلة ومفاهيمها    
 ولكن في الحضـر يمكـن أن        .حضرالريف أكثر منه في ال    

يحدث االختالف في العائلة ويقل تأثيرهـا بسـبب عوامـل           
مختلفة مثل الظروف االقتصادية مما يؤثر على تفكير أفـراد          

 .)٢٢(الف المكانة االجتماعية أو اخت.العائلة
قـد  . . .؟ولكن كيف تخترق الحكومة العصبية العائليـة      

نقـد الموروثـات   تخترقها من خالل اإلعالم وذلك بتكثيـف      
 وبيان فجاجتها وعدم مالءمتها للحياة العصـرية أو         ،المختلفة

 فالحزب يعمل على تجميع أكبر عدد       ،الحاكم من خالل حزبها  
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من المناصرين عـن طريـق إقنـاعهم بمذهبـه السياسـي            
 وكما تقول   .)٢٣(ي واالقتصادي وبرنامجه االنتخابي   واالجتماع
 السياسية تساعد على    سعاد الشرقاوي إن األحزاب   / الدكتورة

 وتستطرد قائلة   .وجود وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين     
 – في سبيل نشر أيـدلوجيتها       –إن األحزاب السياسية تسعى     

 وهي لذلك تمد    .برامجها إلى مواجهة األحزاب األخرى ونقد    
 وهذه  .الرأي العام بالمعلومات الالزمة لتعضيد وجهة نظرها      

 األحزاب للمواطنين ضرورية لتكوين     المعلومات التي تقدمها  
ذه  إذ يستحيل على الناخبين الوصول إلى ه       .رأي عام مستنير  

 .)٢٤(المعلومات بمجهوداتهم الفردية
ومن المؤثرات البالغة التي تعمل على تكوين الرأي العام         

 وفي هذا تقـول الـدكتورة شـاهيناز         .أو تعديله مؤثر الدين   
ر على اإلنسان فـي تفكيـره       طلعت إن التعاليم الدينية قد تؤث     

ائل المختلفة وفي كل    وفي آرائه وفي سلوكه اليومي في المس      
 .)٢٥(مراحل حياته

                                                           

األحزاب السياسية وجماعـات الضـغط،      : سعاد الشرقاوي   . د) ٢٣(
 .٣٠، ص ١٩٨٣سلسلة أقرأ، سبتمبر 
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ويمكن استقراء ذلك التأثير من خالل ما قيل عـن فوائـد      
 وامتناع األفراد عـن     .اإليداعات المالية في البنوك إنها حرام     

 المطالبة بفوائد عن إيداعاتهم ثم فتوى شيخ األزهر فـي أن          
 ومن ثم أصبح األفراد يقبلون على إيـداع         ،هذه الفوائد حالل  

 فهكذا كانت الفتـاوى الدينيـة   ،أموالهم والمطالبة بفوائد عنها   
 .سبباً في تعديل الرأي العام

 .ومن العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام عامل التعليم        
فمن خالل التعليم يمكن غرس مفاهيم جديـدة فـي عقـول            

 وكلما  . فالتعليم يساعد التلميذ على التفكير     ،طالبوال التالميذ
ازدادت معرفته أتسع أفقه بما يمكنه من التحرر من وجهات          
النظر وخبراته السابقة التي أصبحت تختلف مـع وجهـات          

 .)٢٦(ظره الجديدةن
 فإذا كانت   ،ثم من عوامل التأثير أيضاً التأثير االقتصادي      

كـن مـن خاللهـا      الحكومة تخضع لها مؤسسات التعليم ويم     
 فإنها أيضاً توجه النشاط االقتصـادي       ،تعديل عقليات الطالب  

 فـالظروف   .ويمكنها أن تبث من خالله المفـاهيم الجديـدة        
 ومن ثم يمكن    ،االقتصادية تساعد على تغيير عقليات األفراد     

 .من خالل خلقها أو إنشائها أن يتم تعديل الرأي العام
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ديل الرأي العام عمل    هل العمل على تع   : لكن السؤال اآلن  
 نعتقد أن مادام أن التعديل في مصـلحة الشـعب            ...؟صالح

 فلن يكون إال عمـالً      ، أما إذا لم يكن كذلك     ،فهو عمل صالح  
 ولن يستقر كثيراً الرأي العام المعدل لمجافاتـه         .غير صالح 

 وسيسعى الشعب بنفسه إلى رفضه مهما طال        ،للشعور العام 
 .تنفع كل الوسائل فـي تدعيمـه       بل لن    .الوقت في استقراره  

 ويكفي رفض الشـعب     .وهو في النهاية عمل غير ديمقراطي     
 .لبثه أن تحجم الحكومة عن السعي في نشره
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))٢٢((  

  هل تقوم الديمقراطيةهل تقوم الديمقراطية
  ؟؟دون حرية الرأيدون حرية الرأي

 . وتتـأخر باالسـتبداد    .تتقدم الديمقراطية بحرية الـرأي    
واالستبداد يعصف بالديمقراطية وحرية الـرأي فـي وقـت          

 ومن أجل أن تكون السلطة مطلقة فهي تضع القيـود           .واحد
 ، وتدعي في هذا الشأن    . حتى تهدرها تماماً   ،على حرية الرأي  

 وعلى رأس هـذه     ،أن هذه القيود ما هي إال تنظيم للحريات       
 .الحريات حرية الرأي

كانت الحرية في البداية ينظر إليها مـن خـالل مفهـوم            
 فكانـت هنـاك مدرسـة       . أي ما وراء الطبيعة    ،ميتافيزيقي
 لـذلك فهـي     ، وترى هذه المدرسة إن الحرية إرادة      ،اإلرادة

 ثم  .قدرة اإلنسان على أن يفعل أو يمتنع عن تصرفات معينة         
 غير أنها ترى أن     ،ظهرت مدرسة أخرى تنحو نفس المنحى     

 . وترى أن في اإلنسـان ذاتـين       .الحرية إرادة خاضعة للعقل   
 وهي الذات   ، وذات عاقلة  .عاقلة ذات حيوانية وهي ذات غير    
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الحقيقية والتي تحدد تصرفات اإلنسان نتيجة الصـراع بـين          
 والحرية ال تتحقـق إال إذا خضـعت الـذات           .هاتين الذاتين 

 وقد عيب على هـذه المدرسـة        .الحيوانية إلى الذات العاقلة   
 وال تضع حلوالً    .الميتافيزيقية أنها تبعد كثيراً عن واقع الناس      

 وسيطرة اإلنسان على    .اجهها هؤالء الناس  للمشكالت التي يو  
 .ذاته ال تحل مشاكله مع المجتمع والدولة

من أجل ذلك اتجه الفكر الحديث إلى فهم الحرية بنظـرة           
 وتتمثل في أن اإلنسان فرد يعيش في مجتمع ويخضع          .واقعية
 ومن ثم النظرة إلى الحرية تتأتى من خـالل عالقـة            ،لدولة

 .التي تحكمهاإلنسان بمجتمعه والدولة 
وقد أختلف الفقهاء في النظر إلى الحرية مـن زاويتـين           

 والبعض اآلخر   . البعض نظر إليها من زاوية الفرد      .مختلفتين
 ولما كان الوصول إلى معنـى       .نظر إليها من زاوية المجتمع    

 لذلك كانـت    ،الحرية هو التخلص من القيود التي تكبل الفرد       
عليه القيود فكانت   هناك أوصاف حسب النشاط الذي تُفرض       

 . وحرية دينية وهكذا، وحرية اقتصادية،هناك حرية سياسية
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والبعض نظر إلى الحرية من حيث غايتها فكـان هنـاك           
 وفي هذا البحث    )٢٧(.العوز  والتحرر من  ،التحرر من الخوف  

نتناول تلك الحرية التي لها صلة بالسلطة أو بالدولة ويقـوم           
 وتحاول الدولة   ،ة والمجتمع الفرد بممارستها في مواجهة الدول    

 وهـو يقـاوم     ،أن تحد من نشاطه بوضع القيود على تحركه       
 ولكن نتناولها في ظل     . تلك هي حرية الرأي    ،بصفة مستمرة 
 . ألنها تختفي تماماً في ظل االستبداد،الديمقراطية

  --::المذاهب المذاهب 
تبرز حرية الرأي حينما تنبعث ثورات دينية مثلما حـدث          

ب الدينية المسيحية عند بداية العصور      عند نشوء بعض المذاه   
 أو  . لكن في ذلك الوقت لم تكن الديمقراطية معروفة        ،الحديثة

 تؤدي إلى اكتشافات جديدة مثـل       ،حينما تنبعث ثورات علمية   
 حينئذ يحـدث    .اكتشاف الطباعة أو اكتشاف القارات الجديدة     

 ويحدث تنافر بين اآلراء الجديـدة واآلراء        .تغير في المجتمع  
 لكن ما حدث في بداية العصور الحديثـة فقـد تـم             .سائدةال

                                                           

سياسي حرية الرأي في الميدان ال    : احمد جالل حماد المحامي     . د )٢٧(
في ظل مبدأ المشروعية، دار الوفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع،           

 .٣٣ – ٢٥، ص ١٩٨٧
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القضاء على اإلقطاع وسيطرة الكنيسة وانتقل الحكـم إلـى          
 والملوك أصحاب السلطة المطلقة     .الملكيات المطلقة المستبدة  

 لكن ذلك لم يوقـف      ،ال يعترفون بحقوق أو حريات لرعاياهم     
م عن   وبدأت تتمخض قرائحه   ،المفكرون عن التفكير والتعبير   

مذاهب تعارض الحكم المطلق ونشأ ما يعرف باسم المـذهب          
 .الحر

 ،لقد وضع المذهب الفردي الحرية في مقابلة مع السـلطة         
 وقـد تبلـور فكـر       .السلطة فأطلقوا الحرية في مقابل تقييد    

المذهب الفردي عن الحرية إلـى أنهـا الحريـة المنظمـة            
جب أن يكون    وإذا كان القانون يصدر من السلطة في       .بالقانون

 وصارت الحرية تعني    .صادراً من سلطة مقيدة غير مستبدة     
استقالل الفرد عن السلطة وقدرته على التصرف وأن يساهم         

 .في حكم الدولة
لكن الظروف االقتصادية قامت بتطوير مفهوم الحرية بعد        

 ، وهي أحد عناصر المذهب الفردي     ،أن تأثرت حرية التعاقد   
امل في زيادة ساعات العمل مما      وصار االقتصادي يستغل الع   
 وتأثر كـذلك مبـدأ المنافسـة        ،أدى إلى كثرة عدد العاطلين    

 وهـي أحـد     ، فقد قضت عليه التكتالت االقتصـادية      ،الحرة
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 وكشف المذهب الماركسي عـن      .عناصر ذلك المذهب أيضاً   
أن الحرية المزعومة ما هي إال حرية شكلية أكثر مما هـي            

مارس الفرد حريته وسط وسائل     حقيقية إذ أن المستحيل أن ي     
 وطالـب المـذهب     .مادية وظروف اقتصادية قاهرة للحرية    

الفردي بتدخل الدولة لحماية الفرد ضد القـوى االقتصـادية          
واالجتماعية الضاغطة بدالً من موقفها السلبي الـذي كـان          

 .)٢٨(ينادي به المذهب
لقد صارت الدولة في القرن العشرين تتدخل فـي نشـاط           

أجل أن يتحرر وتحميه مـن نفـوذ ذوى القـوى           الفرد من   
 وكان على الشعب أن يسـيطر علـى         .والمراكز االقتصادية 

المجالس السياسية واالجتماعية واالقتصادية حتى تكون هناك       
 لقد كان المـذهب     .ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية   

 ،الفردي ينسب إلى الفرد حقوقاً سابقة على وجود المجتمـع         
د ذلك المذهب قالوا عن الفرد األعـزل لـيس لـه            ولكن نقا 
 فتظهر لكل فرد فيه حقوق في       ، وإذا ما دخل المجتمع    ،حقوق

 وكان المذهب الفردي ينادي بتقييد سـلطات        .مواجهة اآلخر 
 وكشف النقاد أن ذلك يؤدي إلى فوضى إذا ما أمسك           ،الدولة

                                                           

 .٧٧ – ٧٠المرجع السابق، ص ) ٢٨(
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 الفرد السلطة في قبضته أو إلى استبداد الدولة إذا ما تمكنـت           
 وقد انتقد النقاد المذهب الفردي ألنـه ال         .من السلطة المطلقة  

 .يضع على عاتق الفرد التزامات إيجابية في مواجهة غيـره         
وال يفرض أيضاً التزامات إيجابية على الدولة فـي صـالح           

 وأخيراً تم توجيه النقد إلى ذلك المذهب بأنه يـؤدي           .األفراد
ركز الثـروة فـي    وتإلى تكوين احتكارات ترهق المستهلكين      

 .)٢٩(أيدي فئات قليلة
وقد انتقد المذهب الماركسي الحريات التي كفلها المـذهب         

 وهي مقـررة    ، كما سبق القول   ، وأتهمها بأنها شكلية   ،الفردي
 فالحرية هي الحرية الفعلية     ،للقلة المالكة لتحافظ على ما تملك     

 المجتمع مـن  بفعل ما يتيحه   ،التي يتمكن الفرد من التمتع بها     
 .)٣٠(ظروف اقتصادية مالئمة

                                                           

الحريات العامة في اإلسالم مـع      : محمد سليم محمد غزوي     . د) ٢٩(
المقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية، مؤسسة شـباب        

 .٢٠٩ – ٢٠٨الجامعة باإلسكندرية، ص 
 .٨١أحمد جالل حماد، المرجع السابق، ص . د) ٣٠(
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 ،والنظرية الماركسية حينما ُأخذ بها في االتحاد السوفيتي       
لم تقم ديكتاتورية البيروليتاريا كما تقرر المرحلة األولى من         

 ولم تنته إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة        .المذهب الماركسي 
 وبالفعل زالت الدولة واختفت مـن       .الشيوعية وزوال الدولة  

 وتفتت االتحاد السوفيتي إلى دويالت واتجهت روسيا        الوجود
 .إلى اقتصاد السوق

ويرى الدكتور أحمـد جـالل حمـاد إن الحريـة فـي             
 ذلك ألن حرية    ،ي حرية القادرين  الديمقراطية الغربية بحق ه   
 بل الرأي العام نفسه أصـبحت       ،الرأي والصحافة واألحزاب  

مـن  صناعة يمكن أن تُصنع وفق ما تضع لهـا الحكومـة            
 وهذان  . وككل صناعة عمادها التخطيط والتمويل     .مواصفات

العنصران متوافران لدى القلة المحتكرة من الرأسماليين وهم        
 ويسـتطرد   .بحق المسيطرون على أنظمة الحكم بغير جدال      

قائالً إنه ال يزال لرؤوس األموال دورها الفتاك فـي إفسـاد            
حريـة  الذمم والضمائر وفي تزييـف حريـة االنتخابـات و         

 كما ال تـزال     .الصحافة حتى في الواليات المتحدة األمريكية     
 .حرية الرأي غير مكفولة تماماً لفريق من مواطنيها كالزنوج        

ويقول إن الحرية في األنظمة الماركسية هي بحـق حريـة           
 إن روسيا كانت تحكم بنظام حزبي يخضع للرأس         .الحاكمين
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 في فـرد    الكبرى في العاصمة وهو الحزب الشيوعي ممثالً      
 .)٣١(ينمع

ويرى الدكتور محمد سليم محمد غزوي أن اتهام ماركس         
 ،للدول الرأسمالية بأن الحريات التقليدية فيها صورية ومزيفة       

 فقـد كـان     ،يمكن أن يكون ذلك في وقت معاصر لماركس       
المذهب الحر في أوج ازدهاره ويمنع تدخل الدولـة لحمايـة           

 لكـن فـي     .لك الحماية العمال ولوضع التشريعات الكفيلة بت    
 وصـارت الدولـة تقـدم       .الوقت الحاضر اختلـف األمـر     

ط االقتصادي وتقدم معونات مالية وتسهيالت      المساعدات للنشا 
 ومنحت العمـال حـق      . ومنعت االحتكار  .ائتمانية للفالحين 

 .تكوين اتحادات وأصدرت تشريعات لحماية األحداث والنساء      
ات العمل ال يجـوز      وحداً أعلى لساع   ،ووضعت حداً لألجور  

 وتدخلت تشريعيا بمنع أصحاب رؤوس األموال من        .تجاوزه
 وحددت النفقات التي علـى المرشـح        ،التأثير في االنتخابات  
 ولكن يقول في موضـع آخـر إن         .)٣٢(لالنتخابات أن ينفقها  

الحرية والنظام الرأسمالي غيـر بـريئين مـن الصـورية           
في تزييف حرية   والتزييف لما تلعبه رؤوس األموال من دور        

                                                           

 .٨٨ - ٨٥المرجع السابق، ص ) ٣١(
 . ٢٣٥ – ٢٣٤محمد سليم محمد عزوي، المرجع السابق، ص . د) ٣٢(
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االنتخابات وحرية الصحافة وحرية مزيفة أو صـورية فـي          
 .)٣٣(من ال حرية في األنظمة الماركسيةبعض صورها خير 

وخالصة رأي الدكتور أحمد جالل حماد أن حرية الرأي         
 ،في النظام الماركسي مفقودة وليست قائمة في ذلـك النظـام       

رها قـادة   فالفرد ال يعدو أن يكون مجرد ترس في آلة يـدي          
 والحريات فـي الديمقراطيـة      .الحزب الشيوعي كما يشاءون   

 وتُصنع بمعرفة هـوى الممـولين       ،براقة الغربية هي واجهة  
رأسماليين فهي حريـات    وأصحاب السلطة واالحتكارات وال   

 ولكننا نرى أن ذلك الـرأي فيـه تعمـيم           .)٣٤(شكلية مزيفة 
اطيـة  وتبسيط لألمور خاصة في شقه الثاني الخاص بالديمقر       

 فهو يركز علـى الديمقراطيـة األمريكيـة ويغفـل        ،الغربية
 .الديمقراطيات الموجودة في الدول االسكندنافية

والدكتور أحمد جالل حماد يؤيد الحرية التي ينادي بهـا          
اإلسالم فهي ليست حرية القادرين وليست حرية الحـاكمين         

 ولكن نعتقد أن اإلسالم أمـر وتطبيـق         .إنما حرية العاملين  
 والقائمون على التطبيـق أشـد       .لمبادئ اإلسالمية أمر آخر   ا

  .قسوة من بعض الدول الغربية وأشد معارضة لحرية الرأي

                                                           

 .٢٣٥المرجع السابق، ص ) ٣٣(
 .٨٩أحمد جالل حماد، ص . د) ٣٤(
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  --::أسس حرية الرأي أسس حرية الرأي 
 وهذه األسس هي التـي      .هناك أسس مختلفة لحرية الرأي    

 ويذكر الفقهاء األساس الفلسفي وكذلك      .تضفي عليها الشرعية  
 .األساس القانوني

 موجوداً في المذاهب الفلسـفية      اس الفلسفي األسوقد يكون   
 .مذاهب الفلسفية الواقعية النفعية أو في ال،التجريدية

من أمثلة المذاهب الفلسفية النظرية التجريديـة المـذاهب         
 وتبني حرية اإلنسان على أساس أن اإلنسان هـو          .الوجودية

الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يشكل مستقبله وفـق إرادتـه           
ومن ثم يكون في إمكان الشخص أن       . شيئته الخاصة الحرة وم 

 .)٣٥(في ذاته إلى العالم الخارجييعبر عن رأيه بأن ينقل ما 
 ،وهناك مذاهب سياسية واجتماعية تبين ذلـك األسـاس        

تظهر في كتابات جان جاك روسو حيث يقـول إن القـانون            
 وال سبيل   .ليس إال تعبيراً عن إرادة الجماعة التي صدر فيها        

حاورتهم ا لمعرفة إرادة الجماعة إال باستشارة أفرادها وم       أمامن

                                                           

 .٩٩ – ٩٨أحمد جالل حماد، المرجع السابق، ص . د) ٣٥(
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 وبغير هذه الحرية فال أمل فـي سـن          .والوقوف على رأيهم  
 .)٣٦(تشريع يؤدي إلى صالح الجماعة

ن اهللا خلـق    وهناك بعد ذلك المذهب الطبيعي وهو يقرر أ       
ن الخطأ مهما وليس هناك عقل بعيد ع    . اإلنسان وزوده بالعقل  

، ال يعيش وحده إنما يعيش مع آخرين      نسان  واإل. كان صاحبه 
ومن ثم فإن الخطأ والصواب يبينه البعض للبعض وبالتـالي          
تكون اإلبانة هي حرية الرأي التي فطرها اهللا فـي اإلنسـان            

يصـل  ولكن علـى أال     . قدرة طبيعية يعبر بها عما بداخله     كم
، ومن ثـم ال يجـوز للبشـر         هذا التعبير إلى السب والقذف    

 الحريـة وال وضـع القيـود عليهـا إال بمـا             مصادرة هذه 
 فهذه النظرية ترجع حرية الـرأي إلـى حقـوق           .)٣٧(ينظمها

طبيعية ال يجوز لإلنسان التنازل عنها وال يجوز للحكومـات          
 وأال تصدر من القوانين     .ة على احترامها   وتعمل الدول  ،قهرها

 .ما يمسها أو يعرقل ممارستها واالستمتاع بها
 وبني أساس   ،اقعي أو العملي أو النفعي    لوثم جاء المذهب ا   

