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 :مقدمة
       تشكل السياسة المقارنة الجديدة أحد المجاالت العلمية المنتجة لمفاهيم مرآبة و 

آما يعرف هذا المجال .   ا أنها تتميز بالحرآية و التأسيس النظريهجينة من جهة، آم

 Constructions  تخصصية - عبر محاوالت جدية لبناء مساقات إبستيمولوجية

epistemologiques trans-disciplinaires    بإستخدام لمناهج متعددة اإلنتماءات

  يات  التحليلية ، مع إعتمادها و مرآبة األل d'origines poly-theoriques      يةالنظر

 .على منطق تحليلي هادف و عضوي

 

   باللغة العربية                    فبالنظر لغياب مادة علمية حول السياسة المقارنة الجديدة

 تقديم هذه المفاهيم األساسية لطلبة العلوم السياسية و العالقات الدولية بشكل  أرتأينا

ي التحليل المقارن لألنظمة السياسية في عالم يتجه أآثر نحو يمكنهم من التحكم أآثر ف

نمطية قيمية قوامها حقوق اإلنسان و نموذجها السياسي المؤسس حول نظام الديمقراطية 

 .المشارآتية
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ب                            مع تمنياتي لطلبتنا  التوفيق و النجاح

 

 أمحند برقوق.د

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظاهرة و المفهومال: العولمة )  1(

 

 

على الرغم من االستخدام الواسع لمفهوم العولمة إال أنه مع ذلك مازالت ظاهرة        

األبعاد و الفواعل و  ليس فقط من حيث المكونات ، غامضة و مفهوما متضارب المعاني ،

 .لكن أيضا على مستوى القيم التي تحرآها 

 

 :أساسيةنقاش حول ثالثة مداخل فمن أجل تبسيط هذا المفهوم يمكن حصر ال   

 

تكنولوجيا  ماليا ،  فأما األول فيتعلق بالعولمة آمجموعة مسارات متشابكة اقتصاديا ،-)1(

األمم ( تشمل آل العالم و تحرآه فواعل فوق وطنية   قيمياثقافيا ،سياسيا، اجتماعيا و ،
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سيات ،و المجتمع المدني المتحدة ووآاالتها ، البورصات العالمية ،الشرآات المتعددة الجن

 . و حاصرة بذلك لدور الدولة )العالمي

 

 فأما المدخل الثاني فيحصر العولمة في محاوالت مترابطة تهدف لتنميط القيم –) 2(

 الفردية بصفة تعكس توجهات عالمية نحو التجانس و التماثل من حيث تالمحددة للسلوآيا

عل العالم مجاال مفتوحا لالستهالك المادي و القواعد ، القيم ، السلوآات و األذواق و تج

 القيمي 

 

 أما المدخل الثالث فهو ذلك الذي ينظر للعولمة آحراك إنساني ،يتماشى وطبيعة -)3  (

و يهدف في  الوضع الدولي الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة ماديا و الغرب حضاريا ،

آي و للتأسيس لحرآية تسلط أمريكي السلو–النهاية لغربنة العالم على المستوى القيمي 

 .على المستوى الكوني 

 

و انطالقا من هذه النقاشات يمكن االستخالص ،آما هو متفق عليه في التعريفات  

بأنه بإمكاننا وضع العناصر التالية في تحديد  اإلجرائية في العالقات الدولية حول العولمة ،

 : ماهية العولمة 

 

 .شمولية تجعل من العالم آله مجاال لها  ، العولمة حرآية شاملة-1-

  

 العولمة حرآية تخلق في ذاتها و بذاتها آليات جديدة تعمد على تكييف الدول و المناطق -2-

 .و القيم مع منطقها التجانسي 
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سلوآي و –غامي ،على خلق حرآيات تنميط قيمي  العولمة حراك يهدف ، بمنطقه اإلر-3- 

قتصاد السوق ديمقراطية إ(ال التنظيم اإلنساني أسس و أشكمجموعة منمذجة على مستوى 

  ) .الخ...الحر ، الحكم الراشد 

 

فمن هنا فالعولمة ليست فقط ظاهرة ولكنها حرآية و حراك إنساني يعكس طبيعة          

 هيمنة المادية و الحضارية للغرب النظام الدولي ، درجة الترابط اإلنساني و طموح ال

 

 مة السياسيةالعول)    2(
 

 أنها ية ، حرآية و خطورة للعولمة ، إذتشكل العولمة السياسية أآثر األبعاد حيو        

 بمحورية اال تقوم فقط بإعادة النظر في المنطلقات األساسية للدولة بجعلها أآثر ارتباط