 ،الحقوق اإلنسانية ومنها حرية الرأي على أسـاس المنفعـة         
                                                           

 .١٠٠ – ٩٩بق، ص المرجع السا) ٣٦(
  ١٠٦ – ١٠٥المرجع السابق، ص ) ٣٧(
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بالنسبة لحرية الرأي فوجدوا أنها وسيلة للتقدم فمن إذن يكره          
 ذلك ألن كل تقدم كبير وصغير لإلنسان هـو نتـاج            .التقدم

لحرية الرأي حيث يتداول البشـر الـرأي علـى اخـتالف            
 .ون التقدممستوياتهم فيك

وحرية الرأي في المجال السياسـي هـي أداة إلصـالح           
 فحرية الرأي توجه السلطة العامة الراغبة في الحكـم          ،الحكم
 والسلطة ال تتمكن من القيام بهـذا الهـدف دون أن            .الصالح

تتعرف على آراء المواطنين فـي القضـايا التـي تـنهض            
 تـتمكن    ولن . وكذلك األهداف التي تسعى لتحقيقها     ،لعالجها

السلطة العامة من معرفة عيوب عالجها أو خطأ أهدافها دون          
 وبذلك فهـي تفـتح أمـام    ،أن تتعرف على نقد الجماهير لها   

الجماهير إبداء الرأي وتسمع منهم فتصنع العالج الصـائب         
 .وتسعي إلى تحقيق األهداف التي يرتضيها الجميع
  فالشـعب  ،وحرية الرأي وسيلة رقابة الشعب على حكامه      

 ، فإذا كانت تصرفاتهم تجانب الصواب     ،يتابع تصرفات حكامه  
 . وقد يتراجع عنها الحكام أو يضطرون للتنحي       ،فهو يندد بها  

 فإذا الشعب   .وسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم    وحرية الرأي   
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هاجم تصرفات الحكام وارتدعوا فإن ذلك الردع نتيجة حرية         
 .ى هذه الحرية فذلك يرجع إل، وإذا قاوموا الظلم،الرأي

وأخيراً فإن حرية الرأي وسيلة للتعبير عن الذات وتحقيق         
 فإذا ما تمكن اإلنسان من التعبير عن رأيه أمام          ،ذاتية اإلنسان 

الناس فقد أعرب عن مكنون نفسه سواء كانـت مـن قبيـل             
ستقل  فهو بذلك يشعر أن كيانه م      ،السعادة أو من قبيل الشقاء    
 .)٣٨(وأن ال أحد يهدد هذا الكيان

 لحرية الرأي فهو قائم في إعالنـات        األساس القانوني أما  
 وفـي   ، ومقدمات أو متون دسـاتير الـدول       ،حقوق اإلنسان 

 .القوانين الوضعية التي تنظم هذه الحرية

 تـنص    تـنص   ١٩٧١١٩٧١ري الصادر عـام     ري الصادر عـام     في الدستور المص  في الدستور المص  
  ::على حرية الرأي بقولها على حرية الرأي بقولها ) ) ٤٧٤٧((المادة المادة 

 عـن رأيـه      ولكل إنسان التعبيـر    ،حرية الرأي مكفولة  "
ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيـر ذلـك مـن             

 والنقد الذاتي والنقد البناء     .وسائل التعبير في حدود القانون    
 ."الوطني  ضمان لسالمة البناء

                                                           

 .١٣٦ – ١١٠ المرجع السابق، ص )٣٨(
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والصحافة تعد من وسائل التعبير عن الرأي لذلك أطلـق          
 مـن   )٤٨(المشرع الدستوري لها الحرية بالنص في المادة        

حريـة الصـحافة والطباعـة والنشـر        "ى ذلك   الدستور عل 
 والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها      .واإلعالم مكفولة 

 ويجـوز   .أو وقفها أو إلغاؤها بـالطريق اإلداري محظـور        
أو زمن الحرب أن يفرض      استثناء في حالة إعالن الطوارئ    

على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة في        
 بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي   األمور التي تتصل  

 ."وذلك كله وفقاً للقانون 

  --::تنظيم حرية الرأي في المجتمع الديمقراطي تنظيم حرية الرأي في المجتمع الديمقراطي 
 .إن حرية الرأي للفرد قد تتعارض مع حريـة اآلخـرين          

حينئذ يجب أن يكون هناك سياج يحيط حرية الـرأي لكـل            
 .األفراد ال يجوز أن يتعدوه حتى ال يضر فـرد بـاآلخرين           

 فمثل هذا التنظيم    ،لك يتطلب الوضع أن يكون هناك تنظيم      ولذ
 ويمنع غيره من اإلضرار     ،يضع األمان الذي يحيط بكل فرد     
 .به أو إضراره هو بأي فرد آخر
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لكن ال يجوز أن يصل التنظيم إلى حد التقييد على الحرية           
 . والتنظيم يولد األمان فإن لم يولده فذلك يعد قيداً         .أو إعدامها 

 إنما يضعها القـانون     ،الدستورية ال تضع القيود   والنصوص  
 وعلى العموم في الدول الديمقراطيـة يكـون    .المنظم للحرية 

القضاء الدستوري والعادي بالمرصاد لكل مشرع تسول لـه         
 .نفسه أن ينتقص من الحرية وعلى األخص حرية الرأي

  م هو ما معيار التفرقة بين تنظيم      م هو ما معيار التفرقة بين تنظيم      والسؤال الدائ والسؤال الدائ 
  . . ..؟؟دهادهاالحرية وبين تقييالحرية وبين تقيي

هناك معيار قال به الدكتور عبـد الـرازق السـنهوري           
ومؤداه أن السلطة التشريعية سلطة تقديرية في بيـان هـذا           

 وجعل من كفالة الحريات والحقـوق العامـة فـي           ،التنظيم
حدودها الموضوعية أحد معايير خمسة لبحث االنحراف في        

نظـيم  استعمال هذه السلطة التشريعية التقديرية وبذلك يكون ت       
حرية الرأي يقع في منطقـة السـلطة التقديريـة للسـلطة            
التشريعية ويقيدها أال ينحرف المشرع عن الغـرض الـذي          

 وهو كفالة الحريات والحقوق العامـة فـي         ،قصده الدستور 
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 تنتقص أو تنتقض أو     حدودها الموضوعية وذلك يعني أن ال     
 .)٣٩(يعتدى عليها

ستور حينما يخـول    ويرى الدكتور عبد الحميد متولي إن الد      
المشرع حق تنظيم حرية من الحريات إنما يخول له الحق في أن            

 . ألنه يضع قيوداً علـى تلـك الحريـة         .ينتقص من هذه الحرية   
 .)٤٠(الحريةوالقيود تنطوي بداهة على انتقاص من هذه 

والقيد الذي يقع على المشرع أال يقربـه هـو أال يلغـي             
هناك قيود أخرى نـص      وذلك ما لم تكن      ،الحرية أو يهدمها  

 .)٤١(لدستور وفرض على المشرع احترامهاعليها ا
 البعض أن ليس هنـاك فرقـاً        وبين التنظيم والتقييد يرى   

 ، ال توجد مطلقة   – أي حرية    – والواقع أن الحرية     .)٤٢(بينهما
 فـال يجـوز أن تكـون        ،فمادام أن الفرد يعيش في مجتمـع      

المجتمـع الـذي     إنما تتقيد أو تنظم بمعرفة       ،مطلقة تصرفاته
 وهناك قيدان يقيدان حريـة الـرأي فـي الـنظم            .يعيش فيه 

 .الديمقراطية وهما النظام العام والمصلحة العامة
                                                           

 .٢٨٢ – ٢٨١أحمد جالل حماد، المرجع السابق، ص . د) ٣٩(
 .٢٨٢المرجع السابق، ص ) ٤٠(
 .٢٨٣المرجع السابق، ص ) ٤١(
 .٢٨٦المرجع السابق، ص ) ٤٢(
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  --::النظام العام النظام العام 
يبدو النظام العام متصالً بحرية الرأي حينما يمنع القانون         
الفرد من أن يمارس حريته عندما يقذف أو يسب أو يهين أو            

 وكـذلك   .ير مبررة أو مباحـة    يحرض على أفعال مشينة غ    
  .عندما ينهي القانون عن اإلخالل بنظام الجماعة وقيمها العليا

يرسم المشرع ذلك االمتناع من جانب الفرد عن اإلتيـان          
 استعمال حق   بهذه األفعال لكنه يبيحها في بعض الحاالت مثل       

 أو  ) من قـانون العقوبـات     ١٠٩المادة  (الدفاع في المحكمة    
 مـن الدسـتور     ٩٨المادة  (  المجالس النيابية   إتيانها في  عند

 أو عند طلب الوصول إلى الخير العـام ويكـون           )المصري
  من ٢ / ٣٠٢المادة  (د هو الدفاع عن المصلحة العامة       القص

 .)المصري  قانون العقوبات
الديمقراطية تبيح إذن أن تمارس الحريات العامة ولكـن         

 .في المجتمـع  تشترط أن يكون ذلك غير ضار بالنظام العام         
 .؟لكن ما هو النظام العام

إن من الصعب وضع تعريف أو تحديد للنظام العام ألنـه           
  .يختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر
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إن بعض الفقهاء حاول تعريف النظام العام بأنه يعبر عن          
األسس االقتصادية واالجتماعية واألخالقية التي يقوم عليهـا        

دائرة النظام العام تضـييق حسـب       ويقول إن    .نظام المجتمع 
المذهب الفردي وتتسع حسب المذهب االشـتراكي إذا كـان          

 .أحدهما يسود المجتمع
وهناك من يرى أن هناك قيماً وأوضاعاً مشـتركة فـي           
المجتمعات تعتبر المحافظة عليها داخلة في نطـاق النظـام          

 فالمجتمعات جميعها تنبذ أوجه العنف والقوة والعدوان        .العام
 والمحافظة علـى األمـن العـام داخـل الجماعـة            ،ماديال

واالستقرار االجتماعي والسكينة االجتماعية داخل المجتمـع       
 والنظام العام يتصل أيضاً بحماية      .أمور ال يختلف عليها أحد    

 ويالحظ أن بعض القيود التي ترد على        .السلطة في المجتمع  
قد صار   و .الحريات تكون لحماية السلطة وليس النظام العام      

الشارع ومعه القضاء يبيحان لجهة اإلدارة بسلطات تقديريـة         
واسعة مما يحول دون ممارسة حرية التعبير عـن الـرأي           

 غير أن هذه    .وذلك بزعم العمل على استقرار األمن والنظام      
 .السلطة ال تنجو من الرقابة القضائية
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ويقول الدكتور أحمد جالل حماد إن المطلع على القوانين         
 سـوف   ،تنظم الحريات في الـديمقراطيات المعاصـرة      التي  

يفزعه أن يعلم أن الحريات العامة وخاصـة حريـة الـرأي            
 .السياسي معطلة

ويعطي الدكتور أمثلة على ذلك فـي حريـة الصـحافة           
واالجتماع ونعتقد أن حرية الصحافة أقرب إلى حرية الرأي         

في مجال الصحافة تخول اإلدارة سـلطة        .التي نحن بصددها  
 ،تمكنها من التحكم في حياة الصحف المطلـوب إصـدارها         

وهذه القيود تظهـر   فتضع من القيود ما يحول دون صدورها     
في الشروط المالية والفنية وشروط تتعلق بـرئيس التحريـر          
ومحرري الصحيفة وكذلك هناك قيـود تـرد علـى حريـة            
الصحف في مباشرة نشاطها حيث تتـدخل اإلدارة وتعـوق          

ار وذلك بإعمال الرقابة على المواد بهـا        الصحف عن اإلصد  
 وقد  .أو تعطيلها أو وقفها إدارياً وقد يصل األمر إلى اإللغاء         

 .تصل السلطة بإجراءاتها إلى الحجـز اإلداري والمصـادرة        
وذلك كله بقصد تأمين السلطة على نفسها حيـال المنظمـات    

 .والجماعات المعارضة القوية
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 يضع نصوصاً تجـرم     وينحاز المشرع إلى السلطة حينما    
 تحتـوي علـى     ،مبهمـة   وهي نصـوص غامضـة     ،الرأي

 وتجعل القاضي في    ،اصطالحات ال يمكن تحديد تعريف لها     
 فـإذا جـاءت     . ويجد صعوبة بالغـة عنـد تطبيقهـا        ،حيرة

النصوص بعبارات غامضة مثل كراهية الحكم أو ازدرائـه         
 ،التي جاءت في إحدى جرائم الرأي فـي قـانون العقوبـات    

 وهل النقـد    .تم الفصل بين الكراهية وبين النقد المباح      فكيف ي 
  ...؟ وهل في النقد ازدراء للحكم      ...؟يعد من ألوان الكراهية   

وقد قال أحد الفقهاء إنه إذا كانت الكراهيـة نفسـها ال تعـد              
 فـال   ،داخلـي  جريمة في نظر القانون الجنائي ألنها إحساس      

ـ   .معنى أن يعد التحريض عليها جريمـة       روض أن   إن المف
يتوخى المشرع عند وضع النصوص أن يكون واضـحاً وأن          

 وأن تكون متبلورة في فعـل مـادي وال        ،يحدد الجريمة بدقة  
 .تقتصر على األفكار أو األحاسيس أو البواعث أو النيات

وإذا كان مصدر هذه النصوص التي تجرم األحاسيس هو         
سا القانون الفرنسي غير أن هذه النصوص تم إلغاؤها في فرن         

 والـبالد العربيـة التـي    . وبقيت في القانون المصري ،ذاتها
أخذت عن القانون المصري فهي ال تزال تجـرم الكراهيـة           
لنظام الحكم وازدراءه رغم أنها ألغيت في بلد المنبـع منـذ            
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 لذلك نهيـب بالمشـرع أن       ،)١٩٠١(بداية القرن العشرين    
يغربل هذه النصـوص التـي تجـرم البواعـث والنيـات            

اسيس وأن تمتنع عن تضـمين النصـوص عبـارات          واألح
غامضة ال تحدد الجريمة أو تجرم أفعاالً ال تصل إلـى حـد             
الجريمة وذلك بغـرض وقايـة السـلطة مـن الجماعـات            

 .المعارضة
 ،ومن الغريب أن يقال إن هناك حرية للرأي طبقاً للدستور         

 وإذا ا تم تحليلهـا      .وفي قانون العقوبات ترصد جرائم الرأي     
حتوي على عبارات غامضة غير محددة األركان كـل         فهي ت 

 وذلك مثل   .ذلك بزعم حماية الديمقراطية أو النظام الدستوري      
 يمكـن   ، وهي لون من ألوان التعبير     ،تجريم اإلثارة السياسية  

 ويتحتم في النظام الديمقراطي     ،أن ترد في الخطب الحماسية    
ن أو النظام   حمايتها طالما لم تبلغ مرتبة اإلخالل المادي باألم       

 .العام
وهكذا صارت فكرة النظام العام تتضمن حماية نظم الدولة         

 بحيث يعتبـر    ،السياسية واالجتماعية من النقد المناهض لها     
 وذلك يتنافى   .التعبير عن ذلك النقد جهاراً إخالالً بالنظام العام       

 ،مع الديمقراطية التي ال يصل فيها األمر إلى حد هذا التجريم          
 فليس من الديمقراطية أن تتم      ،ن النظم االستبدادية  وإال دنت م  
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حماية الحاكمين من هجوم المعارضين أو إطالق يد السـلطة          
في اإلساءة إلى المواطنين عند استعمال السلطة أو السـماح          

 والتضييق عليهم في إبـداء      لها بالتنكيل بالخصوم السياسيين   
 .)٤٣(آرائهم

  --::المصلحة العامة المصلحة العامة 
عدون النظام العام حداً سلبياً على حرية        إذا كان الفقهاء ي   

 فإن المصلحة العامة تعد حـداً إيجابيـاً علـى هـذه             ،الرأي
 .الحرية

المصلحة العامة هي المصلحة التي تحقق الخيـر العـام          
للمجتمع ككل بغض النظر عن المصالح الفردية بشـرط أال          

 ومـن أجـل ذلـك يبـيح المجتمـع           .تمحي شخصية الفرد  
أصالً تشجيعاً لحرية الرأي فيسمح       مجرمة الديمقراطي أفعاالً 

بالقذف أو الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة أو النيابية أو           
 ويسـمح   ،المكلفين بخدمة عامة فيما يتعلق بأدائهم لوظائفهم      

 ولذلك عد هذا النقد من جوهر       .بالنقد وهو يسمى النقد المباح    
 .النظام الديمقراطي

                                                           

ـ / انظر فيما يتعلق بالنظام العام، الـدكتور       )٤٣( د جـالل حمـاد     أحم
 ٣٢٢ - ٢٨٧المرجع السابق، ص 
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 –ة أو الصالح العام فكـرة       ورغم أن فكرة المصلحة العام    
 لكـن اتفقـوا     ، مرنة ومطاطة ومبهمة   –كما يقول القانونيون    

على عناصر ثالثة تتضـمنها وهـي العدالـة واالسـتقرار           
 .االجتماعي والتقدم

وفي معنى العدالة اختلف الفقهاء فهناك من فسرها علـى          
أنها عقيدة الرأي العام وهناك من فسـرها علـى أنهـا رأي             

ضل من الشعب الذي يعد الحارس األمـين علـى          الفريق الفا 
 وهناك من رأى أنها رأي الرجل العادي الـذي          .تقاليد األمة 

 .اجتماعيـة  يقدر ما في السلوك أو التصـرف مـن عدالـة          
وذلك عند تطبيق هذه المعايير علـى المقـال أو الخطـاب            

 .المشتمل على النقد أو التعليق
 د ال يقتضي حقه   والمقصود باالستقرار االجتماعي أن الفر    

 فيجب أن يعترف كل فرد بوجود اآلخرين في نطـاق           ،بالقوة
 وكلمـا   . وأن يعرف كل فرد حدوده     .المجتمع الذي يعيش فيه   

 . تأكد السالم المنشـود    ،كبح الفرد جماح نفسه وتوقف التهور     
أما التقدم االجتماعي فهو أن يسعى األفراد سعياً مستمراً إلى          

يـة واالجتماعيـة واالقتصـادية      السيطرة على القوى الطبيع   



 -٥٠-

 والسير بالمجتمع اإلنساني إلى األمـام لتـذليل         ،المحيطة بهم 
 .الصعاب المادية التي تعترض مسيرتهم

ومثلما المصلحة العامة فكرة غامضة فإن عناصرها محل        
 لكن المهم أن هناك عالقة تبادلية       .خالف في تحديد مفاهيمها   

 كمـا يقـول     –الحرية   ف .بين حرية الرأي والمصلحة العامة    
 ترتبط بتصور معين لما يجـب       –أحمد جالل حماد    / الدكتور

 تصـور تمـده الحريـة       ،أن تكون عليه الحياة االجتماعيـة     
 تصور  . وفي الوقت ذاته تستمد منه أبعادها الواقعية       .بإيمانها

 وهكـذا   .تمده الحرية بالشرعية وتستمد منه شرعيتها أيضـاً       
 بمعنى  .عين للمصلحة العامة  تكون الحرية مرتبطة بمدلول م    

أن تمارس الحرية نشاطها في تحقيـق تصـور تـؤمن بـه             
للمصلحة العامة وذلك ألن الفرد كائن اجتماعي يعـيش فـي           

 فيجـب أن    ،جماعة ويفكر للجماعة ويتحرك وسط الجماعـة      
 .)٤٤( وهي المصلحة العامة،يتوخى مصلحة الجماعة

 ألنها تكون في    ،إن الديمقراطية دون حرية الرأي ال قيمة لها       
 هـي فـي     ، وحرية الرأي دون ديمقراطية    .هذه الحالة صورية  

 ولذلك فـإن العمـل      .عرف السلطة المستبدة تعد مناهضة للحكم     
على إزالة القيود المكثفة التي تحيط بحرية الرأي فيه إثراء للحياة           
 ،االجتماعية والسياسية وفيه دفعة للتقدم الذي ترومـه اإلنسـانية         

                                                           

  ٣٣٧ – ٣٢٣ص أنظر في شأن المصلحة العامة، المرجع السابق، ) ٤٤(
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ومادام أن المواطن يعرف حدوده التـي ال        . قراطيةوتعميق للديم 
يجوز أن يتعداها حتى ال يضر بحرية اآلخرين فال خوف علـى            

 وهكذا ال تقوم الديمقراطية دون حرية       .المجتمع من حرية الرأي   
 .رأي وإال كانت مناقشات موجهة جوفاء ال صدى لها
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))٣٣((  
  هل منصب الرئاسة يؤثرهل منصب الرئاسة يؤثر
  ؟؟على ممارسة الديمقراطيةعلى ممارسة الديمقراطية

 فإن بحث تأثير منصـب      ، ال نتهم بالتحيز أو بالتملق     حتى
الرئاسة على ممارسة الديمقراطية ال يجوز بحثه في بالدنـا          

 ونتعـرف فيهـا     ،إنما يمكن بحثه في دولة ديمقراطية كبيرة      
 ،على مدى تأثير منصب الرئاسة على ممارسة الديمقراطيـة        

نظـام   وال .ولتكن هذه الدولة هي الواليات المتحدة األمريكية      
 .الذي تتبعه هذه الدولة هو النظام الرئاسي

النظام الرئاسي يحول رئيس الجمهورية ورئيس السـلطة        
التنفيذية إلى مستبد ومن ثم تنتفـي فـي عصـره ممارسـة             

 وقد انطبق ذلك القول علـى بعـض رؤسـاء           .الديمقراطية
الجمهوريات في أمريكا الالتينية فحولهم النظام الرئاسي إلى        

إن كان البعض منهم ال يـزال يحكـم غيـر أن             و .مستبدين
 أو تنحى   ،البعض اآلخر اقتلعته ثورة الشعب أو ثورة الجيش       

نتيجة سقوطه في االنتخابات التـي لـم يسـتطع أن يـأمر             
 لكن لماذا لم يحـول النظـام الرئاسـي رؤسـاء            .بتزويرها

 .؟الواليات المتحدة األمريكية إلى مستبدين
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سطورة الرئاسة األمريكيـة    لقد وجدت اإلجابة في كتاب أ     
 ترجمـة صـادق إبـراهيم    ، تأليف ديفيد كي نيكولز  ،الحديثة
 صدر عن الدار األهلية للنشر والتوزيع باألردن عـام          .عودة
 تحت نفس   ١٩٩٤ وهو مكتوب أصالً ونشر في عام        .١٩٩٧

 .االسم باللغة اإلنجليزية منشور عن جامعة والية بنسلفانيا
 إنما الهدف   ، فليس هنا هدفي   ،لست أحاول أن ألخص الكتاب    

هو التعرف على العوامل التي جعلت النظام الرئاسي في أمريكا          
ال يتحول إلى نظام استبدادي وبقى ديمقراطياً رغم أن هناك من           

أحمد جـالل حمـاد     / فالدكتور .يشكك في ديمقراطية ذلك النظام    
 وأن الحريات   .يرى أن الحرية في النظام الماركسي ليست قائمة       

 وأصـحاب   .ي الديمقراطية الغربية لها واجهة نظرية فحسـب       ف
 ،السلطة هم الحكام وأصحاب االحتكـارات مـن الرأسـماليين         

 ويرى أن وضع    .والممولون وهم المسيطرون على مقاليد الحكم     
 ففـي  ،الحريات في المعسكرين العربي والغربي اصبح متقاربـاً  

موت اإلنسان  وي ،الغرب ُأقرت الحريات التقليدية رغم صوريتها     
كت فرائصه   وفي الشرق ُأمن اإلنسان من الجوع وتُر       .فيها جوعاً 

 .)٤٥(ترتعد من الخوف والبطش
                                                           

حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل       : جالل أحمد حماد    . د) ٤٥(
مبدأ المشروعية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة        

  ٩٠ – ٨٩، ص ١٩٨٧مصر، 
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  --::في الواليات المتحدة األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية 
أرادت النصوص الدستورية رئيساً يعـد موظفـاً وأرادت     

 وحدث ما بـين     .التنفيذية الضرورة رئيساً هو رئيس السلطة    
أو الواقـع العملـي شـد       النصوص الدستورية والضـرورة     

 وال يرجع ذلك إلى حدوث تغييـرات جذريـة فـي            .وجذب
 وإنما يرجع ذلـك إلـى نشـاط         ،منصب الرئاسة الدستوري  

الرئيس الزائد نتيجة تغيرات واسعة فـي نظـام الحكومـة           
 وإنما يعزى إلى نشاط الـرئيس الزائـد نتيجـة           .والمجتمع

يير فـي    وليس إلى تغ   .تغيرات في طبيعة الحكومة والمجتمع    
ميزان القوى بـين الـرئيس والفـروع األخـرى كسـلطة            

 وزاد  ، لذلك زادت مبادرات الرئيس التشـريعية      .الكونجرس
عدد موظفي البيت األبيض لمواجهة هذا الكـم الهائـل مـن     

 .النشاط
هناك من يقول إن مهمة الدستور كانت تتمثل فـي كـبح            

 أن ولـو  .جماح السلطة الرئاسية أي سلطة الحكومة إجمـاالً   
البعض كان ال يفهم أن حكومة نشطة ورئاسة نشطة يجب أن           

 وكأن فـي ذلـك      .يكون ذلك في سياق خارج نطاق القانون      
 والفكـرة اآلن فـي      .دعوة إلى االستبداد من جهة الرئاسـة      
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الواليات المتحدة األمريكية أن تكون هناك سـلطة تنفيذيـة          
 .مستقلة قوية حتى يمكن الحفاظ على حكومة شـعبية مقيـدة          

وهكذا خلق مؤسسو الدستور في الواليات المتحدة األمريكية        
منصباً للرئاسة خضع تدريجياً لعملية تحـول علـى أيـدي           

 .)٤٦(لتي واجهوهاشاغليه ومختلف الظروف ا
 لكن أسلوب الحكـم     ،بقى نص الدستور األصلي المكتوب    

تحول من خالل مفهوم جديد للشرعية وقـد رؤى مـثالً أن            
الكونجرس ليس لهـا وزن أكثـر ممـا         رسائل الرئيس إلى    

 وحينما يتحدث الرئيس فهو     .تؤهلها لذلك معقوليتها وأهميتها   
 باعتباره قائـد الوحـدة      .يتحدث من موقع وضعه فيه الشعب     

جـه يعجـز    الوطنية يمد العملية التشريعية بحـس مـن التو        
 .)٤٧(الكونجرس نفسه عن توفيره

جعلـتهم  يمكن القول إن رؤساء أمريكا تصرفوا ببطولـة         
يخرجون عن إمكانيات منصبهم الرئاسي بالعمـل منفـردين         

                                                           

أسطورة الرئاسة األمريكية، ترجمة صـادق      : يكولز  ديفيد كي ن  ) ٤٦(
. ٢٩إبراهيم عودة، الدار األهلية للنشر والتوزيـع بـاألردن، ص           

 . سنشير إلى ذلك المرجع بالمرجع األساسي
 .٣١– ٣٠، ص )المرجع األساس ( لمرجع السابق ا) ٤٧(
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 ومن هؤالء إبراهـام     .حتى يكون عملهم مؤدياً بشكل أفضل     
 ومن  . ومن أهم أعماله إصداره لبيان تحرير األرقاء       .لنكولن

الممكن القول إن الرئيس األمريكي لم يكن مستبداً إنما كـان           
سة النشطة بـالتزام     وقد ربط األمريكيون الرئا    .رئيساً نشطاً 

 .)٤٨( ولكن ذلك ليس حتمياً،بحكومة نشطة
وكان من مظاهر قوة الرئيس األمريكي ما يسـمى حـق           

 وهو ما يسميه الفقهاء لدينا بحق االعتراض التـوقيفي          .الفيتو
 ألن الرئيس لو أعتـرض علـى قـانون أصـدره            .للقوانين

ثـين  الكونجرس فيمكن أن يعود إليه بعد أن تعتمده أغلبية الثل         
 ، وحكومته   فيكون عليه أن ينفذه هو     ،من أعضاء الكونجرس  

 وكان الفقهاء األمريكيون يعـدون      .فهو يوقفه فقط وال يلغيه    
صالحية النقض للقوانين من األسلحة األكثر وضوحاً للرئيس        

 وقد استعمل الرئيس جاكسـون حـق        .مع السلطة التشريعية  
ه حق الـنقض    النقض كثيراً فقد مارس الرؤساء السابقون علي      

 ،تسع مرات طيلة أربعين سنة من السنوات األولى للرئاسـة         
وثالث منها فقط خاصة بقوانين ذات شـأن بينمـا اسـتخدم            
 جاكسون حق النقض اثنتي عشرة مرة خالل أعوام الرئاسـة         

                                                           

 . ٤٢المرجع األساس، ص ) ٤٨(
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 وبذلك أدخل ذلك الرئيس السلطة التنفيذية في العملية         .الثمانية
لكـونجرس يمعـن     وصار ا  .التشريعية بصورة غير مباشرة   

 وإال ،النظر في رغبات الرئيس حول جميع التشريعات بدقـة       
 .)٤٩(حق النقض من جانب رئيس الجمهوريةووجه ب

وقد ثار الجدل حول حق الـرئيس فـي تعيـين وعـزل             
 حينمـا قـام     ، وقد اقترن اسم جاكسون بهذا الحـق       .الوزراء

 .بتنحية وزير ماليته وليم دوين دون موافقة مجلس الشـيوخ         
 قرر أحد الفقهاء إن مجلس الشيوخ يشارك في العزل كما           وقد

 إذ أن   . ولم يوضع المبدأ محل اختبار أبداً      .يشارك في التعيين  
الوزراء كانوا يحلون مشاكلهم داخل مجلس الـوزراء بـأن          

 ولما عجز   .يحملوا الوزير غير المرغوب فيه على االستقالة      
لة وزير  جاكسون عن الحصول على االستقالة اضطر إلى إقا       

قيل الوزراء دون    وصار من حق الرئيس أن يعين وي       .المالية
 .)٥٠(موافقة الكونجرس

  

                                                           

 .٤٣ – ٤٢المرجع األساس، ص ) ٤٩(
 .٤٦ – ٤٥األساس، ص المرجع  )٥٠(
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  -- : :السياسة الخارجيةالسياسة الخارجية
ومن مظاهر قوة الرؤسـاء األمـريكيين هـو انفـرادهم           

 لكن لم يكـن جاكسـون هـو الـرئيس           .بالسياسة الخارجية 
األمريكي األول الذي كان يمارس صالحياته من جانب واحد         

 ولكن كان جورج واشنطن أول      .اسة الخارجية في صنع السي  
 وكان يقال إن رؤساء أمريكا قد       .رئيس أوضح تلك اإلمكانية   

 ولكن الحقيقـة أن  .اسهموا في صقل منصب الرئاسة وتهذيبه 
 فالدستور هو الذي    .الدستور كان هو الذي احدث أكبر األثر      

 ووجـه   .تكفل بمنح الرئيس دوراً كبيراً في العملية التشريعية       
 ووضـع   .الرئيس نحو مشكالت الرقابة اإلدارية وإمكانيتهـا      

 .األساس في ممارسة صالحية تنفيذية أحادية الجانب مستقلة       
والدستور هو الذي يبين العالقة الشخصية النشطة بين الشعب         

 .والرئيس
 األولـى   .وقد انقسم الفقهاء في أمريكا بين وجهتي نظـر        

 الرئيسية أمام رئاسـة      اعتبر فيها الدستور هو العقبة     ،تقدمية
 والثانية فيها دعوة إلى التقييد تخاف من        .غير مقيدة السلطات  

 ولـو أن    .أخطار الرئاسة غير المقيدة المتمتعـة بالشـعبية       
 .ضـعيفة  وجهتي النظر تريان أن الرئاسة الدستورية رئاسة      
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 ويـري   .ويرى التقدميون أن تلك مشكلة يجب التغلب عليها       
 .ها وسيلة هامة لحماية الحريةالداعون إلى التقييد أن

 وتسعى  .وهناك مدرسة ثالثة تنادي برئاسة دستورية قوية      
وراء أساليب لتوفير دعـائم مؤسسـية لممارسـة السـلطة           

 وتنادي بأن دور    .السياسية والصالحية التنفيذية بشكل خاص    
 .الرئيس كقائد شعبي يخرج عن الدستور

در وهناك مدرسة رابعة ظهرت تعترف بوجـود المصـا        
المؤسسية والشعبية لرئاسة شعبية أوجدها الدستور إضافة إلى        

 .)٥١(مصادر القيود على ممارسة سلطة الرئاسة 

  --::االنتخابات االنتخابات 
 ونتساءل هل قوة رئيس     .ولنأخذ األمور خطوة بعد خطوة    

 لقد  .جمهورية الواليات المتحدة األمريكية مستمدة من انتخابه      
حولوا من ديمقراطيين بعد    قيل إن رؤساء أمريكا الالتينية قد ت      

انتخابهم شعبياً إلى مستبدين نتيجة انتخـابهم مباشـرة مـن           
 .الشعب

                                                           

 .٥٨ -٥٢المرجع األساس، ص  )٥١(
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لكن في الواليات المتحدة األمريكية ال ينتخـب الـرئيس          
مباشرة من الشعب إنما انتخابه يتم على درجتين طبقاً للمادة          

 فتلك الفقرة تضع    .الثانية الفقرة األولى من الدستور األمريكي     
ات طويلة حتى يكتشف باتباعهـا مـن هـو رئـيس            إجراء

 كل والية تضع عدداً من      .الجمهورية الجديد كل أربع سنوات    
الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الـذين يحـق          

 وتعين كل والية    .للوالية أن يمثلوها في الكونجرس األمريكي     
ستبعد  وي .هذا العدد بالكيفية التي تقضي بها هيئتها التشريعية       

من هؤالء أي عضو في مجلس الشيوخ ومجلس النـواب أو           
أي شخص يشغل منصباً مسئوالً أو وظيفة تعود عليه بـربح           

 يجتمع الناخبون في واليتهم ويصوتون      .في الواليات المتحدة  
باالقتراع السري لشخصية يكون واحد منهما على األقل ليس         

الـذين   ويعدون قائمة بجميع األشـخاص       .من سكان واليتهم  
جرى التصويت لهم وعدد األصوات التي حصل عليها كـل          

 ، ويصادقون على صـحتها ،منهم ثم يوقعون على هذه القائمة 
ثم يحولونها مختومة إلى مقر حكومـة الواليـات المتحـدة           

 يقوم رئيس مجلس الشيوخ     .موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ    
بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بفـتح مظـاريف         
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 ويكون  .يبدءون في عد األصوات    لقوائم المختومة ثم  جميع ا 
الرئيس هو الشخص الذي حصل علـى أكبـر عـدد مـن             
األصوات إذا كان هذا العدد أكثرية من مجمـوع النـاخبين           

 وإذا وجد أن هناك شخصاً آخر حصل على نفـس           .المعينين
 يقـوم   ،هذه األكثرية وحصل على عدد مساو من األصوات       

نتخـاب أحـدهما بـاالقتراع السـري        مجلس النواب فوراً با   
 ، وإذا لم يحصل أي شخص علـى أكثريـة         .لمنصب الرئيس 

يقوم المجلس المذكور وبنفس األسلوب باختيار واحـد مـن          
 ولكن  . ليكون رئيساً  ،أكثر خمسة أشخاص أصواتاً في القائمة     

بالنسبة الختيار الرئيس فإن األصوات تؤخذ حسب الواليات        
 ويتـألف النصـاب     . واحـد  بحيث يكون لكل والية صـوت     

القانوني لهذا الغرض من عضـو أو أعضـاء مـن ثلثـي             
 كما أنه من الضروري عندئذ وجود أكثريـة مـن           ،الواليات

 يصبح الشخص الذي    .جميع الواليات حتى يتم اختيار الرئيس     
يحصل على أكبـر عـدد مـن أصـوات النـاخبين نائبـاً              

عدد متساو  ولكن إذا بقى اثنان أو أكثر حائزين على         .للرئيس
من األصوات يقوم مجلس الشيوخ باختيار واحـد منهمـا أو           

 .منهم نائباً للرئيس بطريقة االقتراع السري
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ولكن السؤال لماذا لم ينتخب رئيس الجمهورية مباشـرة         
 لعل السبب في ذلك هو النظـام االتحـادي           ...؟من الناخبين 

لهـا   وكل والية تريد أن يكـون        ،للواليات المتحدة األمريكية  
 .استقالل عن األخرى

ومما سبق يتضح أن رئيس جمهورية الواليات المتحدة ال         
 إنما قد تكـون الهيئـة       ،الشعب يدين إدانة كاملة لوجوده إلى    

التشريعية سبباً في وجوده في بعض األحيان خاصة إذا لـم           
يحصل أحد المرشحين على األغلبية وحصل على عدد مساو         

 وقد قال ماديسـون     .خرمن األصوات حصل عليها مرشح آ     
  .وهو فقيه متحمس لالنتخاب الشعبي الذي لـم يؤخـذ بـه           

إن متطلبات التصويت وقوانين االنتخابات المختلفة باختالف       
 .)٥٢(تخاب المباشر البسيط أمراً صعباًالواليات جعلت االن

  --::القائد األعلى القائد األعلى 
إن المادة الثانية الفقرة الثانية من الدستور األمريكي تنص         

أن يكون الرئيس هو القائد األعلـى لجـيش الواليـات           على  
عندما  المتحدة وأسطولها والمليشيات في كل والية على حدة       
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 رغـم أن رئـيس      .تُستدعى للخدمة الفعلية للواليات المتحدة    
 ،الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة بنص الدستور       

يات فصالحيات الكونجرس المتعلقة بإدارة دفة الحرب صالح      
 فهو يعلن الحـرب ويحشـد الجـيش واألسـطول           ،واسعة

ويزودهما باإلمدادات كما يضع قواعد وأحكاماً لتنظيم القوات        
 والدستور ال يحاول رسم حد قانوني دقيق        .المسلحة وإدارتها 

بين صالحيات الحرب التي يتمتع بها الكونجرس وتلك التـي        
صـص   حقاً إن الكونجرس هو الـذي يخ       .يتمتع بها الرئيس  

األموال ويضع القواعد المتعلقة بإدارة القوات المسلحة ويعلن        
الحرب من الناحية الرسمية لكنه مع ذلك ال يتصرف تصرفاً          

 ولكن للرئيس أن يصدر مـثالً       .)٥٣(ي من األحوال  فعلياً في أ  
 .أمر الهجوم المفاجئ على البالد وهو الذي يشـن الحـرب          

 فـإن   ،إلى حد بعيد  وعندما يكون اتخاذ إجراء أمراً ضرورياً       
 ،)٥٤( مالءمة اإلجراء الذي سوف يتخذ     الرئيس هو الذي بقدر   

ولكن ما يؤكد أن الرئيس ال يتحول إلى طاغية أو مستبد هو            
 .أن الرئيس يجب أن يتصرف وفقاً للدستور
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  --::صالحية منح العفو صالحية منح العفو 
 ويـري الفقهـاء إن      ،يمنح الرئيس العفو طبقاً للدسـتور     

 وجود الظروف المخففـة فـإن       إمكانية ارتكاب األخطاء أو   
 وهذه الصالحية أقـل     .سلطة منح العفو تكون أمراً ضرورياً     

 .)٥٥(الحيات تعرضاً للقيود في الدستورالص

  --::إبرام المعاهدات إبرام المعاهدات 
لكن هناك صالحيات لرئيس الجمهورية ال يجوز لـه أن          

 لقـد مـنح     .يباشرها إال بمشورة مجلس الشيوخ وموافقتـه      
حية إبرام المعاهدات بموافقة ثلثي     الرئيس طبقاً للدستور صال   

المعاهدات أصالً عمالً    رغم أن إبرام     ،أعضاء مجلس الشيوخ  
 .)٥٦(تشريعياً

وقد ُأبيح للرئيس إبرام المعاهدات ألن شخصاً واحداً أكثر         
معاهدات وإبرامها مـن مجلـس أو       لمالءمة للتفاوض على ا   

 وذلك الشخص يمتلك صفات اتخاذ القـرار والسـرية          ،لجنة
 وهي صفات الزمة للتفاوض علـى المعاهـدات         ،لسرعةوا
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 فـإن لمجلـس     ، ورغم إعداد المعاهدات للتصديق    .وتنفيذها
الشيوخ أن يرفض المعاهدة ولذلك يجب أن يكـون الـرئيس           

 إن المادة الثانية مـن      .على بينة من رغبات الهيئة التشريعية     
الدستور تعطي صالحية إبرام المعاهدات بمشورة وموافقـة        

الشيوخ شريطة أن يوافق على ذلك ثلثا مجلس الشيوخ         مجلس  
 .الحاضرون

  --::تعيين كبار المسئولين تعيين كبار المسئولين 
 وال  .مجلس الشيوخ ال يمكنه أن يعين موظفاً إدارياً كبيراً        

يمكن أن يجبر الرئيس على تعيين شـخص معـين دون أن            
 إذ  . كل ما يفعله هو الموافقة أو الرفض       .يرضى عنه الرئيس  
يرشـح الـرئيس    : الفقرة الثانية منهـا     حسب المادة الثانية    

السفراء والوزراء المفوضين والقناصل وقضاة المحكمة العليا       
وجميع الموظفين اآلخرين في الواليات المتحدة ممن ال يـرد          

 غير  .نص هنا على إحكام تعييناتهم التي سيتم إحداثها بقانون        
أن للكونجرس بحكم القانون إناطة تعيين أولئـك المـوظفين          

كم أو  دنى رتبة حسبما يراه مناسباً بالرئيس وحده أو بالمحا        األ
  .)الوزارات(برؤساء الدوائر 
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وللرئيس صالحية ملء جميع الوظائف الشاغرة التـي قـد          
 وذلك بتفويض ينتهي مفعوله     ،تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ    

 وحتـى يتفـادى الـرئيس اعتـراض     .عند نهاية دورة المجلس 
 التعيينات إلى وقـت ال يكـون فيـه          الكونجرس فهو يرجئ هذه   
 خاصة إذا أستشم أن هناك معارضة       .الكونجرس في حالة انعقاد   

 .)٥٧(هلشخص ال يوافق عليه الكونجرس وهو يريد

  --::حق النقض حق النقض 
نعود من جديد إلى حق النقض أو الفيتو أو كمـا سـبق             
القول ما سماه فقهاؤنا حـق االعتـراض التـوقيفي وذلـك            

 لقد جـاء    .ة التي للرئيس األمريكي   لنستخلص منه مدى القدر   
النص عليه في المادة األولى الفقرة السابعة مـن الدسـتور           