ي  الوطن قواعد التفاعل السياسي الداخلي واإلنسان و حقوقه و لكن أيضا بتنميط مجموعة

 .مع فرض تصورات منمذجة ألساليب الحكم 

  

، و إن آانت مرتبطة إلى حد بعيد بالمنطق الجدلي للفلسفة  السياسيةفالعولمة     

أفرزها عالم ما بعد الحرب  تعكس التصورات و الطروحات التي النيوليبرالية ، ولكنها أيضا

عوب و الثقافات تماشيا مع الباردة و التي تهدف لخلق نموذج حكم صالح لكل األوطان والش

 .منطق العالم الرافض للنسبية و الفارض للقيم المنمطة و األنمطة المنمذجة 

 

 :فالعولمة السياسية تقوم على مجموعة من المحددات التأسيسية لهذا المنطق 
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 ضرورة بناء تصور موحد و إلزامي لحقوق اإلنسان ال تعترف ال بالثقافة و ال بالدين و -1-

فهنا نجد أولوية اإلنسان  .للدولة ال بالسيادة و ال باالختصاص الداخلي وبالحدود، ترف ال تع

 .على الدولة و أولوية منطق حاجات اإلنسان على منطق أمن الدولة 

 

 . جعل الديمقراطية نظام الحكم الوحيد القادر على التكيف مع منطلقات العولمة-2-

 

، و ترفض األنظمة ير األنظمة السياسية باسمهم لتغي جعل الديمقراطية حقا يستخد-3-

ل تدخل األمم المتحدة ،  و يتدخل في الشؤون الداخلية باسمه آما آان في حا،اإلنقالبية باسم

نظام حكم  إلرجاع 1994  سنةفي هايتي  عن طريق تدخل الواليات المتحدة األمريكية 

 . بعد أن آان ضحية انقالب عسكريمنتخب

 

 . دولة الحق و القانون  منطق تفعيل-4- 

 

لتعددي بخلق حراك اجتماعي و سياسي مؤثر يتمحور حول  بناء منطق المجتمع ا-5-

  .المدنيالمجتمع 

 

 أما المحدد األخير فيهدف إلى خلق آليات الرشادة و العقالنية السياسية عن طريق -6-

 . فرض فلسفة الحكم الراشد 

 

ياسية هي حرآية تهدف لجعل العالم يحكم بنفس فمن هنا يظهر أن العولمة الس         

المنطق السياسي ، بنفس المنطلقات القيمية المرتبطة بالتصور الغربي لحقوق اإلنسان ، و 
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يهدف لجعل آل الدول تحكم بمنطق الديمقراطية المشارآاتية و الحكم الراشد في حال عدم 

 .تعارضها مع مصالح القوى المهيمنة 

 

 

 

                                                 

 

 الديمقراطية  المواطنة )  3(
 

من األهداف  األساسية للهندسة السياسية  هو بناء مواطنة ديمقراطية تجعل من      

 و من الحقوق ،كمألساسي لبناء فلسفة الدولة و الحالحقوق المدنية و السياسية  المنطلق ا

ألولويات النظام ية المحور الوظيفي األول المحدد االقتصادية و االجتماعية و الثقاف

السياسي و الهادفة لتحقيق الحاجات األساسية للمواطنين حسب منطق جامع بين الفعالية ، 

 .النجاعة ، العقالنية و الشفافية 

 

 :فالمواطنة الديمقراطية تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و منها         

 

ورية و قانونية و إجرائية متمحورة حول حقوق اإلنسان العالمية ضرورة بناء هيكلة دست*

 .و هادفة لتحقيق دولة العدالة و الرفاه 
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ضرورة جعل المشارآة السياسية للمواطن المحرك األساسي لعمليات التداول و التجديد *

 .ينالسياسي

 

 .نية المستدامةضرورة بناء دولة قوامها الحق و القانون و هدفها تحقيق التنمية اإلنسا*

  

ضرورة بناء دولة الجودة السياسية التي تثمن الكفاءة و االستحقاق و ترفض الرداءة * 

 .السياسية ، المحسوبية و الجهوية 

 

 فالمواطنة الديمقراطية هي مسار اندماج لتطلعات المواطنين ، و بناء على ذلك 

 األنظمة السياسية في الحفاظ  هاجس إلغاءلتحقيق أآبر قدر ممكن من حاجاتهم األساسية و

فالمواطنة .  على االستقرار و تحقيق أآبر قدر من العقالنية االقتصادية و التسييرية

الديمقراطية ،من هذا المنظور تجعل من النظام السياسي أداة مجتمعية لتحقيق الصالح العام 