 وقد قُرر هذا الحق ليكون وسيلة للدفاع عن النفس          .األمريكي
 فهو يتحدى السلطة التشريعية     ،للرئيس ضد السلطة التشريعية   

 وقـد ترتكـب السـلطة       .إذا قامت بالتعدي على صالحياته    
طاء عند قيامها بالتشريع فيكون من ذلك الحـق         التشريعية أخ 
 .السلطة كابح لهذه
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وقد رأى بعض الفقهاء إن حق النقض لو كان مطلقاً فـإن     
الرئيس لن يستعمله حتى ال يظهر بمظهر المستبد بممارسـة          

 والرئيس وهو يستعمل حق الـنقض يقـول فقـط       .هذا الحق 
 بطريق  فهو يشارك في هذه الحالة في التشريع      . .للتشريع ال 
  .غير مباشر

 ويعيده إلـى مجلـس      ،إن الرئيس يعترض على التشريع    
 وعلـى المجلـس تـدوين       .النواب مقرونـاً باعتراضـاته    

االعتراضات بمجملها في سجل خاص ثم البدء في دراسـتها          
 فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس بعد إعادة الدراسـة          .من جديد 

تراضات إلى  على إقرار مشروع القانون يرسله مقترنا باالع      
 فإذا أقر ثلثـا     ،المجلس اآلخر الذي يقوم أيضاً بإعادة دراسته      

 لكن في جميـع     .أعضاء ذلك المجلس المشروع صار قانوناً     
هذه الحاالت يجب تحديد أصوات أعضاء المجلسين بـنعم أو          

  .ال
 ولكنه مـن    ،إن الدستور قد جعل هناك سلطة تنفيذية قوية       

قيود سـواء مباشـرة أو      ناحية أخري أحاط هذه السلطة بـال      
 والرئيس يواجه بمصادر أخرى للسلطة      .بطريق غير مباشر  

 وإذا تصرف الرئيس    .ويحتاج إلى اإلبقاء على هذه المصادر     
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لة يحتاج إلى    فإنه يكون في هذه الحا     ،بما يخالف الرأي العام   
 ...؟ فهل يجد ...)٥٨(مصادر مؤسسية تدعمه

  --::الصالحيات المالية الصالحيات المالية 
 وعلـى   .للرئيس فيها دور محسوس   هناك مجاالت يكون    

 لكـن هنـاك     .رأسها مجاالت السياسة الخارجيـة واإلدارة     
مجاالت لم يكن هناك تصور مؤسسي الدسـتور أن يكـون           

 فقـد   .مثل القيادة التشريعية والقيادة الشعبية     دور فيها  للرئيس
اتخذ الرؤساء دور القائـد التشـريعي البـارز ودور كبيـر            

 وتظهر هـذه    .مهام الكونجرس المشرعين رغم أن ذلك من      
 .القيادة في الصالحيات المالية

 .لقد منحت صالحية إنفاق المال العام للسلطة التشـريعية        
 غيـر   .وكانت لها الكلمة العليا في األمور المتعلقة بالميزانية       

 وفقد الكونجرس سيطرته على األمور      .أن ذلك الوضع تقلص   
جـدول المـال     فقد كان الرئيس يسيطر على وضع        .المالية

 .والميزانية ولم يقم الكونجرس بصياغة أية ميزانية خاصة به        
بل كانت ميزانيته يتقدم بها إلى الرئيس ويعتمـد التقـديرات           

 .والتوقعات التي يقوم بها مسئولو الفرع التنفيذي
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إن ديفيد نيكولز يري أن الصالحيات المالية للكـونجرس         
في بريطانيا حيث تكون    مستمدة من السوابق التاريخية القائمة      

الكلمة العليا في األمور المتعلقة بالميزانية مـن اختصـاص          
السلطة التشريعية غير أن الرئيس سيطر على األمور المالية         

 واصبح هناك دور    .اعتباراً من السبعينات في القرن العشرين     
رسمي للرئيس في عملية إعداد الميزانية وقد أنشـئ مكتـب           

انت مهمته إعداد أول ميزانية وطنية       وك ١٩٢١للميزانية في   
 ولكن ديفيد نيوكلز يرجـع      .شاملة وأناط مسئولياتها بالرئيس   

ويقول إن ذلك ال يعني بالضرورة أن ميـزان القـوى بـين             
 أو أن الرئيس خـرج عـن        .الكونجرس والرئيس قد تحول   

حدود وظيفته الدستورية ليتولى زمام أهم الحقوق الدستورية        
 وتنـامي دور الـرئيس      . مبالغة كبيرة   ففي ذلك  .للكونجرس

 .)٥٩(يرجع إلى تنامي وظيفته الدستورية 
والجدير بالذكر إن الدساتير الحديثة قيدت دور البرلمـان         

 وصار العرف في بريطانيا     .للبرلمان في أداء الوظيفة المالية   
مثالً يجري على ترك الحكومـة تحـدد مطالبهـا الماليـة            

وال يعني ذلـك    ( . مناقشة والضرائب التي تريد فرضها دون    
                                                           

  ١٠٢ – ١٠٠ ص المرجع األساس،) ٥٩(



 -٧٠-

امتناع المناقشة الفنية قبل العرض على مجلس العمـوم أي          
 ويترك األمر بعـد     .)جنة المالية التي تنظر الميزانية    في الل 

ذلك لتقديرات الناخبين فإذا كانت قد بالغت فيحجبون عنهـا          
  .)٦٠(الثقة في االنتخابات وإذا أصابت فيؤيدونها 

س األمريكي له دور رئيسـي      فإن الكونجر  ،وعلى العموم 
في صنع السياسة وأن المغاالة في نجـاح الـرئيس كقائـد            

 ليس إال من قبيل صنع أسطورة حول        ،تشريعي في هذه األيام   
 فال الرئيس يوفق دائمـاً فـي مبادراتـه كمـا أن             ،الرئيس

الكونجرس يقوم بدور ملحوظ في صـقل وتغييـر غالبيـة           
لقرن التاسع عشر حتـى      ومنذ ا  .البرامج التي يقدمها الرئيس   

اآلن يقوم الكونجرس بتعديل حدود جدول األعمال السياسـية         
 غير أنه ال يجوز القول إن الكونجرس كان         .وسياسة اإلنفاق 

صاحب السلطة والمهيمن فكثيراً من مبـادرات وتوجيهـات         
 وكانت الزعامة الرئاسية هـي      .السياسة كان يعاد النظر فيها    
 .مورالتي تسيطر على تنظيم األ

                                                           

)٦٠(  Birch, A. H. , The British System of Government , 
1969 , P 162 
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وبالفعل فإن هناك نفوذا سياسياً للرئيس اكتسبه من خالل         
 وهو نفوذ هام وإن كان هشـا        ،انتخابه من قبل الشعب ككل    

 .)٦١(أحياناً في نظام يقوم على حكومة شعبية 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .١٣٨-١٣٦ - المرجع األساس، ص )٦١(



 -٧٢-

))٤٤((  
  ؟؟بالديمقراطيةبالديمقراطية  ما هي عالقة األغلبيةما هي عالقة األغلبية

 .األخذ بقاعدة األغلبية هو أساس من أسس الديمقراطيـة        
د أخذ دستور جمهورية مصر بقاعدة األغلبية في بعـض          وق

 واختلف الوضع بـين أغلبيـة مطلقـة وأغلبيـة           .نصوصه
 تخص مجموع أعضاء مجلس الشعب أو مجمـوع         ..خاصة

األعضاء الحاضرين فمثالً إذا نظر مجلس الشـعب صـحة          
عضوية أعضائه ال تعتبر العضوية باطلة إال بقرار يصـدر          

 وكذلك الحال   .)٩٣مادة  ( الشعب   بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس   
ة عن عضوية مجلس الشعب     عند إصدار قرار إسقاط العضوي    

 .)٩٦مادة (
 بحضـور    إال )س الشـعب  مجل(أو يكون انعقاد المجلس     

 ويتخـذ المجلـس قراراتـه       .)١٠٧مـادة   (أغلبية أعضائه   
التـي   وذلك في غير الحاالت      ،باألغلبية المطلقة للحاضرين  

  .)المادة السابقة(ينة تُشترط فيها أغلبية مع
ويكون سحب الثقة بنواب رئـيس مجلـس الـوزراء أو           

 .بالوزراء أو أحد نواب الوزراء بأغلبية أعضـاء المجلـس         
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 ١٢٦ المادتان(ال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء      وكذلك الح 
 ٤٥٤ أي إذا كان عدد أعضـاء مجلـس الشـعب            .)١٢٧و

نصـف ذلـك    فتكون األغلبية الالزمة لسحب الثقة بالوزراء       
 . عضوا٢٧٨ًالعدد باإلضافة إلى واحد أي 

وإذا استفتي رئيس الجمهورية الشعب في حـل مجلسـه          
فيكون حله بإقرار من األغلبية المطلقة لعـدد مـن أعطـوا            

 فإذا وافقت تلك األغلبية علـى الحـل      .أصواتهم من الناخبين  
 .)١٣٦مادة ( صدر قرار بذلك

ضاء مجلس الشـعب    هناك أغلبية خاصة مطلوبة هي ثلثا أع      
عند اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية السـتفتاء الشـعب فيـه           

 ولكن  . وأغلبية ثلث األعضاء القتراح اسم المرشح      .)٧٦المادة  (
في حالة تعذر حصول المرشح على ثلثـي أصـوات أعضـاء            
مجلس الشعب فيكون هناك تصويت آخر يعـرض فيـه اسـم            

دد أعضـاء مجلـس     المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة لع     
 .الشعب حتى يعرض هذا االسم على المواطنين الستفتائهم فيـه         

وال يحتاج المرشح للفوز في االستفتاء إال لألغلبية المطلقة لعـدد           
 .)٧٦المادة ( واتهم في االستفتاءمن أعطوا أص

وهكذا يلعب نظام األغلبيـة دوراً رئيسـياً فـي اتخـاذ            
ال أغلبيـة عـدد      ولكن هـذه األغلبيـة ليسـت إ        .القرارات
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 )مجلس الشـورى  ( ضاء مجلس الشعب أو   الحاضرين من أع  
 .أو أغلبية خاصة من هؤالء األعضاء في أحيان أخرى

  --::عرض وجهة نظر روبرت دال عرض وجهة نظر روبرت دال 
في كتابه الديمقراطية ونقادهـا يعـرض روبـروت دال          
لمناقشة مستفيضة لقاعدة األغلبية أحببت أن يطلع القراء على         

 .في نفس الوقت من وجهة نظرنـا      ملخص لها مع مناقشتها     
ويعرض وجهة نظره في القول بأن قاعدة األغلبية أمر كـان           

 ولو أن هناك مـن يـرى أن         . وليس ضرورياً  ،لسن القوانين 
قاعدة األغلبية غير مرضية إذ أن التفكير المثالي يتطلـب أن           

  ويتساءل روبـرت دال    .باإلجماع تكون القرارات الجماعية  
ى قاعدة مرضية بصورة تامة فهل ذلـك        إذا تعذر العثور عل   "

. .؟يعني أن العملية الديمقراطية هي في الواقـع مسـتحيلة         
وإذا كانت مستحيلة فهـل يوجـد بـديل مقبـول للعمليـة             
الديمقراطية التي تكون بمنأى عن االعتراضـات الموجهـة         

 ."..؟ وبدائلها لقاعدة األغلبية
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 يحاول  ،دةومن خالل حوار بين داعية لألغلبية وناقد للقاع       
 ويمكـن   ،روبرت دال أن يطرح حجج أنصار قاعدة األغلبية       

 -:أن نستنتج من هذا الحوار ما يأتي 
البد من قاعدة يتم بموجبها تحديد االختيـار بـين           -١

 .اآلراء المختلفة التي ينبغي اعتمادها

أن تكون قاعدة تنظيم القرارات حاسمة وأن تكـون          -٢
  .مجدية ومقبولة من المشاركين

 إذ  .طأ السماح لألقلية السيطرة على األكثرية     من الخ  -٣
أن الممارسة المستمرة لألقلية في االعتراض على       
قرارات األغلبية يحول الوضع من قاعدة األغلبيـة        

 . وهذا أمر مرفوض.إلى قاعدة األقلية
 :ويضع الداعية أربعة تبريرات لقاعدة األغلبية هي اآلتية 

 ذلك ألن   ،تقرير حق تقرير المصير بمعناه األوسع      -١
قاعدة األغلبية تعمل على زيادة عدد الذين بإمكانهم        
ممارسة حق تقرير المصير في القرارات الجماعية       

 وهكذا فإن قاعدة األغلبية تضمن      .إلى حده األعلى  
تمتع أعلى عدد ممكن من المواطنين بالعيش فـي         

 أمـا   .م شخصياً ظل قوانين هي أساساً من اختياره     
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 فإذا ما تمكنت مـن أن       – في هذه الحالة     –األقلية  
تضم إليها واحداً من األغلبية لتم رفـض القـانون          
وبالتالي فيكون البديل المفضل لـدى األقليـة هـو          

 ويتم بذلك فرض البـديل المفضـل علـى          .الفائز
 .األغلبية نتيجة أن ينقص منها صوت واحد

 أن قاعدة األغلبيـة  ثم يضع الداعية تبريراً آخر هو      -٢
 ومن ثـم    ،هي نتيجة ضرورية للمتطلبات المنطقية    

فإنها تعد قاعدة ديمقراطية لتنظيم القرارات ينبغـي        
لها أن تكون حاسمة وأن ال تحابي ناخباً على آخر          
 .وأن يكون التصويت محايداً فيما يتعلق بالخيارات

تعد قاعدة األغلبية مؤدية في ظل ظروف معينة إلى          -٣
 .قرارات صائبة بأكثر من أي وسيلة أخرى      اعتماد  

 .وليس معنى ذلك أن ما تقرر هو األمر الصـائب         
ولكن أن احتمال قيام األغلبية باالختيار الصـحيح        

 ونتيجة لـذلك فـإن      .هو أكبر من قيام األقلية بذلك     
 .قرار األغلبية ال بد أن يسود ال قرار األقلية

لكشـف عـن    ونعتقد لو كان قرار األغلبية ضاراً فإن ا       (
 .)هضرره بمرور الوقت سوف يجعل األغلبية تتراجع عن
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ونقالً عن المركيز دي كوندروسيه وهو فيلسوف وعـالم         
 يقول الداعية إن احتمـال كـون        ،رياضيات فرنسي مشهور  

 ... األغلبية على صواب يزيد بشكل مثير مع كبر حجمها
لذلك ال نرحب بتلك األغلبية التي تذكرها الدسـاتير أو          (
قوانين وهي أغلبية عدد الحاضرين في مجتمع معين بـدالً     ال

غلبيـة هـي     ونرى أن تكـون األ     .من أغلبية المجتمع ذاته   
حتى ولو لم يحضر بعض األعضاء منه        أغلبية ذلك المجتمع  

 فلو  .)١+ %٥٠( وهذه األغلبية تساوي     ،عند اتخاذ القرار  
 عضو وكان منوطاً بـه      ٥٠٠كان هناك مجلس يتكون من      

 عضواً ٢٥١ فيجب أن يوافق على أي قانون   ،وانينإصدار ق 
حتى ولو لم يحضر الجلسة التي يعتمد فيها القـانون غيـر            

 ألن  ، عضواً ووافقوا عليه باإلجماع هؤالء الحاضرون      ٢٥١
  .)لبية تكون على صواب مع كبر حجمهااألغ
والتبرير الرابع لقاعدة األغلبية هو أن أنها تحقـق          -٤

 وذلك ألن كل مواطن في      .ةالحد األعلى من المنفع   
صفوف األغلبية سيكسب على األقـل قـدراً مـن          

 أو المنفعة أو الرضا يقابله قدر مماثل لمـا          ،الفائدة
 وبناء عليه   ،يخسره كل مواطن في صفوف األقلية     
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فإن قاعدة األغلبية تعطي متوسط المنفعة المكتسبة       
 .من القوانين بالنسبة لجميع المواطنين

سياسة معينة ينبغي اعتمادها إذا ما تبين       يقول الداعية إن    
من خاللها إن عدد الذين يحققون أرباحاً يفوق عـدد الـذين            
يواجهون خسارة كما ال ينبغي اعتمادها إذا كان الخاسـرون          

 .أكثر عدداً من الرابحين

  --::االفتراضات االفتراضات 
ولكن الناقد يرى أن قاعدة األغلبية التي ينادي بها الداعية          

 وهـو يعتـرض علـى هـذه         ،ت معينة تقوم على افتراضا  
 .االفتراضات

 مـع أن    ، تفترض قاعدة األغلبية الخيار بين خيارين      :فأوالً  
 حينئـذ   ،من الممكن أن يواجه الناخب بثالثة خيارات      

 والرد على ذلك هـو األخـذ        .ال يكون المبدأ حاسماً   
 فيتم اختيار البديل    ،النسبية بمبدأ األكثرية أو األغلبية   

 .أكثر عدد من األصواتالذي يحصل على 
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نضيف إلى ذلك أن من الممكـن إعـادة النظـر فـي             (
 وإذا  .الخيارين اللذين حصال على أكبر عدد من األصـوات        

وات اصبح هو الخيار واجب     حصل أحدهما على أغلبية األص    
 .)التنفيذ
 فـإن  ،عن المجتمع لو كان منقسماً بين أغلبية وأقلية     :ثانيـاً   

 في ظل قوانين ارتضـوها      أغلبية المواطنين يعيشون  
 .بينما أقلية المواطنين فُرضت عليهم تلـك القـوانين        

وهكذا يكون تقرير المصير بالنسبة لألغلبية تقريـر        
 وهذا يمثل سيطرة لألغلبية     .مفروض بالنسبة لألقلية  

 وإذا كان الرد على هذه الصعوبة بـأن         .على األقلية 
ن  فإن كـال المجمـوعتي     ،تستقل األغلبية عن األقلية   

 إذ أن داخل    .المستقلتين سوف يواجه المشكلة السابقة    
 ،مجتمع األغلبية المستقل سوف تكون هنـاك أقليـة        
 ،وداخل مجتمع األقلية سوف تظهر أقلية جديدة أيضاً       

لذلك يبدو عملياً أن األغلبية هي التي تحكم وتخضـع          
 .األقلية لقراراتها
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 المواطنين أم   ما هي األغلبية المقصودة هل هي أغلبية      :  ثالثاً
 إن   ...؟أغلبية المقتـرعين أم أغلبيـة المشـرعين       

األغلبية تضعف كلما انتقلنا من بؤرة النـاخبين إلـى          
 وحتـى فـي     .بؤرة المشرعين إلى بؤرة التنفيـذيين     

الديمقراطيات المباشرة تضعف قاعدة األغلبية إذا ما       
امتنع العديد من المـواطنين فـي المسـاهمة فـي            

 .المنوط بها اتخاذ القراراجتماعات المجالس 
في الديمقراطية المباشرة ال يمكن الجـزم بنسـبة الـذين           

 وفي الديمقراطيات شبه المباشرة تتصف      .يحضرون المجالس 
 وفي األنظمة التمثيلية الحديثة     .االستفتاءات بأنها سيئة السمعة   

تكون نسبة صافي مجموع الحضور في انتخابات الكونجرس        
من مجمـوع النـاخبين      % ٥٠ل إلى   األمريكي مثالً ال يص   

وحتى في الحاالت التي يكون فيها صافي المجموع االنتخابي         
 فإن ذلك يتمخض عن انخفاض أغلبية النـاخبين         ،عالياً نسبياً 

 وقد تستطيع أقلية من النـاخبين       .لتصبح أقلية من المشرعين   
 وحتى عند اتخاذ نظم التمثيل      .أحياناً أن تكسب أغلبية المقاعد    

المعروفة فـي الـدول      ي واالبتعاد عن النظم االنتخابية    النسب
الغربية التي تفتح الباب أمام ممثلي أقلية من الناخبين للفـوز           
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 فإن عملية تشكيل مجلس للـوزراء تدعمـه         ،بأغلبية المقاعد 
أغلبية من األعضاء ال يتم تحديدها بفعل االنتخابـات التـي           

 االئتالفـات    مما يؤدي في أغلب األحيان إلى تفكـك        ،تسبقها
 .الحاكمة وتعاقبها

 إن القرارات الحكومية في الدول الديمقراطية هي في         : رابعاً
أغلب األحيان حاالت ال تعكس في الحقيقـة وجـود          

 وفي اإلمكان وصفها    .قاعدة لألغلبية بل قاعدة لألقلية    
 ممـا   ،بأنها قرارات تعود إلى االئتالف بين األقليات      

  .يقطع بأنها تمثل األقلية
 األغلبية ليست كالقاضي المحايد والعادل ذي العلـم         : خامساً

الواسع الذي ال يختار إال السياسات التي من شـأنها          
 وكلما قل معدل المنفعة التي يمكـن ألفـراد          .المنفعة

األغلبية اكتسابها زاد من جانب آخر معدل الخسـارة         
 وإذا ما أراد حكم محايد الخروج بقرار        .ألفراد األقلية 

 ويختار تلك التـي تعـود       ،سياسات األغلبية يرفض  
 وهكذا كلما أخفقت األغلبيـة فـي        .لألقلية بدالً منها  

األخذ بمصالح األقلية بعين االعتبار فإنهـا تتجـاوز         
بذلك مبـدأ تعتمـد عليـه وهـو شـرعية العمليـة             

 .الديمقراطية وقاعدة األغلبية على حد سواء
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 ففـي   .قائماًافتراض الحياد بخصوص القضايا ليس       :ً  سادسا
النظم الديمقراطية ال تكون عملية صنع القرار محايدة        
فيما يتعلق بكافة القضايا كالتعديالت الدستورية علـى   

 وهكذا من خالل تحليل مقارن للـدول        .سبيل المثال 
الديمقراطية يمكن التدليل علـى أن انطبـاق قاعـدة          

 .األغلبية على كافة القضايا هو أمر نادر نسبياً
الدول الديمقراطية التي يكون لقاعدة األغلبيـة فيهـا       :ًسابعا

مجال محدود ال تقل التزامـاً بالمسـاواة السياسـية          
وبالفكر الديمقراطي من الشعوب التي تعيش في ظل        

 .ديمقراطيات األغلبية
ويضيف الناقد إن المؤسسات السياسية في الدول التـي ال          

ية علـى نحـو     تعتمد قاعدة األغلبية تحقق العملية الديمقراط     
كامل ال يقل عن ذلك الذي تقوم به نظيراتها في الدول التـي             

 .تعتمد قاعدة األغلبية
ولكن الناقد لم يقدم أمثلة على دول ديمقراطية ال تعتمد          (

 ،على مبدأ األغلبية في إصدار قراراتها وصياغة سياسـتها        
ودول ديمقراطية تعتمد على ذلك المبدأ حتى يمكن متابعـة          

 .) كال النوعين من الدولالتجربة في
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ومن ذلك يتضح أن الناقد يري أن العملية الديمقراطية ال          
تستلزم قاعدة األغلبية في كافة القرارات الجماعية فهل هناك         

  ...؟بديل لقاعدة األغلبية

  --::بدائل قاعدة األغلبية بدائل قاعدة األغلبية 
يتساءل روبرت دال عما إذا كان هناك خيار أفضل لقاعدة          

سلبيات السابق اإلشارة إليها وينسـجم      األغلبية تتغلب على ال   
 ويعرض لعدة بدائل هي      ...؟مع القيم األخالقية للديمقراطية   

 -:كاآلتي 

  --::األغلبية الخاصة األغلبية الخاصة 
يسميها روبرت دال األغلبيات الفائقة وهـي تلـك التـي           
تحدث في األمور التي تستلزم أغلبية فائقة من أجـل إقـرار            

في مصر عند إبطـال      مثلما هو الحال     .سياسة جماعية معينة  
أو إسقاط عضوية عضو مجلس الشعب أو انتخـاب رئـيس           

 ذلـك ألن اشـتراط      .الجمهورية عن طريق مجلس الشـعب     
 .اإلجماع في مسائل معينة قد يؤدي إلى استحالة إصدار قرار         
 .أو كما يقول روبرت دال إنه يجعل الدولة حالـة مسـتحيلة           

يجعل  -لفائقة   أي األخذ بنظام األغلبية ا     –ومثل هذا الوضع    
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األقلية في وضع مسيطر ألن تخلـف صـوت واحـد عـن             
النصاب المفروض المطلوب سوف يترتب عليه عدم اتخـاذ         

 .القرار السياسي

  --::الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية 
وهي تلك التي يكون للناخبين فيها أن يتمكنوا من استبدال          
المسئولين المنتخبين كلما شعروا بعدم ارتيـاح مـن أدائهـم           

 .يالوظيف
وتعليقنا على ذلك أن ذلـك أشـبه بمـا يحـدث فـي              (

 وهي إجراءات لم تحاول دولة      ،الديمقراطيات شبه المباشرة  
 .)ا تجنباً لعدم االستقرار السياسياتخاذها ربم

  --::شبه الوصاية شبه الوصاية 
 وفي ذلك يقال إن قدرة المشرعين على سن القوانين هي          

أشـباه  في الواقع أقل شأناً من قدرة هيئة غير منتخبة تضـم            
 .أوصياء

ونرى أن ذلك يحدث اآلن في معظـم دول العـالم إذ أن     (
 ،أعضاء اإلدارات العامة يصـيغون النصـوص القانونيـة        

 وعادة مـا يقرونهـا      ،ويعرضونها على الوزراء التنفيذيين   
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 وتُعـرض مشـروعات     ،دون تعديل أو مع تعديالت بسيطة     
 التـي تقـوم بـدورها       ،القوانين على المجالس التشريعية   

 .)دون تعديالت أو مع تعديالت بسيطةإقرارها ب
ولو أن روبرت دال كان يقصد بالهيئة التي تسن التشريع          
غير السلطة المنتخبة المحكمة العليا في الواليـات المتحـدة          

 وهذا الرأي يغفل مبدأ الفصل بين السلطات حيث         .األمريكية
 والقضاء يقـوم بتطبيقهـا      ،تقوم سلطة التشريع بسن القوانين    

 .على الدعاوى المختلفة
وإذا كان روبرت دال ينهي عن استبداد األغلبية فهو ينهي          

 ويقول إن في النظام الـديمقراطي       .أيضاً عن استبداد األقلية   
الذي يعتمد مبدأ األغلبية ال يطـرح أي ضـمان دسـتوري            
لحقوق األقليـة وامتيازاتهـا يتجـاوز الحقـوق السياسـية           

يمقراطية التي ال تعتمـد مبـدأ        أما في الدول الد    .للمواطنين
األغلبية فيبدو أنها تعجز بذاتها عن منع األقلية من اسـتخدام           

 .)٦٢(موقعها المحمي إللحاق الضرر باألغلبية 

                                                           
الديمقراطية ونقادها، ترجمة نمير عبـاس مظفـر، دار         : روبرت دال   ) ٦٢(

  ٢٦٤–٢٢٧،ص ١٩٩٥الفارس للنشر والتوزيع عمان األردن، 
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والحقيقة أننا نرى أن قاعدة األغلبية ضرورية إلصـدار         
 ، وال خوف على األقلية منها     ،القرارات في الدول الديمقراطية   

 لو كان بها ضرر بجمع من المـواطنين         ألن القاعدة القانونية  
 فيكون للقضاء الدستوري أن يأمر بوقف تطبيقها حتـى يـتم          

 ومثل ذلك الوضع يسـتلزم      .تعديلها وال تضر بذلك المجموع    
أن يكون هناك نص دستوري يسـتلزم أال يضـر القـانون            
الصادر باألغلبية بجمع من المواطنين ضـررا فادحـا وإال          

ضرر في هذه الحالـة مـن سـلطة          وتقدير ال  .أوقف تطبيقه 
 ومن أمثلة ذلك أن يصدر قانون بوقـف         .القضاء الدستوري 

أداء طقوس شعائر معينة مما يضر بفئة دينية معينة فالقضاء          
الدستوري في هذه الحالة يقدر الضرر فإن كان جسيماً فيأمر          

 أو أن يصدر قانون     .بوقف القرار السياسي أو النص القانوني     
وضع شبهات أو أعداء للشعب ففـي هـذه         يضع فئة معينة م   

الحالة يكون هناك ضرر جسيم على هذه الفئة فيوقف القضاء          
 فـال بـأس أن تصـدر القـوانين          .الدستوري ذلك القـانون   

والقرارات بناء على قاعدة األغلبية ولكن في نفس الوقـت ال   
  . وإال ترتب على ذلك وقف تطبيقها،يجوز أن تضر باألقليات
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))٥٥((  
  ميم والتخصيص يؤثرانميم والتخصيص يؤثرانهل التأهل التأ

  ؟؟على ممارسة الديمقراطيةعلى ممارسة الديمقراطية
 حتـى   ،منذ بدأت األفكار االشتراكية تغزو النظم الدسـتورية       

كان هناك من ينادي بالديمقراطية االشـتراكية أو الديمقراطيـة          
 االجتماعية تمييزاً لها عن الديمقراطية التقليدية أو الديمقراطيـة        

ك فيها لالنتخابـات أن      وهي تلك الديمقراطية التي يتر     .السياسية
 وذلك بغض   .تفرز التيارات المختلفة التي تموج بها بحار الشعب       

 ،النظر عن تأثير المال أو السلطة والنفوذ في توجيه تلك التيارات          
تلك التي تلعب أدواراً في تحويل التمثيل من حقيقته إلى تمثيـل            

ـ        .تريده تلك القوى   ام  أما الديمقراطية االجتماعية فهي ذلـك النظ
 تجنيب لقوة المال أو السـلطة أو       الذي يراعى فيه أن يكون هناك     

 وأن يكـون هنـاك      ، بمعنى أن يكون الرأي صافياً شفافاً      ،النفوذ
تمثيل للعمال والفالحين وهي الطبقات الكادحة التي ال يسمع لها          

 هي ديمقراطية تُحجم فيهـا      . والشباب والمرأة  ، واألقليات ،صوت
النفوذ لصالح الطبقات الفقيرة بحيث يكـون       قوة المال والسلطة و     

 .لها صوت مسموع في المجالس التشريعية
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وقد انبثقـت الحقـوق والحريـات التقليديـة فـي ظـل             
 . وهي حقوق ترجع إلى الفـرد ذاتـه        ،الديمقراطية التقليدية 

ويقول الفقهاء فيها إن حياة الفرد ال يمكن أن تستمر وتنمـو            
وجد تعارض بـين تمتـع       وال يصح أن ي    ،بغير هذه الحقوق  

الفرد بحقوقه األساسية وقيام الدولة ألن الدولة ما قامـت إال           
 وفي نفس الوقت ال يحد حرية الفرد        ،لحماية المصالح الفردية  

 .)٦٣(ات اآلخرينإال حري
 الحقـوق   .والحقوق والحريات الفردية تتفرع إلى فرعين     

) وحق االسـتفتاء  (ات السياسية وتشمل حق االنتخاب      والحري
 والحقـوق والحريـات     .وحق الترشيح إلى المجالس النيابية    

المدنية وهي تلك الحقوق التي لها صلة وثيقـة بالمصـلحة           
 والمصلحة المالية تتمثـل     .المالية للفرد أو المصلحة المعنوية    

في الحرية الشخصية وحق الملكية وحق المسـكن وحريـة          
 وهناك حقوق وحريـات أخـرى       .العمل والتجارة والصناعة  

 .تصل بمصالح الفرد المعنوية مثل حرية العقيـدة والعبـادة         ت

                                                           

ن الدسـتوري، عـالم الكتـب،       القـانو : شمس مرغني علي    . د) ٦٣(
 .٦٦٦، ص ١٩٧٨
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 وحرية التجمع وحرية الصحافة وحرية التعليم       .وحرية الرأي 
 . وحق تقديم العرائض والشكاوي.والتعلم

 بـدأت   ،لكن لما بدأ الفكر االشتراكي يغزو الدول المختلفة       
 وتـدخلت   ،الدول تبسط إشرافها على النشاطات االقتصـادية      

 وتقديم العيش الالئق لشعبها خاصـة       ،بتوجيه مواردها الدولة  
 بدأت في ذلـك الوقـت تظهـر الحقـوق           .الفقيرة للطبقات

 وقد سـاعدت أفكـار االقتصـادي        .االقتصادية واالجتماعية 
الشهير كينز على دفع الدول للتدخل في الحيـاة االقتصـادية           

 وال يـتم    ،وذلك لزيادة الطلب الفعلي على المواد االستهالكية      
ذلك إال بإعادة توزيع الثروة والدخول باإلضافة إلـى زيـادة     

 وبنـاء علـى     .. .االستثمار ولن يتأتى ذلك إال بتدخل الدولة      
ذلك فرضت قيود عديدة على الحقوق والحريـات الفرديـة          

 وعلـى ممارسـة التجـارة       ،فكانت هناك قيود على الملكية    
 ،عام ثم ظهر تأميم المشروعات الخاصة للصالح ال       .والصناعة

وتوجيه االقتصاد من خالل التخطيط القومي حتـى تـتمكن          
 .الدولة من السيطرة على عناصر اإلنتاج والتنسيق بينها
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  --::الحقوق االقتصادية الحقوق االقتصادية 
وقد أشار بعض الفقهـاء إلـى أن الحقـوق والحريـات            

لدسـتور باسـم    االقتصادية جاءت في الباب المعنون فـي ا       
باب في رأينا يشـمل      ولكن ذلك ال   ،)٦٤(المقومات االقتصادية 

الحقوق االقتصادية وفي نفس الوقت الواجبـات االقتصـادية         
 .سواء على الفرد أو الدولة

 -:ص الحقوق اآلتية من ذلك الباب ويمكن استخال
 لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده      " : ٢٥المادة  

القانون بمراعـاة عملـه أو ملكيتـه غيـر          
  ."المستغلة 

لى أن للعاملين نصـيب فـي إدارة        تنص ع :  ٢٦المادة  
 ورغم أن الـنص     .المشروعات وفي أرباحها  

عام يقيد كل المشروعات العامة أو الخاصـة        
قطـاع   لكن لم يطبق إال على العـاملين فـي        

 . وكان يسمى من قبل القطاع العام.األعمال

                                                           

 .٦٩١المرجع السابق، ص  )٦٤(
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تنص على أن يشترك المنتفعـون فـي إدارة         :  ٢٧المادة  
العام والرقابـة   مشروعات الخدمات ذات النفع     

 .وفقاً للقانون
 وال  .تنص على أن الملكية الخاصة مصـونة      :  ٣٤المادة  

يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحـوال        
 وال تنـزع    .المبينة في القانون وبحكم قضائي    

الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً       
 .للقانون وحق اإلرث فيها مكفول

نـه ال يجـوز التـأميم إال        تـنص علـى أ    :  ٣٥والمادة  
 العتبارات الصالح العـام وبقـانون ومقابـل       

 .تعويض
تنص على أن المصادرة العامة لألمـوال       :  ٣٦ والمادة  

 وال تجوز المصـادرة الخاصـة إال     .محظورة
 .بحكم قضائي

مثل هذه المواد تجعل لألفراد حقوقاً ال يجوز تجاوزها من          
 .قبل السلطات إال طبقاً للقانون

 وقد قامت الدولـة     ...لحقوق االجتماعية حق العمل   ومن ا 
في الماضي بتأميم المشروعات الخاصة بزعم أنها تريـد أن          
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 وتكون لها القـدرة علـى       .توفر فرص عمل للعمالة العاطلة    
وهمـا مـن الحقـوق      (يم الرعاية الصحية واالجتماعية     تقد

 واليوم تقوم الدولة    . من خيرات هذه المشروعات    )االجتماعية
يعرف بالتخصيص أو الخصخصة فهـل سـوف تتـأثر          بما  

الحقوق والحريات االقتصـادية واالجتماعيـة نتيجـة هـذا          
وهل يـؤثر التخصـيص علـى ممارسـة          ... ؟التخصيص
 .؟الديمقراطية

  --::الحقوق االجتماعية الحقوق االجتماعية 
إن الحقوق االجتماعية بدأ األخذ بها في فرنسا منذ صدور          

ألولى تظهر في    وفي بريطانيا بدأت الخطوة ا     .١٨٤٧دستور  
 . حينما حددت ساعات العمـل بعشـر سـاعات         ١٨٤٧عام  

ووجدت فكرة الحقـوق االجتماعيـة مقاومـة كبيـرة مـن            
 حتى أن المحكمة    .الرأسماليين في الواليات المتحدة األمريكية    

العليا بها قضت بعدم دسـتورية العديـد مـن التشـريعات            
 .روحه ورأت أن نصوصها تتنافى مع الدستور و       ،االجتماعية

ت وفـق    ثم عدلت عن رأيها وحكم     .وذلك في عهد روزفلت   
 واصبح حق العمـل     .)٦٥(١٩٣٧سياسة روزفلت في مارس     

                                                           

 .٦٩٤ – ٦٩٣المرجع السابق، ص : شمس مرغني علي . د )٦٥(
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 ١٩٧١منصوصاً عليه في الدستور المصري الصادر سـنة         
العمل حق وواجـب    " من الدستور تنص على أن       ١٣فالمادة  

 . ".وشرف تكفله الدولة
ـ        رار بـالحقوق   ويرى الفقهاء أن اآلثار المترتبة على اإلق

 فهي تجعل الديمقراطية تنتقل من مرحلـة        ،االجتماعية عديدة 
 ويقتضـي   .الديمقراطية السياسية إلى الديمقراطية االجتماعية    

الوضع في كفالة هذه الحقوق أن تتدخل الدولة لتعمل علـى           
 كما  .توفير شتى ضروب الخدمة من أجل توفير هذه الحقوق        

تتمكن من توفير النفقـات     تتدخل في الحياة االقتصادية حتى      
 عاتقهـا وتُعـد     الباهظة منها لتحقيق الواجبات التي تقع على      

 .)٦٦(حقوقاً للمواطنين
يقول الفقهاء إن الحقوق والحريات العامة ال تفرض على         

 إنما تضـع علـى عاتقهـا التزامـاً          ،الدولة التزاماً بعمل ما   
ـ  .باالمتناع عن ممارسة أي عمل يمنع تمتع األفراد بها         ع  وم

ذلك يمكن لألفراد مخاصمة الدولة أمام القضاء إذا اعتدت أو          
 وللقضاء الحق في إلزامهـا بعـدم        .جارت علي هذه الحقوق   

 أمـا الحقـوق     .المساس أو بالتعويض عما ارتكبته بشـأنها      
                                                           

 .٦٩٥ المرجع السابق، ص )٦٦(
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االجتماعية فتفرض على الدولة التزاماً بالتدخل أي التزامات        
اصـمتها أمـام     ومع ذلك فإن األفراد ال يمكنهم مخ       ،إيجابية

القضاء إذا ما أخلت بتلـك االلتزامـات ألن تنفيـذها لهـذه             
 وكـذلك الحقـوق     .االلتزامات يتوقف على قدرتها الماليـة     

االجتماعية ال تتميز بمضمون محدد كالحقوق الفردية حتـى         
ولكننا نرى أن مـادام      .)٦٧(لها يمكن القطع بمدى كفالة الدولة    

ر فقـد أصـبحت     أن هذه الحقوق ورد ذكرها فـي الدسـتو        
 ونعتقد  .التزامات على الدولة يجب تنفيذها لصالح المواطنين      
 بمعنى  ،أن الحقوق االقتصادية تنطبق عليها وجهة النظر هذه       

أنه ال يمكن مخاصمة الدولة أمام القضـاء بسـبب الحقـوق            
االقتصادية ألن تحقيقها لهذه الحقوق يتوقف علـى قـدرتها          

في قدرتها الماليـة تنفيـذ       ويمكن أن تتعلل أن ليس       ،المالية
 فحق العمل وحـق     ، لكن تلك النظرة يجب أن تتغير      ،التزامها

 وصـيانة   ،الرعاية االجتماعية والصحية وحق الثقافة والتعليم     
الملكية الخاصة والحق في أرباح المشروعات وإدارتها هـي         

 .حقوق يجب أن تسعى الدولة إلى تمتع المواطنين بها
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  --::طاع الخاص طاع الخاص إسناد المشروعات إلى القإسناد المشروعات إلى الق
إن عملية تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشروعات        

 إذ أن   ،التخصـيص  وزيادة فرص العمل ليست من عمليات     
مفهوم التخصيص هو تحويل المنشآت العامة إلى أن تكـون          

 وكان الهدف من التأميم هـو أن تكـون          .مشروعات خاصة 
ن  ومن خالل التخطيط تـتمك     ،وسائل اإلنتاج في قبضة الدولة    

 وزيادة فرص العمـل     ،من توجيه المشروعات للصالح العام    
 عالوة على زيـادة اإلنتـاج       ،للمواطنين العاطلين عن العمل   

واإلنتاجية لمواجهة الزيادة السكانية وإعداد العـاطلين عـن         
 .العمل ونشر الرفاهية

ومن خالل التأميم كان مـن الممكـن الوفـاء بـالحقوق            
عمل والمشاركة في األربـاح     االقتصادية واالجتماعية كحق ال   

 هي بمثابـة    ، فزيادة فرص العمل في القطاع العام      .واإلدارة
دعوة للمواطنين للعمـل فـي التخصصـات التـي تتيحهـا            

 ومن ثم يكون الفرد قادراً على الكالم        ،المشروعات المؤممة 
 لـذلك قيـل إن      ،وال ضعف فيه ممـا ينمـي الديمقراطيـة        
مـل ألن صـاحب     التخصيص يؤدي إلى انكماش فرص الع     

العمل سوف يستأجر العمل بقدر ما تتيحه العمليات اإلنتاجية         
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 ومن ثم سوف يستغني عن العمالة التـي       .لديه وقدرته المالية  
 فتكبل البطالة لسان الفرد وبالتالي ال يجـرؤ         ،ال يحتاج إليها  

 أي تضعف لديه القـدرة علـى الممارسـة          ،على المعارضة 
 .الديمقراطية

المنشآت العامة إلى منشآت خاصة لـيس       إن تحويل ملكية    
هدفه فقط هو إعطاء السوق الحرة دوراً كبيراً فـي عمليـة            

 ومن ثم يترتـب     ، إنما هو تحسين األداء االقتصادي     ،التنمية
 .)٦٨(عمالة وبالتالي انكماش فرص العملعلى ذلك تخفيض ال
هـل التـأميم يحـافظ علـى الحقـوق          : والسؤال اآلن   

االجتماعيـة أم أن التخصـيص ال       والحريات االقتصـادية و   
 .؟يحافظ عليها

إن التخصيص يهدف إلى تقليص دور الدولة في النشـاط          
االقتصادي بعد أن كان دور الدولة هو التـدخل فـي ذلـك             