–ق سياسي مصالح الوطنية خارجيا حسب منطالو الخدمة العامة داخليا و الدفاع عن 

 .مجتمعي توافقي وتفاعلي 

 

 و لوجود كاس لنضج ديمقراطي مجتمعيفمن هنا فالمواطنة الديمقراطية هي انع  

فلسفة حكم تجمع بين حقوق اإلنسان ، الديمقراطية المشارآتية ، الحكم الراشد و المحاسبة 

 .  الديمقراطية على مستوى الدولة و النظام السياسي
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 الثقافة الديمقراطية)    4(
 

من بين شروط الهندسة السياسية الديمقراطية و المتوافقة مع القيم األساسية          

 التنشئة السياسية و تأطير تلياي تطوير ثقافة ديمقراطية توجه عمللعولمة السياسية ه

  . التداول السياسي و التفاعل الديمقراطي حرآيات

 

ة ليست مجرد قناعات فكرية أو قيم سياسية و لكن هي فالثقافة الديمقراطي    

باألساس إطار لترشيد عمليات التعزيز الديمقراطي حسب منطق جامع بيم العقالنية 

 .السياسية ، الشفافية ، الحسبة الديمقراطية و الحكم الراشد 

 

 : فالثقافة الديمقراطية بهذا المنظور تقتضي إستوفاء مجموعة من الشروط و منها  
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 وجود حرية الصحافة و التعبير بصفة تشكل حراآا فعليا للشفافية و للتوجيه -1-

 .الديمقراطي 

 

 و المؤسسات التعليمية بدور تكاملي للنشأة مالمدني، اإلعال قيام مؤسسات المجتمع -2-

 .الديمقراطيةالسياسية 

 

لك بوجود نظام  و ذ تطابق الممارسة السياسية مع المنطلقات القيمية الديمقراطية-3-

العقالنية السياسية و الشفافية مع ضرورة  ، دولة الحق و القانون،التداول الديمقراطي

 . المحاسبة الديمقراطية و الجزاء السياسي إعمال مبادئ

 

ة الحياة العامة طور هي اإلطار االجتماعي لدمقرفالثقافة الديمقراطية من هذا المنظ    

 االجتماعي، التداول، االستحقاق، السلم  الحوار، واالختالف ،التعدديةبما يتماشى و مبادئ 

 .الديمقراطية العقالنية و المواطنة الفعالية،
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 :الديمقراطيالسلم )   5(
 

  ية في مفهوممن بين المفاهيم األساسية التي يروج لها أنصار العولمة السياس     

 و الذي تعود جذوره ألفكار مفكر و فيلسوف النهضة االيطالية "السلم الديمقراطي"

Dante allege    و 19 في القرن إيمانويل آانط و طروحات المفكر األلماني 15في القرن 

 :التي تقوم على فكرة أساسية مفادها أن 

 

لية األساسية للوقاية من األزمات و منع  الديمقراطية تنشأ ثقافة الحوار ، و الحوار هو  اآل

لسلم المجتمعي بأشكاله  أي أن ا، تفاقمها لتصبح حالة مستعصية من العنف المسلح

االقتصادية تقتضي تطوير آليات الحوار و ال يمكن لهذه السياسية و الثقافية واالجتماعية و 

  . المشارآتية الديمقراطية نظامأن تكون فعالة إال في ظل

 

يبرالية حسب آما يستخدم مفهوم السلم الديمقراطي للترويج للقيم السياسية الل     

 أن السلم العالمي يستدعي الديمقراطية  ألن التاريخ لم يعرف حروبا بين منطق يقول

 ألن الديمقراطية تقوم على اإلجماع ، العقالنية ،و الحوار و بالتالي تغلب ،الديمقراطيات
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 و لكن التحليل الموضوعي للسياسية العالمية يؤآد على أن   .الدبلوماسية على الحرب

لم آانت وراءها أنظمة أغلب الحروب و الحمالت االستعمارية و االستدمارية في العا

 أما منطق السلم . األمريكية ، فرنسا ، و بريطانيا  الواليات المتحدة :ديمقراطية 

 :  هي و على مجموعة من المبادئ الديمقراطي بمعنى الهندسة السياسية فيقوم أساسا 

 

 التعددية و الحوار مع احترام االختالف، ضرورة تطوير ثقافة ديمقراطية محلية تكرس -1-

 .للدولةالخصوصيات المجتمعية 

 

 الطبيعة االجتماعية للدولة ومستوى  و مؤسساتي يتماشى مع ضرورة تبني نمط دولي-2-

 .نموها

 