 وكان السبب في تدخل الدولة هو من أجل مواجهـة           .النشاط
عجز القطاع الخاص عن تمويل المشروعات التي قامت بها         

                                                           

الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشـرقية بالمملكـة العربيـة          ) ٦٨(
 هـ  ١٤١٠ واآلثار االقتصادية،   التجارب –التخصيص  : السعودية  

 . ١٥المملكة العربية السعودية، ص 
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 وفـي ألمانيـا     . الفحم والحديد والصلب   الدولة مثل صناعتي  
الغربية وفرنسا وإيطاليا تدخلت الدولة في النشاط االقتصادي        
عقب الهزيمة في الحرب وعجز أصحاب المنشآت اإلنتاجية        

 وفي الدول النامية كان الهدف من إنشاء        .عن مواصلة النشاط  
الدولة للمشروعات العامة هو تحقيق تراكمـات رأس ماليـة          

ستغالل الموارد الطبيعية وإرسـاء قواعـد البنيـة         الزمة ال 
األساسية الضرورية النطالق عمليات التنمية أو إعادة توزيع        

قتصـادية لشـعوب هـذه      الموارد المتاحة لتحقيق التنمية اال    
 .)٦٩(الدول

 وفي روسيا ودول شرق أوربا كان االتجاه نحـو التـأميم          
. لشـيوعي ينة هي أيديولوجية الفكـر ا     لتحقيق أيديولوجية مع  

ية الـذي يعـد جـوهر       وذلك استناداً إلى مبدأ اشتراكية الملك     
، أي أنه بمثابة األسـاس لبنـاء النظـام أو           النظام الشيوعي 

سي عنـد تطبيقـه فـي الحيـاة         المجتمع االشتراكي المارك  
 .)٧٠(العملية

                                                           

 . ١٦المرجع السابق، ص ) ٦٩(
اإلسالم ومبادئ نظام الحكم في الماركسية      : عبد الحميد متولي  .د) ٧٠(
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غير أن المشروعات المؤممة فشلت في إقامة مجتمعـات         
 ولـم تـتمكن     .نتـاجي  وتأخر تقدمها التقنـي واإل     .الرفاهية

المشروعات العامة من القيام بعمليـات التنميـة بمسـتويات          
 فضالً عن أنها عانت من البطالة المقنعة وانتشرت         ،مرضية

 وعانت المشروعات العامة مـن   .فيها األساليب البيروقراطية  
الخسائر سواء في فرنسا أو بريطانيـا أو تركيـا ومصـر            

 الالتينية كاألرجنتين   يكاوالمغرب وكينيا والسنغال ودول أمر    
 .)٧١(والبرازيل

كان الهدف من التخصيص هو تخفيف العبء عن ميزانية         
الدولة بإيجاد مصادر تمويل بديلة تتحمـل أعبـاء ضـمان           
استمرار عمليات التنمية ومتطلبات التحديث والتطوير الالزم       
لتحسين مستوى أداء الخدمات ورفع كفايتها وزيادة إنتاجيتها        

ــيع  ــتثأي توس ــدة االس ــة قاع ــة والجماعي مارات الفردي
 .)٧٢(والخاصة

ومن األهداف أيضاً عمل طفرة في حجـم االسـتثمارات          
تساعد على زيادة فرص العمل التي تستوعب الزيادة السنوية         
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 ونعتقد أن هذه الطفرة ال تتأتى من        .في أعداد العمالة الوطنية   
ولة التخصيص إنما تتأتى من إطالق يد القطاع الخاص المغل        

 .عن القيام بنشاطات اقتصادية معينة
ومن ضمن األهداف التي ذكرت هو أن تتمكن الدولة من          
السماح للعاملين بالمشاركة فـي رأس مـال المشـروعات          
الممولة مع إتاحة الفرصة للحكومة بأن تعيد استثمار جـزء          
من األموال التي تحصل عليها نتيجة عمليـة التحويـل فـي        

لتي ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها       المشروعات الجديدة ا  
 فلو أن   .ومثل هذا الهدف يحتوى على تناقض ملحوظ      .بمفرده

الحكومة باعت المشروعات العامة لعمالها فلن تـتمكن مـن          
تجميع مبالغ كبيرة في الحال إلعـادة اسـتثمارها ذلـك ألن            
العمال ال يملكون المبالغ الكبيرة التي يتمكنون بها من شراء          

فكيف يتسنى البدء في مشروع جديـد    .طوع إال بالتقسي  المشر
 ، مشـروعاً للعمـال    اللهم إال إذا باعت الحكومة    .بأموال قليلة 

اليين لالستفادة من قيمـة     وباعت مشروعاً آخر لكبار الرأسم    
البيع في تنفيذ مشروع جديد ال يقدر القطاع الخـاص علـى            

 .القيام به
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  --::آراء معارضة لفكرة التخصيص آراء معارضة لفكرة التخصيص 
بعض فكـرة التخصـيص علـى أسـاس أن          يعارض ال 

المشروعات العامة تحقق أهدافاً اقتصـادية أو اجتماعيـة أو          
 فمثالً الدولـة    .سياسية مختلفة ال تحققها المشروعات الخاصة     

تهدف إلى زيادة فرص العمل بينما المشـروع الخـاص ال           
 ومن ثم فسوف يؤدي المشـروع الخـاص         ،يهدف إال للربح  

 .العمالعمله بأقل عدد ممكن من 
بينما المشروع العام يهدف إلى الصالح العام فال خـوف          

 والمشروع الخاص يهدف إلى     .من احتكاره إنتاج سلعة معينة    
الربح فتكون هناك مخاطر من احتكاره إلنتـاج أو تسـويق           

 .سلعة معينة
يعارض بعض العاملين في القطاع العام فكـرة التحويـل          

يجـة إلجـراءات    على أساس أنهم سوف يفقدون وظائفهم نت      
التخفيض الالزمة التي سوف يجريها القطاع الخاص علـى         

 كما أن الـبعض يعـارض ذلـك         .المشروع الذي تم شراؤه   
التخصيص على أساس أن القطاع الخاص غير قـادر علـى           
شراء أصول القطاع العام لضخامتها وقلة األموال السائلة في         

ـ       ( .يد القطاع الخاص   روع لكن األخذ بفكرة أن يكـون المش
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العام شركة مساهمة خاصة قد يساعد على دفع قيمة هـذه           
األصول دون عبء مالي كبير على القطـاع الخـاص ألن           

 .)المساهمينالقيمة سوف تتوزع على عدد كبير من 
ويخاف البعض في دول الخليج من انخفاض نسبة تشغيل         
العمالة الوطنية في المنشآت المحولة حيث تستخدم المنشـآت         

كذلك . ول عمالة أجنبية بكثرة وعمالة وطنية بقلة      في هذه الد  
يتخوفون من فقدان دعم الدولة لبعض الخدمات التي كانـت          

 أو تدني مسـتوى   .تدعمها أثناء ما كان المشروع في قبضتها      
 قد يرشد اإلنفاق بتقديم     الخدمة على أساس أن القطاع الخاص     

 .)٧٣(الخدمة

  --::آراء مؤيدة للتخصيص آراء مؤيدة للتخصيص 
خصيص إن المشروعات العامة تعـاني      يري المنادون بالت  

 وإنتاجيتها  ، وأجور العاملين فيها منخفضة    ،من فائض العمالة  
 كـل تلـك     . وتكلفة اإلنتاج فيها عالية    ،منخفضة هي األخرى  

 لكن إذا كان    .العوامل تدعو إلى تحويلها إلى القطاع الخاص      
 فال ينطبق   ،هذا الرأي ينطبق على بعض المشروعات العامة      
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 ويالحظ أن المشروعات الخاصة تعتمد في نموها        .عليها كلها 
 ووصلت إلـى درجـة      ، فإذا ما كسدت بضاعتها    ،على الربح 
 . وسيختفي الهدف من قيامهـا     ، فلن تقوم لها قائمة    ،اإلفالس

بعكس المشروعات العامة التي تمول من الموازنـة العامـة          
 ويرى البعض   .رغم خسارتها وتحقق أهدافها في نفس الوقت      

سنى للمشروعات العامـة أن تنـأى عـن الـروتين           أنه لو ت  
 فإن ذلك سوف    ،الحكومي والبيروقراطية وتعرضها للمنافسة   

 .)٧٤(تكاليفها يجعلها تنطلق لتحقق أهدافها وتخفض

  --:: والتخصيص وحقا العمل والملكية  والتخصيص وحقا العمل والملكية التأميمالتأميم
إن عالقة الديمقراطية بالتأميم والتخصيص تنشأ من خالل        

ن أهم الحقوق التي لها عالقـة        وهما م  .حقي العمل والملكية  
بالديمقراطية فالشعب الجائع لن ينتخب الجديرين بتمثيله فـي         

 أما الشعب الذي ال يعاني من آالم الجوع         .المجالس التشريعية 
 والشعب ال يكون    .فسوف يتمكن أن ينتخب من يمثله بجدارة      

مكتفياً إال إذا كان يملك قوت يومه أو كانت لديه منابع مـن             
متلكها ويستند إليها كأرض زراعية أو عقار يدر ماالً         المال ي 
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 فإذا كانت   .أو أسهماً في شركة أي لديه فرصة عمل أو ملكية         
 فـإن أمامهـا أن تفسـح        ،الدولة جادة في نشر الديمقراطية    

الطريق أمام الشعب لتكون له فرص عمل يقتنيها أو يتملـك           
ر فيه رشـوة     تجعله مكتفياً فال تؤث    ،أرضاً أو عقاراً أو أسهماً    

أو يتمكن صاحب نفوذ من الضغط عليه أو صاحب سـلطة           
 إنمـا صـاحب     .يفرض إرادته عليه ألنه ليس في حاجة إليه       

السلطة أو المال أو النفوذ هو الـذي يحتـاج إلـى صـوت              
 .المواطن ليفوز بالتمثيل عنه

 إذ يجـد    ،وقد وجدنا أن حق العمل في ظل التأميم مكفول        
 .ي شركة مؤممة أو في الحكومة     كل فرد فرصته في العمل ف     

 وهي العمالة   ،لكن كان من أثر ذلك هو انتشار العمالة الزائدة        
 فكأننا حينما نفيد الفرد بأن تكون       ،التي تزيد عن حاجة العمل    

له وظيفة وأجر يتمكن من أن يرفع به من مسـتواه المـادي             
 نكون قد خربنا    ، وال يتمكن أحد من الضغط عليه      ،والمعيشي
 ، فإن في المدى القريب    ، بعكس التخصيص  .مجتمعمصالح ال 

سيكون هناك انكماش في العمالة ألن اإلدارة الجديدة سـوف          
تسير على أسس ومعايير علمية بحيث يكون عدد الوظـائف          

 وبالتـالي   ، واألشخاص الـذين يشـغلونها بعـددها       ،محدودة



 -١٠٤-

 ،تستغني اإلدارة عن األفراد الذين ال يشغلون وظائف فعليـة         
 وذلك حتـى ال     .الوظائف الزائدة عن حاجة العمل    وستختفي  

 وتبتلعها األجور والمكافـآت   ،يتعثر المشروع وتنضب أمواله   
 وتـنخفض أثمـان السـلع النخفـاض         .التي ال يقابلها عمل   

 وال يؤثر عليه ضغط أيـا       ، ومن ثم يستفيد المجتمع    ،تكاليفها
 لكن سوف يضر بعض األفراد الذين لحقت بهم         ،كان مصدره 

 .ةالبطال
ومع ذلك يقال إن من آثار التخصيص توفير مزيـد مـن            
فرص تشغيل العمالة في األمدين المتوسط والطويل بعد إتمام         

 والسبب يرجع في ذلك إلـى أن القطـاع          .عملية التخصيص 
 فإنـه يحـاول أن      ،الخاص إذا ما تمكن من المشروع العـام       

 وبـذلك  ، وأن يدفق استثمارات جديدة في مجالـه      ،يتوسع فيه 
 ضطر إلى إنشاء فـرص عمـل جديـدة إلدارة وتشـغيل           ي

 .)٧٥(التوسعات واالستثمارات الجديدة
 فال تجد هناك    ،في التأميم يتحول حق الملكية إلى حق عام       

القطاع بعكس  ( . ولو سهماً في القطاع المؤمم     ،أفراد يتملكون 
 أما في التخصيص فسوف     .. .)المشترك بين العام والخاص   
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ى شركة خاصة لهـا عـدد كبيـر أو          يتحول القطاع العام إل   
 أو شركة مساهمة لها عـدد كبيـر مـن           .صغير من المالك  

 إن التخصيص يترتب عليه زيادة وتوسـع فـي          .المساهمين
 وذلك نتيجة زيادة أعداد المساهمين فـي        ،قاعدة المستثمرين 

 القطـاع العـام إلـى القطـاع         المنشآت التي تحولت مـن    
اطنين من أن يكونوا     وبذلك يتمكن جمع من المو     .)٧٦(الخاص

 ، فترفع عنهم مذلة الحاجـة     ،أصحاب أسهم في هذه الشركات    
 ومـن   .ويمكن أن يكون لهم رأي حر غير مقيد بقهر معـين          

عمليات التخصيص ما يحدث أن تباع شركة مؤممـة إلـى           
 . وبذلك تتسع قاعدة المالك،العاملين فيها

وهناك آثار أخرى لعمليات التخصيص تقوى مـن حقـي          
 فقدرة القطـاع    .الملكية وذلك بزيادة األجور والدخل    العمل و 

الخاص على تحسين استخدام الموارد المتاحة يسـاعد علـى          
 بعكس القطاع العام الذي ال يهـتم كثيـراً          ،أثمانها انخفاض

بتحسن مستوى الجودة في السلع والخدمات ورفـع إنتاجيـة          
  وترتفع علـى   ،المنشآت التي تقوم بتصنيعها مما يزيد الفاقد      

 .أثره أثمان السلع
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كذلك يحدث أن يختلف أسلوب إدارة الشركات العامة عن         
 فتسير الشركات في الحالة األولى علـى        ،الشركات الخاصة 

وتيرة واحدة مما يكون له تأثير علـى اإلنتاجيـة واإلنتـاج            
 فتضعف اإلنتاجية وينخفض اإلنتاج وتتدهور حالة       ،والعمالة

 ويـتمكن   ،أو صقل مستمرين  العمالة ألنها تُترك دون تدريب      
 أما  .أصحاب النفوذ والسلطة والمال من فرض إرادتهم عليهم       

في الحالة الثانية فيحدث العكس ألن صـاحب العمـل فـي            
القطاع الخاص يهدف إلى الربح ولن يجني ربحاً إال إذا كان           

 وكذلك يتم تـدريب العمالـة تـدريباً         ،اإلنتاج جيداً ومطلوباً  
 فتزداد خبرة العمال وبالتـالي      ،واإلنتاجصالحاً مطوراً للعمل    

 فال يـتمكن    ، ويتخلصون من العوز والحاجة    ،تزداد أجورهم 
 إن العمال تتأخر خبـراتهم      .. .أحد من فرض إرادته عليهم    

في القطاع العام نتيجة عدم االهتمام بالتـدريب والممارسـة          
 وتتقدم هذه الخبرات في القطاع الخاص نتيجة        .غير المتنوعة 

ب المستمر والحوافز والتعامل مع تقنية جديدة للعمـل         التدري
 وكلما ارتفعت األجـور   ،فترتفع جودة اإلنتاج وترتفع األجور    

 .كان اإلنسان اكثر حرية وأصدق اختياراً لمن ينتخبه
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لكن ليس معنى ذلك هو كف الدولة عن إنشاء مشروعات          
إنما يستمر دور الحكومـة فـي إنشـاء          المتصاص البطالة 

ت خاصة تلك التي ال يستطيع القطـاع الخـاص          المشروعا
 . وقد تسلمها لعمالها إذا ما نهضت واستوى عودهـا      ،إنشاءها

 فإنشـاء   ،وذلك تحقيقاً لدورها في رعاية المواطنين اجتماعياً      
فرص العمل الجديدة التزام على الدولة وهو حق من حقـوق           

 ولكن ذلك يمنع اللجوء في إدارة تلك المشـروعات          .األفراد
 ويـدعو إلـى     ،جديدة إلى البيروقراطية والروتين الحكومي    ال

األخذ بأساليب القطاع الخاص في اإلدارة واستهداف الـربح         
 .من المشروع
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))٦٦((  
  ما هي أبعاد الديمقراطية فيما هي أبعاد الديمقراطية في

    ؟؟اللجان البرلمانيةاللجان البرلمانية
في البرلمانات المختلفة تُشكل لجان تقـوم بـالنظر فـي           

 وذلـك لدراسـتها وبلورتهـا       ،نوعـة األعمال البرلمانية المت  
 .وعرضها على البرلمان للبت فيها

في مصر شكلت الالئحة الداخلية لمجلس الشعب عدداً من         
 علـى   .اللجان النوعية وتختص كل لجنة بتخصصات معينة      

 لجنـة   .والتشريعية رأس هذه اللجان لجنة الشئون الدستورية     
ة العالقـات    لجن ، لجنة الشئون االقتصادية   ،الخطة والموازنة 

 لجنـة الـدفاع واألمـن       ، لجنة الشئون العربيـة    ،الخارجية
 .حتى نصل في النهاية إلى لجنة الشباب. .القومي

وتتكون اللجنة الواحدة من عدد من األعضاء في بداية كل          
دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفـل           

 .حسن قيام هذه اللجان بأعمالها
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 ،العضو في إحـدى لجـان المجلـس       ويجب أن يشترك    
ويجوز له أن يشترك في عضوية أكثر من لجنة لإلفادة مـن            

 يستثني من ذلـك     .خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة     
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اآلخرين فال يجوز        

 .لهم االنضمام إلى عضوية أي لجنة من اللجان
لسلطات بمعنى  وربما السبب في ذلك هو مبدأ الفصل بين ا        

أن تستقل كل سلطة عن األخرى فإذا شارك أعضاء الحكومة          
في اللجان فمعني ذلك اندماج السلطات مما يتنافى مع المبـدأ           

 ويستثني من مبدأ جواز الجمع بين عضوية أكثـر          .المذكور
من لجنة رئيس لجنة أو عضو بمكتب إحدى اللجان فهـؤالء           

جنة ما لم يوافق على     ال يجوز لهم أن ينضموا إلى أكثر من ل        
 .ذلك مكتب مجلس الشعب

مكتب المجلس يعد قوائم الترشـيح لعضـوية اللجـان قبـل            
 وفي هذه الحالة يجوز للعضو أن يقـدم         .عرضها على المجلس  

اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على         
 وإذا ما نظر مكتـب المجلـس فـي هـذه            .المكتب للنظر فيها  

 يعرض على المجلس القوائم     ،ت واالعتراضات ودرسها  االقتراحا
 ويناقش المجلس هذه القوائم وتقتصر المناقشـة علـى          .الجديدة
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القواعد والضوابط التي ألتزم بها مكتب المجلس عند إعداد هـذه           
 . وإذا ما أقر مجلس الشعب هذه القوائم تعد نافذة،القوائم

  --::التشكيل التشكيل 
 ،ة كل لجنة لنشـاطها    يبدأ ظهور الديمقراطية عند ممارس    

فعلى اللجنة أن تنتخب من بين أعضـائها رئيسـاً ووكيلـين            
 ويتم ذلك   .وأميناً للسر وذلك باألغلبية المطلقة لعدد األصوات      

 يالحظ  .خالل األيام العشرة التالية لبداية دور االنعقاد العادي       
أن االنتخابات تجري بين المرشـحين لرئاسـة اللجـان أو           

ة السر بطريق االقتراع السري تحت إشراف       لوكالتها أو ألمان  
لجنة يشكلها المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقـدمين          

 .للترشيح لمناصب اللجان
 إذا لم   ،وكما هي العادة في بعض االنتخابات الديمقراطية      

يتقدم للترشيح أحد غير العـدد المطلـوب ُأعلـن انتخـاب            
 نتيجـة    ويعلن رئيس مجلـس الشـعب      .المرشحين بالتزكية 

 ويبلغها إلى الوزراء الـذين تـدخل        ،انتخابات مكاتب اللجان  
 فكأن اختيار مكتب    .أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة    

اللجنة يتم باالنتخاب لكن المعروف سلفاً إن الحزب صـاحب          



 -١١١-

ه اللجان واختياراتها خاصة أن     األغلبية هو المسيطر على هذ    
ينتمون إلى الحـزب     أغلبهم   عدد األعضاء في اللجان سيكون    

 .صاحب األغلبية
 وقـد   .وفي الواليات المتحدة األمريكية يوجد نظام اللجان      

قام ذلك النظام من أجل تقسيم العمل وإتاحة درجة معينة من           
في كل مـن     وهناك من يتولى من حزب األغلبية        .التخصص

 اختيـار مقـرري     )الكـونجرس (مجلسي الشيوخ والنـواب     
لحزب صاحب األغلبية إلى أقدميـة       وعادة ما ينظر ا    .اللجان

 وينتقد الفقهاء ذلك النظام     .العضو عند اختيار مقرري اللجان    
 وفـي   .)٧٧( ويعتبرونه نظاماً معيباً بمعنى أنه غير ديمقراطي      

 ورغم  ،السنوات األخيرة استبعد نظام األقدمية كإجراء رسمي      
ذلك ال يزال ذلك النظام حاسماً في معظم الحاالت عند اختيار           

 ويقال إن نظام األقدميـة حـال دون قيـام           .قرري اللجان م
 كما يضـمن  ،صراعات داخل كل حزب عند اختيار الزعماء 

 وإن لـم يكونـوا      ،أن يكون المقررون مـن ذوي الخبـرة       
وقد اُنتقد ذلك النظام على أساس      .بالضرورة من ذوي الكفاية   

أنه يتجاهل الكفاءة ويثير استياء الكثير من أنصـار التنظـيم           
                                                           

 .٩٨المرجع السابق، ص : ماكس سكيه مو،ومارشال كارتر وانك)٧٧(
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 وهو يتعارض مع النظم الديمقراطيـة ويعارضـه         .حزبيال
 وفـي عـام     .أنصار الديمقراطية داخل مجلسي الكـونجرس     

 حينما قرروا أن يـتم      ، قام الجمهوريون بتعديل النظام    ١٩٧١
 .اختيار مقرري اللجان من األعضاء الجمهوريين في المجلس       

 .١٩٧٣وتبعهم الديمقراطيون بمثل ذلك اإلصالح في سـنة         
 يزال الوصول إلى كرسي مقرري إحدى اللجان هـو          لكن ال 

اختيار لجنة معينة وينتخبه الكونجرس بشرط أن يكون حزب         
تغلـب علـى    هذا العضو صاحب األغلبية حتى يتمكن من ال       

 .)٧٨(المعارضة

  --::أنواع اللجان أنواع اللجان 
 –لجان مختارة   : هناك في أمريكا أربعة أنواع من اللجان        

 . ولجـان دائمـة    –ر   لجان على شكل مؤتم    –لجان مشتركة   
واللجان المختارة هي لجان تؤلف لغرض معين ولفترة محددة         

 وإن كانـت مـن      .من الزمن ومتى انتهت مهمتها تم حلهـا       
 واللجـان   .اللجان البارزة فإنه يمكن تحويلها إلى لجان دائمة       

 وهي لجـان  ،المشتركة هي التي تؤلف من أعضاء المجلسين     

                                                           

 .١٠٣-١٠٠المرجع السابق، ص ) ٧٨(
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سي الشعب والشورى    فليس بين مجل   ،غير معروفة في مصر   
 ولجان المؤتمرات تُشكل لفض المنازعات بين       .لجان مشتركة 

 واللجان الدائمة تختار أعضاء المؤتمر مـن بـين          .المجلسين
 واللجان الدائمة تشكل على أساس الموضوع بحيث        .أعضائها

 .)٧٩(موضوعات معينة في اختصاص كل لجنةتدخل 
ينـة  وفي مصر تختص اللجان النوعية باختصاصـات مع       

 وهي تبدي الـرأي فـي مشـروعات القـوانين           .لكل لجنة 
واالقتراحات بمشروعات قوانين والقرارات بقوانين وغيرها      

ويمكـن تقسـيم    .من الموضوعات المتعلقة باالختصاصـات    
اللجان البرلمانية من حيث الوظيفة المسندة إليها إلـى لجـان        

إن  أما الوظيفة المالية التـي يقـال         .تشريعية ولجان سياسية  
مجلس الشعب أو المجالس التشريعية تقوم بها عموما فهـي          
تعد في رأينا وظيفة تشريعية فهي ال تراجع حسـابات إنمـا            
تختص بالنظر في الموازنة العامة أو تشـريعات الضـرائب          
وكلها مشروعات قوانين مثلها مثـل مشـروعات القـوانين          

 .العادية

                                                           

 . ٩٨-٩٧المرجع السابق، ص ) ٧٩(
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  --::أسلوب عمل اللجان البرلمانية أسلوب عمل اللجان البرلمانية 
 ، ال تقتصر على إجراءات تشكيل اللجان فقط       الديمقراطية

 إذ يترك للجان في بدايـة       .إنما تمتد إلى أسلوب العمل أيضاً     
كل دور انعقاد عادي أن تحدد الموضوعات التي تدخل فـي           
نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خالل هذا الدور واألسباب         

  والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم     ،المبررة لهذه المناقشة  
 فهل اللجان هي التـي تحـدد        .بياناً بذلك إلى رئيس المجلس    

 ،أعتقد أن الحزب هو الذي يحـددها      . . .؟الموضوعات فعالً 
لكن ال مانع أن يكون ألعضاء اللجان فرصة دراسة ما يحال           
إليهم من مشروعات القوانين أو االقتراحـات بمشـروعات         

 .قوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها مـن الموضـوعات         
 التي تـدخل فـي      )مثل سياسة وزارة إزاء موضوع معين     (

 وغير ذلك من المسائل التي يقررها       .نطاق اختصاص اللجنة  
المجلس أو رئيسه بأن يحيلها إليـه وفقـاً ألحكـام الالئحـة           

 .الداخلية لمجلس الشعب
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وقد أعطت هذه الالئحة لكل لجنة حق اقتـراح القـوانين           
 ،بة لرئيس مجلـس الشـعب     ويقدم رئيس اللجنة االقتراح كتا    

ويعرض االقتراح على المجلس فإذا قرر جواز نظره أحالـه          
الرئيس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة أو إلـى لجنـة           

 .خاصة
 ... ؟فهل جاوزت الالئحة الداخلية الدستور في هذه الحالة       

لرئيس الجمهوريـة   ":  من الدستور    )١٠٩(إذ تنص المادة    
لـس الشـعب حـق اقتـراح        ء مج ولكل عضو من أعضـا    

 ولكن  .ولم يقل إن للجان مجلس الشعب هذا الحق       . ."القوانين
من الممكن استساغة ذلك الحق من خـالل أن اللجنـة هـي             
مجموعة من األعضاء فإذا كان من حق عضـو واحـد أن            

 خاصـة أن    .يقترح القانون فإن ذلك يكون من حق األعضاء       
 .افقة عليهاقتراح اللجنة يعرض على مجلس الشعب للمو

وهناك أسلوب تتبعه اللجان النوعية عند مناقشـة قـانون          
معين يمس مصالح الجماهير األساسية فحينما تجد اللجنة أن         

 ،اختصاصـها  القانون يمس تلك المصالح ويتعلـق بنطـاق       
تتقصى اللجنة الحقائق وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفـذة         

رئـيس المجلـس    وتقدم تقريراً إلـى  .لها مع أهداف القانون 
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 .بنتائج المتابعة واالقتراحات التي تراها فـي هـذا الشـأن          
وتقصي الحقائق في حد ذاته هو وسيلة تتفق مع الديموقراطية          
ألن اللجنة في هذه الحالة سوف تتصل بالجمـاهير وتتصـل           
بأولي الشأن وتتصل بمن سوف يتأثرون بالقانون وتتعـرف         

 .على أبعاد الوضع لو صدر القانون
جنة أيضاً تتابع ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس         والل

أو أمامها أو في الصحف ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج          
وكذلك التوصيات التي صـدرت عنهـا أو صـدرت عـن            

 وذلك يتفق مع الديمقراطية ألن المتابعة من الركائز         .المجلس
 .األساسية للديمقراطية والتقاعس عنها فيه مخالفة لها

نة تمارس بعض االختصاصات التي يمكـن للعضـو أن          اللج
ـا           ،يمارسها  فلكل لجنة أن تبدي اقتراحات برغبة مثل األعضاء فيم

ـادية          يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية واقتص
ـا        .وسياسية وثقافية وإدارية    وتُدرج هـذه الموضـوعات باعتباره

 .شـعب ذلـك   اقتراحات برغبة مقدمة من اللجنة إذا شاء مجلس ال        
ويطلـب   ورئيس المجلس يرسل هذه االقتراحات إلى المسـئولين       

 وإذا ما تلقى مجلـس الشـعب ردوداً علـى هـذه             .اإلجابة عنها 
االقتراحات فإن مكتب مجلس الشعب يجوز له أن يحيلها إلى اللجنة           

 .العامة لدراستها وإبداء الرأي في اإلجراءات المناسبة في شأنها
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ل اقتراحات فهـي أيضـاً تتلقـى        وإذا كانت اللجنة ترس   
الحكومـة أو غيـره مـن        استطالعات وذلك إذا رأى رئيس    

أعضائها استطالع رأي اللجان النوعية في المسـائل التـي          
تتعلق بمشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة أو في شأن         
مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثـه           

 .ة عليه أو إصداره أو تنفيذهفي اختصاصها وذلك قبل الموافق
وإذا كان للوزير أن يطلب عقـد اجتمـاع مـع اللجنـة             

 فإن اللجنـة بـدورها      ،المختصة الستشارتها في أمر عاجل    
تطلب من رئيس مجلس الشعب االجتماع بالوزير المخـتص         

 أو  .لإلدالء بإيضاحات حول مسائل تدخل فـي اختصاصـها        
 .قة بهـذه المسـائل    غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعل     

 .وفي هذا التبادل في اللقاءات ما يمهد لديمقراطية القرار
إن المبدأ الديمقراطي يقضي بأال تتوقف أعمـال اللجـان          

 لذلك ففي حالة غياب رئيس اللجنـة        ،ألي سبب من األسباب   
وهو المشرف على أعمالها ال تؤخر أعمال اللجنة إنما يحـل           

 وإذا غـاب    .م أكبرهما سـناً   محله عند غيابه أقدم الوكيلين ث     
أمين سر اللجنة اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتـة           

 .من بين أعضائها
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والمبدأ الديمقراطي يقضي بالتنسيق بين جلسات مجلـس        
 لـذلك  ،الشعب وجلسات اللجنة حتى ال يحدث تعارض بينهما      

تحديد مواعيد انعقاد اللجنة أال تتعـارض        يتطلب الوضع عند  
 إال إذا كانـت هنـاك   .د انعقاد جلسـات المجلـس    مع مواعي 

 .ظروف تقتضي ذلك فيتم ذلك بموافقة رئيس مجلس الشعب
وحتى ال تتعطل أعمال اللجان فإنهـا يمكنهـا أن تنجـز            

 ولرئيس المجلس دعوتهـا     .أعمالها فيما بين جلسات المجلس    
لالنعقاد فيما بين أدوار االنعقاد إذا رأى محالً لـذلك وبنـاء            

 وحتى تكون اإلجراءات ديمقراطية فإنه      .الحكومةعلى طلب   
إذا وصل إلى اللجنة موضـوع تـرى أنـه ال يـدخل فـي               

 أو  .اختصاصها تعيده إلى رئيس المجلس متضمناً اعتراضها      
كان ذلك الموضوع من اختصاص لجنة أخرى تطلب إحالته         

 في هذه الحالة يعرض رئيس المجلس األمر على مكتب          .إليها
راره دون مناقشة بناء على ما يعرضـه         ويصدر ق  ،المجلس
 .الرئيس

ولما كان هناك قول سائر يقول إنـك إذا أردت أن تقتـل             
 غير أن تحديد ميعاد لعـرض    .موضوعاً فأعرضه على لجنة   

 لذلك عنيـت الالئحـة      ،الموضوع الذي تبحثه لجنة ال يقتله     
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الداخلية أن يحدد لكل موضوع ميعاد تتقدم فيه اللجنة بتقرير          
 ويمكن للجنة أن تؤلف لجنـة فرعيـة مـن بعـض             .خالله

 .أعضائها لدراسة موضوع معروض عليها وتقديم تقرير عنه       
كما أن للجنـة أن تسـتعين بالمستشـارين والمتخصصـين           

 .وغيرهم من الخبراء الذين ترى ضرورة لالسـتعانة بهـم         
ومثل هذا العمل يلقي أضواء واضحة على أبعاد الموضـوع          

ظر إلى أمور قد تكون غائبـة عـن         محل الدراسة ويلفت الن   
 وفيه تحقيـق للديمقراطيـة      .أعضاء اللجنة أو اللجنة الفرعية    

 .ألن الشورى األساس في الديمقراطية

  --::جلسات اللجان جلسات اللجان 
يبدو أن الديمقراطية تتوارى عندما تقرر الالئحة الداخلية        

 بمعنى أن الجمهور ال يجـوز       ،أن جلسات اللجان غير علنية    
 فال يجوز حضور جلسـات اللجـان إال         له حضور الجلسات  

ألعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعـاملين بأمانتـه         
 كمـا ال  .ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبـراء       

يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرهم من وسائل اإلعالم         
مع أن اإلعالم والصحافة يمكن أن يحضرا جلسات مجلـس          

 ولعل السر في ذلك أن      .ون له بذلك  الشعب بل الجمهور المأذ   
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المناقشات التي تدور في اللجان ليست نهائية وإذاعتها قد تثير          
 .بلبلة في الرأي العام

 ليس في كـل      ...؟لكن هل الديمقراطية تستوجب العالنية    
 .األحوال

 فيجب أن يحضـرها علـى       ،إذا ما بدأت جلسات اللجان    
خذ أي قرار فـي      وال يجوز للجنة أن تت     ،األقل ثلث األعضاء  

 .موضوع معروض أمامها إال بحضـور أغلبيـة أعضـائها         
وتصدر قـرارات اللجنـة باألغلبيـة المطلقـة ألصـوات           

 وهنا يبرز المبدأ الديمقراطي الشهير وهو مبـدأ         .الحاضرين
 .األغلبية في إصدار القرارات

لكن ما الوضع في حالة ما إذا لم تكتمل أغلبية أعضـاء            
لحالة يؤجل الرئيس التصـويت علـى        في هذه ا    ...؟اللجنة

 وتقرر الالئحـة أن قـرارات       .القرارات لجلسة مقبلة يحددها   
اللجنة في الجلسة التي تأجل انعقادها إليها صحيحة إذا كـان           

 وفي حالـة    .عدد الحاضرين ال يقل عن خمس عدد أعضائها       
ما إذا لم يكتمل النصاب المذكور عرض رئيس اللجنة األمر          

 وإذا حدث وتم التصويت على القـرار        .على رئيس المجلس  
الذي اتخذته اللجنة وتساوت األصـوات يعتبـر الموضـوع          

 .المعروض على اللجنة مرفوضاً



 -١٢١-

ومن الديمقراطية في هذا الصدد أن يحـق لكـل عضـو            
بالمجلس أن يبدي رأيه كتابة في أي موضـوع أو مشـروع            

 .محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوا باللجنة
 فإن اللجان ال يجوز     ،ت الشورى من الديمقراطية   ولما كان 

 ،لها أن تتخذ عملها دون أن تناقش فيه القائمين على تنفيـذه           
لذلك فإن ألعضاء الحكومة ومن ينـدبونهم مـن معـاونيهم           
ولوكالء الوزارة لشئون مجلس الشـعب حضـور جلسـات          
اللجان أثنـاء مناقشـتها للموضـوعات التـي تـدخل فـي             

 .اختصاصهم
لكل لجنة أن تدعو أعضاء الحكومة ورؤسـاء        بل يجوز   

اإلدارات المركزية وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحـدات        
القطاع العام وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو          
أنشطة في المجتمع لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيمـا يكـون          

 وتتم تلك الدعوة عـن      .معروضاً على اللجنة من موضوعات    
 وعلى أعضاء الحكومة وغيـرهم مـن        .اللجنةطريق رئيس   

شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجـان        
 .بعد إخطارهم بالدعوة



 -١٢٢-

لكن قد يحتاج هؤالء الوزراء وشـاغلو المناصـب إلـى           
استشارة خبرائهم والمختصين في وزاراتهـم لـذلك تجيـز          
الالئحة الداخلية لمجلس الشعب إلـى أنـه يجـوز لهـم أن             

 .معهم هؤالء الخبراء والمختصين مـن وزاراتهـم       يصحبوا  
وفي هذه الحالة يجب عليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانـات           
والمستندات واإليضاحات والشروح التي تسـاعد علـى أداء         

 .اختصاصاتهم
لكن ذلك الوضع ال يجده الباحث إال في الدول ذات النظام           

 وال تأخذ به    .البرلماني حيث يسود مبدأ التعاون بين السلطات      
الدول ذات النظام الرئاسي حيث يسود مبـدأ الفصـل بـين            

 لكن في ذلك النظام بدأ التخفف من ذلـك المبـدأ            ،السلطات
الجامد وصار من الممكن أن تطلب السلطة التشـريعية مـن           
السلطة التنفيذية البيانات واإليضاحات والمستندات عن طريق       

 .لجانها خاصة ما يسمى بلجان التحقيق

  --::تقارير اللجان تقارير اللجان 
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلـى المجلـس عـن كـل              
موضوع يحال إليها أو إلى الجهة التي أحالته فإذا لم يكن من            



 -١٢٣-

ضمن مسائل الموضوع مسألة ال تتعلق بموضـوع البحـث          
 .المحال إليها فعلي اللجنة أن تحيط رئيس المجلس بذلك علماً         

ببحث تلك المسألة وإعداد    وفي هذه الحالة يعهد الرئيس إليها       
تقرير برأيها لعرضه على المجلس أو أن يعرض األمر على          

 .المجلس مباشرة ليقرر ما يراه
ومن الديمقراطية أن يكون تقريـر اللجنـة معينـاً فيـه            

 واألسباب التـي    ،اإلجراءات التي اتبعتها في بحث الموضوع     
لجنة  ورأي ال  ،استندت إليها في بلورة الرأي الذي وصلت إليه       
 وعليهـا أال    .أو اللجان التي تكون قد استأنست بمالحظاتهـا       

تغفل اآلراء األخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشـأن          
الموضوع وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة التـي تلقتهـا    

 .اللجنة أي ُأخطرت بها
ومن الديمقراطية أال يغفل التقرير اآلراء المخالفـة التـي          

 واألسباب  ،ء اللجنة قد أبداه في الموضوع     أعضا يكون بعض 
 إذا طلب أصحاب هـذه اآلراء  .التي استندت إليها هذه اآلراء    
 وذلك فعالً مـا نصـت عليـه         .ذلك كتابة من رئيس اللجنة    

 .الالئحة الداخلية لمجلس الشعب وأخذت به



 -١٢٤-

وإذا ما بلورت اللجنة تقريرهـا قامـت بعرضـه علـى            
قررا للموضوع ليعـرض     وتختار في هذه الحالة م     .المجلس

 وتختار مقرراً احتياطياً ذلك الـذي يحـل محـل           .رأيها فيه 
 أمـا إذا غـاب االحتيـاطي        .المقرر األصلي في حالة غيابه    

واألصلي فإن لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة أو          
من أحد الحاضرين من أعضائها أن يتولى شـرح التقريـر           

 .نيابة عنه
ير النهائي باألغلبية فـإذا كـان       يتخذ رأي اللجنة في التقر    

عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة ال يقل عن          
 جاز لهم أن يختـاروا ممـثالً        ،نصف عدد أصحاب األغلبية   
 وفي حالة ما إذا قل العدد عـن         .لتوضيح رأيهم أمام المجلس   

 يختار المعارضون من تكون له أولوية الكالم        ،ذلك النصاب 
ة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة مـن رئـيس          عنهم أثناء مناقش  

 وإذا كان من بينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانيـة          ،اللجنة
 .لألحزاب المعارضة كانت له األولوية

 إما أن المجلس يعيـد      .الوضع بعد ذلك يحتمل األمور اآلتية     
التقرير إلى اللجنة إلعادة دراسته أو دراسة بعض جوانبـه فـي            

 .قشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات      ضوء ما دار من منا    
 .وإما أن يوافق المجلس على ما جاء في تقرير اللجنة
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   والمعلومـات   والمعلومـات  تزويد اللجان بالوثائق والبيانات   تزويد اللجان بالوثائق والبيانات   
  --::والخبراء والخبراء 

 –خبراء  : اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها قد تطلب اآلتي         
 جميع  – معلومات وإيضاحات    – معلومات ووثائق    –بيانات  

بحاث والمعلومات المتعلقة بمشـروع قـانون       الدراسات واأل 
 .معروض عليها

بالنسبة للخبراء فإن كل لجنة فـي بدايـة دور االنعقـاد            
العادي تعد بياناً بأسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في        

 ويعد لذلك   ،ميادين العمل والنشاطات الداخلة في اختصاصها     
كثر من   وللجنة أن تستعين بواحد أو أ      .سجل خاص بالخبراء  

المقيدين في السجل المـذكور وتكـون خبرتـه ذات صـلة            
 وتطلـب مـن رئـيس       .بالموضوع المعروض على اللجنة   

 .المجلس االستعانة به أو بهم
الحق أن تحصـل     بالنسبة للبيانات والمعلومات فإن لكل لجنة     

على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي لها صلة بالموضوع         
 وللجنة أن تقوم    .من أي جهة رسمية أو عامة     المحال إليها وذلك    

 وإذا مـا    .بزيارات ميدانية لفحص موضوع معين محال إليهـا       
وصلت إلى المجلس بيانات وأوراق ومسـتندات تتعلـق بـذلك           

 .الموضوع فإن رئيس المجلس يحيلها إلى اللجنة



 -١٢٦-

واللجنة في سبيل إنجاز عملها أن تطلب مـن أي وزيـر            
اط وزارتـه أو فروعهـا أو       معلومات أو إيضاحات عن نش    

الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التي تشرف عليهـا تلـك           
 .الوزارة وعلى الحكومة أن تجيب طلب اللجنة

فترة ال تتجاوز خمسة عشـر       وقد حددت الالئحة الداخلية   
يوماً من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس لموافاة اللجنة         