 السياسية لخلق حرآية حوار دائم قادرة على احتواء  ضرورة تفعيل شروط المشارآة-3-

 .األزمات قبل تحولها لشروخات سياسية و اجتماعية عنيفة 

 

 تمكين العدالة المستقلة من فرض قواعد دولة الحق و القانون آشرط أساسي لتمكين -4-

 .حقوقهالمواطن من -إلنسانا

 

لمحدد لسلوك الدولة لمنع التهميش ،  ضرورة جعل العدالة التوزيعية المعيار األساسي ا-5-

 .و العنف  اإلحباط ، التطرف ،

 

 تكرس االختالف و وجود ثقافة و آليات ديمقراطية   فالسلم الديمقراطي إذن هو نتاج  

 .الء و اإلقصاءلدولة الحوار و المشارآة ال اإلمس التعددية و تأس
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 المواطنة العالمية)   6(
 

ار العولمة السياسية و من بين المصطلحات التي يروج لها أنص  

ليتالينون الجدد نجد مصطلح المواطنة العالمية التي تطرح تبديل مستقبلي الكوسموبو

 المتشابكة على ابعملياته، أي أن مسار العولمة السياسية يةتللمواطنات الدول

اصة بنشر قيم متجانسة و منمطة لحقوق اإلنسان و مؤسسات المستويات الخ

 . الديمقراطية ، اقتصاد السوق الحر و الحكم الراشد  متوافقة و طروحاتمنمذجة

 

ومنطقها  ليس فقط لتحوير دور الدولة  أو  هذا المنظور المعرفي يهدف

اإلنسان و سم إنسانية لدول بإاألساس لبناء آيان آوني على أنقاض ولكن باالوظيفي 

 .المصدر اإلنساني  للمواطنة ال المصدر الدولي 

 

فحسب منطق دعاة هذا الطرح ، يمكن الوصول للمواطنة العالمية عن طريق      

 :العمليات التالية 
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 .الديمقراطية و المبادرة االقتصادية الحرة   نشر قيم معولمة لحقوق اإلنسان ،-1-

 

 عبر آل  فعلية لها لمدني العالمي مع روافد السماح بتطور شبكات المجتمع ا-2-

 العالم فعملية محلنة المجتمع العالمي 

 La glocalisation de la société mondiale    قادرة على تطوير هذا

 . التجانس القيمي العالمي مع جعل الهموم المحلية    آونية و القيم العالمية المحلية

 

آليات الحكم إلى )  خاصة م المتحدة ووآاالتهااألم(  تحويل المؤسسات الدولية -3-

لك الحواجز  على الدولة متخطية بذ العالمية فرض الخيارات مع تمكينها منالعالمي

 مع مبدأ بشكل ال يتوافق أساساللدولة  الخيارات الوطنية  محتراالقانونية الخاصة بإ

 .السيادة

 

مزية و ليست عائقا على  إعادة النظر في فلسفة السيادة بجعلها شكلية و ر-4-

عمليات العولمة السياسية أو مبررا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدولة 

 .باسم الديمقراطية و حقوق اإلنسان 

 

فالمواطنة العالمية بهذا المنحى لن تكون مجرد إحساس إنساني ،أو قيمة  

سانية مستقبلية بخلق عالم  و لكن يعتقد الدعاة لها أنها سوف تكون تجربة إنةطوباوي

ما بعد الدولة يتميز بالتعقيد على المستوى التنظيمي بين الحكم المحلي المجزأ 

في حين يلعب المجتمع ) الحكومة العالمية(،و الحكم العالمي المعقد ) الجهات (

العالمي و الحكومة المحلية –المدني العالمي دورا فعاال ووسيطا بين المواطن المحلي 

 .شفافية المشارآة المباشرة من خالل هذا الضمير العالمي لخلق 
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ن تحققت آثير من األفكار التي تحقق و إ ينو لكن هل يمكن لهذا الطرح المثالي أ

 ؟  بعد ذلكتبدو خيالية قرون 
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 التباين السلطوي)    7(
 

" التباين السلطوي "مفهوم " األساسية للهندسة السياسة نجد ملمفاهيمن بين ا 

الذي يهدف إلى أن يعوض المفهوم الدستوري الكالسيكي للفصل بين السلطات المطور 

 .و أتباعه   Montesquieuفي عصر النهضة األوربية من طرف  

 