 .بما تطلبه من معلومات وإيضاحات وبيانات
كما أن للجنة أن تطلـب جميـع الدراسـات واألبحـاث            
والمعلومات واإليضاحات واإلحصاءات والبيانات والوثـائق      
عند نظرها لمشـروع قـانون أو لموضـوع يـدخل فـي             
اختصاصها وذلك فيما يتعلق بذلك المشروع الذي تكون قـد          

 وبجانب ذلك فإن للجنة أن تطلب الخبـراء         .وضعته الحكومة 
صاصيين الذين أسهموا فـي ذلـك لعـرض         والفنيين واالخت 

األمور المتعلقـة بالمشـروع أو بالموضـوع واألغـراض          
 .المستهدفة منه أمام اللجنة



 -١٢٧-

  --::اللجان األخرى اللجان األخرى 
 وهـي اللجـان     ،هناك لجان أخرى غير اللجان النوعيـة      

 ولجان  - لجان االستطالع والمواجهة     –الخاصة والمشتركة   
 .تقصي الحقائق

لدراسة أو بحث مشروع قانون أو      واللجان الخاصة تتألف    
اقتراح بمشروع قانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة          

 أو يؤلف المجلس لجنة     .محددة وإعداد تقرير بشأنها للمجلس    
مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر مـن اللجـان            

وهـذه غيـر    ( .النوعية للمجلس للنظر في موضوع معـين      
في الكونجرس األمريكـي والتـي      اللجان المشتركة القائمة    

 .)تألف من أعضاء من مجلسي الكونجرست
، فهي فـي رأينـا قمـة        جهةأما لجان االستطالع والموا   

،  تمارس بشكل واسع من مجلس الشعب       ولكن ال  ،الديمقراطية
 -: تحقيق كل أو بعض األغراض اآلتيةوتستهدف هذه اللجان

مال جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استك        -١
أوجه النقص أو القصور في التشريع المعـروض        

 وفي جعل أحكامه محققـة ألهدافـه        .على المجلس 
  .ومتفقة مع المقومات األساسية للمجتمع



 -١٢٨-

استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد في مختلـف         -٢
 .الميادين

االستماع إلى اقتراحات المواطنين فـي المسـائل         -٣
فـي   و.والموضوعات التي تشـغل الـرأي العـام     

 وذلك تأكيداً   ،التشريعات الهامة التي يراد إصدارها    
لحق الشعب في اإلدالء بالرأي في الموضـوعات        

  .العامة

االستماع إلى الشخصـيات العامـة المصـرية أو          -٤
الدولية لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدوليـة        

 .والعامة

استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل فـي          -٥
  .اختصاص المجلس

 هي رجوع إلـى     – في رأينا    –إن لجان االستطالع والمواجهة     
 ، وفيها تحقيق للديمقراطية المباشـرة ،الشعب صاحب السلطة األول   

ـات           ،ولو بصفة جزئية    لكن هذه اللجان ال يمكنها أن تتصل بكل فئ
ـاط مـن         الشعب في كافة المحافظات في وقت واحد أو تتصل بأنم

ماعية في زمن واحد وال حتى      الشعب من مختلف المستويات االجت    
في أزمان متعددة وإال ضاع الوقت وتغيرت الظـروف وأصـبح           

 .عليها أن تعيد الكرة لتستطلع رأي الشعب المتغير



 -١٢٩-

 فـإن   ،وحتى تحافظ هذه اللجان على أسس الديمقراطيـة       
اجتماعاتها تعقد بمبنى مجلس الشعب في المكان الذي يحدده         

 وسائل النشر واإلذاعة     ويعلن عنها في جميع    .رئيس المجلس 
 وتُعقـد   .عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة     

وهنا قمـة الديمقراطيـة ولـو أن        (هذه االجتماعات علنية    
 ما لم تقرر اللجنـة      )ن النوعية ال تعقد جلساتها علنية     اللجا

عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في األحوال التي         
ور االجتماعات العلنيـة ممثلـو       ويدعى لحض  .تقتضي ذلك 

 .جميع وسائل اإلعالم
كما يدعى لالجتماع المتخصصون والفنيون والبـارزون       
وممثلو أجهزة الدول المختصين وذوو الخبرة والتخصص في        

 وهؤالء جميعاً سوف    .الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
و  .يدلون بوجهة نظرهم في الموضوع الـذي تعـرض لـه          

ن بهم اللجنة بما يكون لديهم من معلومـات وبيانـات           تستعي
 .خاصة أعضاء الهيئات واألشخاص المعنوية

  --::لجان تقصي الحقائق لجان تقصي الحقائق 
هذه اللجان تنشأ نتيجـة الوظيفـة السياسـية للمجـالس           
التشريعية أال وهي الرقابة السياسية علـى أعمـال السـلطة           



 -١٣٠-

ق وتسمى  سمتها الالئحة الداخلية لجان تقصي الحقائ     . التنفيذية
 اللجان تشكل طبقـاً      وهذه .في الفقه الدستوري لجان التحقيق    

لدستور المصري التي تـنص علـى أن         من ا  )١٣١(للمادة  
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنـة مـن            "

لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح اإلدارية أو المؤسسـات         
 العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشـروع مـن            

 وذلك من أجل تقصي الحقائق وإبـالغ        ،المشروعات العامة 
المجلس بحقيقة األوضاع المالية واإلدارية أو االقتصادية أو        
إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل مـن األعمـال           

 وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تـراه          .السابقة
ـ  .من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقوالـه          ى  وعل

جميع الجهات التنفيذية واإلدارية أن تستجيب إلـى طلبهـا          
وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض من تطلبه من وثـائق           

 ."أو مستندات أو غير ذلك



 -١٣١-

 وهـي   .ومثل هذه اللجان موجودة في بريطانيا وفرنسـا       
ة قائمة في بريطانيا منذ زمن سحيق إذ تشكلت لجنة في سـن           

 .)٨٠( لمراقبة األجهزة الحكومية١٦٨٩
 أخذت تقـوى    ،وبينما بدأت سلطات لجان التحقيق ضعيفة     

 . ومنحت سلطات بمقتضى قـوانين خاصـة       .بمرور الوقت 
وبتلك السلطات خُول مجلس العموم البريطاني سلطات كاملة        

 ويترتب علـى تقـارير      .في متابعة لجان التحقيق ومراقبتها    
 ذلجان التحقيق لو أقرها مجلس العموم مسئولية الوزير وحينئ        

 .الوزارةإما أن يستقيل أو تتغير سياسة 
وفي فرنسا حدث خلط في البداية بين التحقيـق الجنـائي           

 واألول يتم بصـدد جـرائم       .والتحقيق السياسي أو البرلماني   
 والثاني يحدث بمناسـبة مخالفـات       .جنائية يرتكبها الوزراء  

 واألول يخضـع لقـانون      .سياسية في الجهاز اإلداري للدولة    
يخضـع لتقـديرات الجمعيـة الوطنيـة        والثاني   .العقوبات

 وما يقتضيه الوضـع مـن تحريـك المسـئولية           )البرلمان(
 ثم اتسعت سـلطات التحقيـق فـي فرنسـا فـي             .السياسية

                                                           

)٨٠(   Anson, Sir William R. ;The Law & Custom of the 
Constitution , London , P. 378 
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 ثم بعـد ذلـك تقلصـت اعتبـاراً مـن            ،الجمهورية الرابعة 
الجمهورية الخامسة وذلك حتى يتم حسم المنازعـات بـين          

 الوضع إلـى تقييـد لجـان        الجمعية الوطنية والحكومة فأدى   
أزمـات أو   التحقيق وجعلها غير ذات أثر حتـى ال تحـدث           

 .)٨١(يحدث عدم استقرار سياسي
وفي مصر نصت الالئحة الداخلية لمجلس الشعب علـى         

 وصار للمجلس أن يشكل لجنـة       .الحقائق إنشاء لجان تقصي  
خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن          

همية خاصة أو بفحص أحوال إحدى المصـالح        أمر عام له أ   
العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو القطاع          
العام أو أي جهاز تنفيـذي أو إداري أو أي مشـروع مـن              
المشروعات العامة يدخل في نطاق االختصـاص الرقـابي         

 وذلك لتقصي الحقيقة عن األحـوال أو األوضـاع          .للمجلس
ة أو االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو       المالية أو اإلداري  

الجهة التي شُكلت اللجنة من أجلها أو إلجراء تحقيقات فـي           
 وذلك للتحقـق    ،أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة      

من مدى التزام أي من الجهات السابقة بسـيادة القـانون أو            
 .بالخطة أو بالموازنة العامة للدولة
                                                           

الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في       : إيهاب زكي سالم    . د) ٨١(
 .١٤٤، ص ١٩٨٣النظام البرلماني، دار عالم الكتب بالقاهرة، 



 -١٣٣-

رار من مجلس الشعب بنـاء علـى        وهذه اللجان تُشكل بق   
اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشـرين عضـواً           

 وال يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنـة المشـكلة           .على األقل 
لتقصي الحقائق عن سبعة وال يزيد عن خمسـة وعشـرين           
عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع         

عات المشـكلة مـن     مراعاة التخصص والخبرة في الموضو    
 على أن يراعـى تمثيـل الهيئـات البرلمانيـة         .أجلها اللجنة 

لألحزاب المعارضة واألعضاء المنتمين لألحزاب إذا كـان        
 .عددهم في المجلس ال يقل عن عشرة أعضاء

بعكس اللجان النوعية   (يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها      و
تختار و .)عضاء فيها رئيسها كما سبق القول     التي يختار األ  

أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بـين العـاملين            
باألمانة العامة لمجلس الشعب بناء على ما يقترحـه رئـيس           

 .اللجنة
النظام الدستوري اآلخذ بلجان التحقيق أو تقصي الحقـائق         
يأخذ بنظام التعاون بين السلطات بدالً من نظام الفصل بـين           

إلجراءات الالزمة للحصول    فللجنة أن تتخذ كافة ا     .السلطات
على البيانات والمعلومات واألوراق المتعلقة بما أحيل إليهـا         



 -١٣٤-

من موضوعات وأن تجري ما يقتضـيه اسـتجالء الحقيقـة           
بشأنها من استطالع أو مواجهـة أو زيـارات ميدانيـة أو             

 .تحقيقات كما تنص الالئحة الداخلية لمجلس الشعب على ذلك        
ن الجهات المختصة مع لجان     وهي تنص أيضاً على أن تتعاو     

تقصي الحقائق في أداء مهمتها وعليها أن تقدم لها الوسـائل           
الالزمة لتجمع ما تراه من أدلة وأن تمكنها من أن تحصـل            
على ما تقرر حاجتها إليه من تقارير أو بيانات أو وثـائق أو             

 ثم تضع بعد التحقيق     .مستندات من أي جهة رسمية أو عامة      
يه ما اتخذته من إجراءات لتقصـي جميـع          وتبين ف  .تقريراً

الحقائق حول الموضوع المحال إليها وما تكشف لهـا مـن           
أوضاع اقتصادية ومالية وإدارية تتعلق بالجهة التـي كُلفـت          

 ومدى التزامها بمبدأ سـيادة القـانون   .اللجنة بفحص أحوالها  
 وأن تضمن التقرير    ،وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة    

 وينـاقش   .تها بشأن عالج السلبيات التي تكشفت لهـا       مقترحا
المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسـة تاليـة           

 .لتقديمها
يقال إن لجان التحقيق تتألف من أغلبية ممن ينتمون إلـى           
الحزب الحاكم لن تسفر عن مخالفات جسيمة ضد الحكومـة          
 إنما قد تشكر الحكومة على مجهوداتها فـي المجـال الـذي           
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 ونهيب بمثل هـذه اللجـان أن تتـوخى          .أجرت فيه التحقيق  
الصالح العام وتكشف ما يضره وتتجرد من كونها تنتمي إلى          

 وربما تكون مثل هذه اللجان في       .حزب معين يقود الحكومة   
النظام الرئاسي كما في الواليات المتحدة األمريكيـة أكثـر          
 فاعلية خاصة حينما يكون رئيس الجمهوريـة الـذي يقـود          

السلطة التنفيذية ينتمي إلى حزب ال تنتمي إليه أغلبية أعضاء          
 حينئذ تبدي   .الكونجرس أو المجلس الذي شكل لجنة التحقيق      

 ولو أن عين الرضا ستكون في النظام        ،عين السخط المساوئ  
 .كليلة البرلماني عن كل عيب

 
 



 -١٣٦-

  خاتمةخاتمة
إن ما يمكن استخالصه من الدراسـة أن حيـث يكـون            

 بمعنـى أن ال ديمقراطيـة مـع         . ديمقراطيـة  االستبداد فال 
 وإذا ما قامت الديمقراطية فيجب أن يكون نبراسـاً          .االستبداد

 فيعمل أصحاب القرار على     ،لها رأي الشعب أي الرأي العام     
هدي منه والعمل في ضوئه على أن تُطلق حرية الرأي فـي            

 فحيث تكون حريـة الـرأي سـتوجد         ،مناقشة كل القرارات  
 وحيث تتقرر الديمقراطية فال تقوم بها إال حرية         ،الديمقراطية

 .الرأي
ومهما كانت سلطات المناصب فعليها أن تصطبغ بصبغة        

 وحتى فـي أعلـى      .ديمقراطية وإال كانت أميل إلى االستبداد     
المناصب إذا لم تدخل في أعمالـه االسـتراتيجية واليوميـة           

 ومـن  . فإن ذلك أمر ال محالة أمـر مسـتهجن        ،الديمقراطية
 .ألفضل خلع تلك األنياب االستبداديةا

 حتـى تسـير     ،من المستحسن أن تصدر القرارات باألغلبية     
 علـى أن تراعـي      ،مركب المجتمع في بحار الحياة الصـاخبة      

 وكلما كانت قراراتها تضر بهذه      .األغلبية أال يحيق ضرر باألقلية    
 .األقلية فعليها أن ترفع الضرر عنها أو تخففه بقدر اإلمكان
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 ما صدرت القرارات فيجب أن تحقق لألفـراد مـا           وإذا
 .يجعلهم يتمتعون بحقوقهم سواء االقتصادية أو االجتماعيـة       

وأن تتخذ القرارات من خالل الديمقراطية سواء فـي قمـة           
 .السلطة أو حتى في مطبخ العمليات وهي اللجان البرلمانية
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  فهرس المراجع فهرس المراجع 
  ورودها في المتنورودها في المتن  حسبحسب

 الناشر مكتبة األنجلو    ، العام الرأي:  شاهيناز طلعت  .د -١
 .١٩٨٣ ،المصرية

 ،الصراع مع ترزيـة القـوانين     : كما ل خالد المحامي    -٢
 دار االعتصـام    ،ثالث سنوات دفاعاً عـن الدسـتور      

 .١٩٨٩ ،بالقاهرة
األحزاب السياسـية وجماعـات     :  سعاد الشرقاوي  .د -٣

 .١٩٨٣ سبتمبر ، سلسلة أقرأ،الضغط

الرأي في الميدان   حرية  :  احمد جالل حماد المحامي    .د -٤
 دار الوفاء للطباعة    ،السياسي في ظل مبدأ المشروعية    

 .١٩٨٧ ،والنشر والتوزيع

الحريـات العامـة فـي      :  محمد سليم محمد غزوي    .د -٥
اإلسالم مع المقارنة بالمبـادئ الدسـتورية الغربيـة         

 . مؤسسة شباب الجامعة باإلسكندرية،والماركسية

لميدان السياسي  حرية الرأي في ا   :  جالل أحمد حماد   .د -٦
 دار الوفاء للطباعة والنشـر      ،في ظل مبدأ المشروعية   
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 .١٩٨٧ ،والتوزيع بالمنصورة مصر

 ترجمة  ،أسطورة الرئاسة األمريكية  : ديفيد كي نيكولز   -٧
 الدار األهلية للنشـر والتوزيـع       ،صادق إبراهيم عودة  

 .باألردن
8- Birch, A. H. , The British System of 

Government, 1969  
 ترجمة نمير عباس    ،الديمقراطية ونقادها : روبرت دال  -٩

 ، دار الفارس للنشر والتوزيـع عمـان األردن        ،مظفر
١٩٩٥. 

شـرقية بالمملكـة   الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة ال    -١٠
 التجـارب واآلثـار     –التخصيص  : العربية السعودية 

 . هـ١٤١٠  المملكة العربية السعودية،االقتصادية

اإلسالم ومبادئ نظام الحكم في     : ليعبد الحميد متو  . د -١١
 منشـأة المعـارف     ،الماركسية والديمقراطيات الغربية  

 .باإلسكندرية
12-   Anson, Sir William R. ; The Law & Custom 

of the Constitution, London, P. 378 
الرقابة السياسية علـى أعمـال      :  إيهاب زكي سالم   .د -١٣

 دار عالم الكتـب    ،السلطة التنفيذية في النظام البرلماني    
 .١٩٨٣ ،بالقاهرة
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  ات ات ــــــالمؤلفالمؤلف

  --::الكتب السياسية واالقتصادية الكتب السياسية واالقتصادية 
 مكتبـة   ،الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية      •

 .١٩٨٣عالم الكتب بالقاهرة 
 ، كتاب األهـرام االقتصـادي     ،العمالة وفرص العمل   •

١٩٩٨. 
 كتـاب   ،القرارات االقتصادية بين الفـرد والمجتمـع       •

 .٢٠٠٠ ، االقتصادياألهرام
 .٢٠٠١ ، موسوعة الشباب السياسية،االنتخابات •
 ، كتاب األهرام االقتصـادي ،الدول بين التخلف والتقدم   •

٢٠٠٢. 
 .القصصيةالروايات والمجموعات  •
 .١٩٧٧اللقمة في يد النساء  •
 .١٩٨١ذور ب •
 .١٩٨٧ مرئية تحت الشمس  غيروقائع •
 .١٩٧٨آللئ الزمن الخالي  •
 .١٩٨٨خذ الحذر  •
 .١٩٨٨باً ما يتفتح الزهر غال •
 .١٩٨٩ر إلى زمن ميت فالس •
 .١٩٨٩بعد فوران الحمم  •
 .١٩٩٠الدكاكين الصغيرة  •



 -١٤١-

 .١٩٩١لو أعلنت الحقيقة  •
 .١٩٩١نفحات من العطر المعتق  •
 .١٩٩١العودة إلى الحياة  •
 .١٩٩٢مازلت أتألم  •
 .١٩٩٣انقالب في الثالثين  •
 .١٩٩٣ الجري وراء األهواء •
 .١٩٩٤ الميراث •
 .١٩٩٤الذئاب والحمالن سالم  •
 .١٩٩٥المصيدة الكبرى  •
صدرت بتمويل من اتحاد    ( ١٩٩٦شقة الهوى والهوان     •

 .)كتاب مصر
 .صدرت في سوريا١٩٩٩الحب باإلكراه  •
 . صدرت في سوريا١٩٩٩ليالي الزعبالوي  •
 .صدرت في سوريا١٩٩٩ملكة األرخبيل  •
 . في مصر٢٠٠٠ في سوريا و١٩٩٩امة بال حدودود •
 .١٩٩٩قع نستالهجرة من الم •
 .٢٠٠٠سرائيل إمهاجر من  •
 .٢٠٠٢الهارب من النار  •
 .٢٠٠٢الخداع يعود بثوب جديد  •
 .٢٠٠٢فندق الشقاء األزرق •
 .٢٠٠٢الميت الحي  •
 .٢٠٠٢أين الكموني  •
 .٢٠٠٢المتعة عند الغروب  •



 -١٤٢-

 .٢٠٠٢األخوان نار ونور  •
 .٢٠٠٤حرب الصقور  •
 .٢٠٠٤لغة بال كلمات  •
 .٢٠٠٤بين المهمشين  •
 .٢٠٠٤الندم الخطيئة و •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١٤٣-

  دار النشر اإللكترونيدار النشر اإللكتروني

  مؤلفات سياسية واقتصاديةمؤلفات سياسية واقتصادية
 ٢٠٠٥الطريق إلى اإلصالح السياسي  •
 ٢٠٠٥توصيات اقتصادية  •
 ٢٠٠٥السلطات العامة  •
 ٢٠٠٥السيادة بين االقتصاد والسياسية  •
 ٢٠٠٥قضايا دستورية  •
 ٢٠٠٥بعض ما جادت به القريحة  •
 ٢٠٠٦ي تجديد الفكر السياس •
 ٢٠٠٦أسئلة في الديمقراطية  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١٤٤-

  روايات ومجموعات قصصيةروايات ومجموعات قصصية
 ٢٠٠٥عبور الخط األحمر  •
 ٢٠٠٥ ذكريات فضيلة ودليلة •
 ٢٠٠٥اعترافات الورد والشوك  •
 ٢٠٠٥األهوج •
 ٢٠٠٥أيامي األخيرة  •
 ٢٠٠٥كشف الماضي  •
 ٢٠٠٥أخبار الشخصيات البارزة  •
 ٢٠٠٥االعتقال في الدار  •
سب الجـزء األول خسـائر بـال        خسائر ومكا  •

 ٢٠٠٥تعويضات 
 ٢٠٠٦الهجرة من المستنقع •
 ٢٠٠٦المتعة عند الغروب  •
 ٢٠٠٦. .؟أين الكموني •
 ٢٠٠٦األخوان نار ونور  •
 ٢٠٠٦دوامة بال حدود  •

 

  مسرحياتمسرحيات
 ٢٠٠٦السلطان والصعلوك  •

 
 