 التفاعالت  فيهكتشابت و تعقد فيه الحاجات عالم ت  فالتباين السلطوي يعتبر أن في  

 بوجود اآلليات المساعدة على اتخاذ القرارات بسرعة و  خاصةالدولية و الوطنية و

  قدر من و حرصا على تلبية أآبر)أليات اإلتصال و التواصل الحديثة (بحوار مستمر

مشارآة السياسية آحق سياسي محوري يهدف للوصول  و تفعيال لل،الحاجات للمواطنين

لعدالة و المسؤولية بالجزاء ة و العقالنية السياسية و تحقيق الشفافيحد أقصى من اإلى 

 إعادة هندسة العالقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بجعل هذه  بالتالي ، يجب

عليها أن , . ة و منتظمةاألخيرة نابعة بالضرورة من  انتخابات حرة ، نزيهة ، تعددي

فقط دوريا و لكن بصفة مستمرة مع مراعاة قيم ولة أمام ممثلي الشعب ليس تكون مسؤ

فالتباين السلطوي من هذا المنظور يقتضي  . الفعالية و الجزاء ،الكفاءة ، االستحقاق

 :مجموعة من الشروط التأسيسية و منها 

 

 ضرورة تكريس محورية المواطن في العملية السياسية مع جعل حقوق اإلنسان -1-

 .اعالت الدولة و المجتمع الخارطة القيمية الموجهة لتف
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 في درء الفساد و فعاالتلعب دورا  من أن  ضرورة تمكين السلطة القضائية المستقلة-2-

 .معاقبة التعسف 

 

 جعل المشارآة السياسية حرآية بناءة في عمليات التجديد المؤسساتي ، التداول -3-

 .السياسي و المراقبة على السلطة التنفيذية 

 

دها أآثر أو نزعها لمنع تعدي بعض ي النظر في قاعدة الحصانة بتقي ضرورة إعادة-4-

البرلمانيين على القانون وإفالتهم من العدالة خاصة في مسائل الفساد و جرائم القانون 

 .العام

  

 يهدف لخلق توازن وظيفي بمنع هيمنة ، من هذا المنظور،فالتباين السلطوي        

وقدرة  "استعجالي اإل"  التنفيذية في التشريع السلطةسلطة على أخرى مع مساهمة 

السلطة التشريعية على المساهمة الفعلية في صناعة السياسيات العامة و التأثير على 

القرارات الوظيفية باسم الفعالية ، العقالنية و األداء و تحقيقا لحاجات اإلنسان و حقوقه 

. 
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 التعقيد المؤسساتي) 8(
 

" التعقيد المؤسساتي " مفهوم  نجدمن بين المفاهيم األساسية للهندسة السياسية      

دارة و  بعد الحداثة قائمة على تقريب اإلالذي يقصد به أساسا جعل فلسفة دولة ما

تيرة األداء و  للمال مما يرفع من و مؤسسات الدولة من المواطن ربحا للوقت و اقتصادا

 . يزيد من نجاعة الدولة و فعاليتها 

 

عتماد مجموعة من العمليات و الشروط عقيد المؤسساتي يستدعي أساسا إفالت     

 :و منها 

 

 جعل فلسفة الحكم متمحورة حول منطق أمن اإلنسان التي تقوم على حقوق اإلنسان -1-

 .و المواطن 

 

ارية بالتشجيع على بناء مجتمع مدني ناضج و ديمقراطية مشارآاتية جو التأسيس ل-2-

 .مبادر وطنيا و محليا 

 

 جعل مبدأ المحاسبة الديمقراطية قيمة أساسية في الحكم لتحقيق العقالنية و للرفع -3-

 .فعاليةمستوى المن 

 

و  إعادة النظر في الخارطة اإلدارية بتقريب اإلدارة من المواطن لتلبية حاجاته -4-

 . للتهميش و اإلحباط ر السكاني منعاتحقيق االستقرا
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 جعل مبادرة التنمية المحلية متمحورة حول المجتمع المدني المحلي و اإلدارة -5-

 بالضرورة يجب أن تكونالمحلية المنتخبة لتحقيق سلم أولويات الحاجات اإلنسانية التي 

  .ة الوطنياألولويات متوافقة مع 

 

و التضامن الوطني لتمكين اإلدارة المحلية من تطوير  تطوير سياسة الجباية المحلية -6-

 .سياسات تنمية محلية عقالنية تتماشى و حاجات المواطنين و تطلعاتهم 

 

 في التسيير وطنية بهدف الرفع من مستوى مرافقة تسييرية خلق آليات مراقبة و -7-

  . و الوطنية معااألداء الوظيفي للمؤسسات المحلية

 

مساعدة على اللمتابعة القضائية عند وجود الفساد و التعسف مع  إعمال آليات ا-8-

 .تطوير صحافة محلية قدرة على تكريس الشفافية التسيرية على المستوى الجزئي 

 

فالتعقيد المؤسساتي ، القائم على المشارآة ، التمكين و التكامل يهدف أساسا         

نتظار لمبادرات مرآزية قد ال تكون لتحقيق أآبر قدر ممكن من الحاجات محليا و دون ا

هذا هو لب فلسفة الدولة الذآية التي بدأت والية . مناسبة مع األولويات المحلية 

Queensland    بأستراليا تطبيقها و الذي أصبح نموذجا عالميا يحتذى به. 

 

 

 الجودة السياسية)   9(
 20



  

 نجد مفهوم الجودة ةسيمن بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السيا   

السياسية التي تعني بمعناها البسيط بناء نظام حكم يقوم على األداء الفعال ، على العقالنية 

  يؤمن بالتداول و، على الشفافية ، على الديمقراطية المشارآتية ، على حقوق اإلنسان ،

 . بالمحاسبة و بالجزاء ،  ، بالتعدديةعلى السلطة

 

سياسية إذن هي نمط جديد للحكم ينطلق من حقوق المشارآة السياسية فالجودة ال         

 :الثالثةبأشكالها 

 

 مشارآة سياسية دائمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها -1-أما الشكل األول فيقوم على 

رضة و داخل السلطات ادور التأطير السياسي للمجتمع ، آما تلعب دور الرقيب في المع

 أيضا آما  تتكون المشارآة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال .  و القراريةالتشريعية

، مستقل سياسيا عن السلطة السياسية و األحزاب و يملك ذمة مالية خاصة تمكنه من 

 .المبادرة 

 

 فهو مرتبط بالمشارآة السياسية الدورية التي تقوم على حرية -2- الثاني الشكلأما 

ت حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة حسب منظومة انتخابية الترشح و المشارآة في إنتخابا

 و مدة العهدة و تضمن شفافيتها و نتخابلترشح و االا  قانونية و إجرائية تحدد شروط

 .حريتها و نزاهتها 

 

 أما البعد األخير للمشارآة السياسية فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مرآزية السلطة -3-

دورها الرقابي و محوريتها في التشريع و دورها الفعال  بالسياسي ،التشريعية في النظام 
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في المساهمة في صناعة السياسيات العامة و في مراقبة السلطة التنفيذية ، هذا على 

أما على المستويين المحلي و الجهوي فتقوم المجالس التمثيلية    .المستوى الوطني 

ية المحلية  و الجهوية بما يحقق األولويات المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنم

 .النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشارآة و العقالنية في التسيير 

 

ونتاجا للمشارآة السياسية فنظام الجودة السياسية يعيد النظر في طبيعة النظام           

فيذية ، بإعادة النظر في السياسي بتفضيل مرآزية السلطة التشريعية على السلطة التن

  بإعادة بناء فلسفة العقالنية ، بإعادة بناء منطق القانون حسب فلسفة ومفهوم الحصانة

ة التنمية الوطنية حول أولويات تكاملية عمادها المحلي و حقوق اإلنسان، و بإعادة محور

 ا من شأنه أنو هذا م.  ليس الوطني لتحقيق تنمية إنسانية  متوازنة ، متكافئة و مستدامة

يجعل من مشروعية النظام السياسي قائمة ليس على خطابات و ال رمزيات و لكن على 

 .مشارآة سياسية للمواطن من جهة و فعالية النظام السياسي من جهة أخرى 

 

منطق المشروعية ، فلسفة التداول و حرآية جامعة بين فالجودة السياسية إذن هي  

 .  الذآاء و الرشادةعمليات الفعالية لبناء دولة 

 

 

 السياسية ة العقالني ) 10(
 

من بين عناصر الجودة السياسية المرتبطة بالديمقراطية المشارآاتية و الفعالية      

حسب المنطق العولمي لحقوق اإلنسان نجد العقالنية السياسية التي تعني في معناها البسيط 
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ات اتخاذ القرارات و صناعة السياست قدرة النظام السياسي الوصول إلى مجموعة عمليا

 مادي قائم على اختزال الزمن و اقتصاد المال و صرفه بصفة -ديالعامة حسب منطق اقتصا

تحقق أآبر قدر من الخدمة العامة من جهة ، آما ترتبط العقالنية السياسية من جهة أخرى 

بصفة تخلق عدد مشارآة آل الفواعل االجتماعية ، السياسية و المؤسساتية لبفتح مجال 

من الخيارات و البدائل السياسية و القرارية للرفع من مستوى النجاعة الوظيفية و الفعالية 

 .السياسية 

 

  :التالية تقتضي توفر مجمل الشروط المنظور، هذا نم السياسية،فالعقالنية   

 

ها وطني بشكل يجعل ضرورة توفر تصور توافقي حول حقوق اإلنسان على المستوى ال-1-

 . تبني من خالله أسس فلسفة الدولة و المجتمع  للتشريع رياتشكل مصدرا محو

 

 . لمفاهيم الخدمة العامة و الصالح العام ي وجود تصور توافق-2

 

زاب و مجتمع مدني في التأثير في صناعة درة الفواعل السياسية و االجتماعية من أح ق-3-

 و فواعل لمصادر خيارات سياسية و قراريةا ات العامة و اتخاذ القرارات بتحولهالسياس

 .الحكملتقييم مخرجات النظام السياسي من أجل تحسين األداء الوظيفي و السياسي لنظام 

 

 توفير الكفاءة السياسية و الحنكة الديمقراطية الكفيلتين بترشيد وظائف النظام -4-

كين المواطنين من السياسي حسب منطق الفعالية ، اقتصاد الزمن و المال العام و تم

 .حقوقهم 
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فالعقالنية السياسية من هذا المنطلق هي مجموعة العمليات التي تجعل النظام  

 فعالية و تحقيقا لحقوق المواطنين و حاجاتهم حسب منطق اإلدارة ية والسياسي أآثر حرآ

 و حسب منطق استشراف المخاطر و التهديدات آلها قبل بروزها و ،بالجودة و األهداف

يم وقياس درجة جودة النظام السياسي ، قالنية السياسية هي من معايير تقي فالع.  فاقمهات

 فالنظام السياسي العقالني يضمن .   نجاعته و فعاليته و درجة  شدته الديمقراطيةمستوى

 و االستقرار ، في النهاية درجات عالية من العدالة االجتماعية و السياسية من جهة

 .ن جهة أخرى  م المزمنالسياسي

 

                                                           

 

 

 

 

 

   الحنكة السياسية)11(
 

من بين األبعاد األآثر حيوية للجودة السياسية هي تلك المرتبطة بالحنكة السياسية          

لك العمليات   فالحنكة السياسية هي ت.الذآيةآمنطق عقالني في البناء الوظيفي للدولة 

المرتبطة باالتصال السياسي االيجابي للنظام السياسي اتجاه البيئتين المجتمعية و الدولية و 

 لخلق حرآيات تعبئة و  لصورة النظام السياسي و لكني ليس فقط للتلميع المجالةدفااله

ية فهذا الدعم ضروري لتقوية الظروف الداخل.  لخيارات السياسية و القراريةدعم فعلية ل
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ما يتعرض النظام السياسي لحرآيات أزموية إقتصادية و المرتبطة بالمشروعية خاصة عند

 .سياسية إجتماعية أو 

 

آما تحتاج الحنكة السياسية أيضا لمجموعة من عمليات العقلنة السياسية المرتبطة      

 .يجابي للموارد العامة مع تحقيق حد عالي من الخدمة العامة اإلتسيير الب

  

 :لحنكة السياسية ،إذن ،تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و من بينها فا

 

 . قوامه الكفاءة و التنافس  وجود نظام ديمقراطي مشارآاتي-1-

 

 توفر مجتمع مدني حرآي و تعددية سياسية فعالة تساعد على إثراء الخيارات السياسية -2-

 .و القرارية للنظام 

 

 . المساءلة و الجزاء  ولرقابة ا توفر أليات الشفافية و-3-

 

 .الفعاللتعددي و  وجود آليات حرة للتعبير ا-4-

 

منطق مرتبط بالكفاءة ، الفعالية ،العقالنية و     فمن هنا فالحنكة السياسية هي 

اإلستباقية في التعامل مع المصادر التأسيسية لألزمات بشكل يضمن عدم سقوط الدولة و 

 التي قد تأثر سلبا على استقرارها ، السياسية و اإلنسانيةالمجتمع في معضالت التنمية

 عن   فالحنكة السياسية هي أيضا تعبير.الداخلي ، و تجانسها االجتماعي و دورها الدولي 

 سياسي يرفض -ثقافة سياسية ناضجة قوامها القانون و الحوار مع وجود منطق اجتماعي
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 أداء النظام ر فيويم من أجل التحسين المستماحتكار السلطة و الرأي و يقر بالتقييم و التق

 .لمواطني من الحقوق إلنساني و االسياسي للرفع من درجة التمكين ا

 

الديمقراطي،  صفة مرتبطة بالنضج ، هي في المحصلة األخيرة،فالحنكة السياسية   

لمواطنتي و بتوفر آليات دولة الحق و القانون الضامنة لمحورية المواطن في  اسبالح

 .المجتمعفلسفة الدولة و 

 

 

 

 

 

 الفعالية السياسية) 12(
 

             من بين المفاهيم المرتبطة بالجودة السياسية و األداء الديمقراطي نجد مفهوم 

السياسية و الوظيفية للنظام يعبر عن طبيعة الحرآية االجتماعية، الفعالية السياسية الذي 

 مرآزية الحاجات األساسية ة حقوق اإلنسان،يسه لمفهوم محوريالسياسي من حيث تكر

  ظام على تحقيق تمكين آلي لإلنسان و مدى قدرة هذا الن في فلسفة الحكمنلإلنسان المواط

 .من حقوقه حسب منطق جامع بين العقالنية السياسية و العدالة التوزيعية 

            

 : التاسسية و منهافالفعالية السياسية تقتضي مجموعة من الشروط             
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حدود ول ماهية حقوق اإلنسان، ضماناتها، وضوح دستوري و قانوني و إجرائي تام ح).1(

 .و آليات تفعيلها و حمايتها

 

 . الجزاء راطي مشارآاتي قائم على التداول، المراقبة، المساءلة و وجود نظام ديمق).2 (

 

 الشفافية و  مساهمة في حرآيتي و آلية أساسيةوجود مجتمع مدني يشكل قوة اقتراح).3(

 .العقالنية

 

 

 .االقتصاديةمحورية اإلنسان قي مسارات التنمية السياسية و ).4(

   

 : القول أن للفعالية أبعاد أساسيةالشروط يمكنانطالقا من هذه          

 

أما البعد األول فيقوم على فعالية النظام السياسي على المستوى االتصالي بقيامه -1

 وعة من الوظائف التي تساعد على إيصال المعلومات في وقتها و بكل شفافية و علىبمجم

 رغبات و اقتراحات المواطنين للرفع من ألداء السياسي تقبل الطلبات المعبرة عن حاجات و

 .للنظام بجعله متفاعال مع المجتمع حسب منطق المواطنة

 

 حقوق المواطنة بجعله سي من حيث تحقيقالية النظام السياأما البعد الثاني فيقوم على فع-2

 و مجتمع مدني  بالسماح بوجود مجتمع سياسي فعاليضمن المشارآة السياسية التعددية

 تعددية و منتظمة حسب  و نزيهةة، و يساهم في تنظيم انتخابات حرة وحرآي من جه

 . للسلطة لمواطنيامنطق الديمقراطية المشارآتية الضامن للتداول السلمي و 
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 أما البعد األخير ، فيقوم على فعالية وظيفية هادفة لتحقيق حاجات المواطنين األساسية -3-

أو ثقافية وذلك بجعل حقوق اإلنسان محورا صانعا  ،اقتصادية سواء أآانت اجتماعية 

 . احياسات العامة للدولة وهدفا في أن وللس

المواطن و – من حقوق اإلنسان  فمن هنا فالفاعلية هي حرآية وظيفية تنطلق              

تهدف لتحقيق حاجاته األساسية السياسية و االقتصادية واالجتماعية و الثقافية بصفة 

 . تضمن للدولة االستقرار و للمجتمع الرفاه 
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  السياسيةةالمشروعي) 13 (

Légitimité Politique   
 

م المحورية في العلوم السياسية خاصة تشكل المشروعية السياسية أحد المفاهي   

و بالحقوق المدنية و السياسية ، بمفهوم المواطنة ) آمفهوم (بالنظر الرتباطها 

آمعنى و محتوى (روعية السياسية  فالمش.  لودبالمشارآة السياسية الديمقراطية و بالت

 ، على قد تغيرت آثيرا في ظل العولمة السياسية إذ لم تعد قائمة ، بصفة حصرية) 

وجود مصادر متفق عليها من طرف المجتمع سواء أآانت قائمة على التوريث آما هو 

 في األنظمة الشمولية و ةفي الملكيات ، أو على القدرة الخطابية و الشخصية الكاريزمي

التسلطية أو على وجود خيارات عقالنية عن طريق تنظيم انتخابات حتى و إن آانت 

 .شكلية 

 

 السياسية ، بمعناها العولمي تقوم باإلضافة لحصر الشروط التأسيسية فالمشروعية    

لها في وجود انتخابات حرة ، نزيهة تعددية و منتظمة بقدرة النظام السياسي على أداء 

وظائفه بفاعلية و أمانه  و ذلك بتحقيق أآبر قدر ممكن من الحاجات اإلنسانية حسب 
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لة التوزيعية للموارد و القيم االجتماعية ،و فلسفة التمكين الحقوقي المرتبطة بالعدا

 .سياسية و القانونية 

 

تشترط مجموعة من الشروط  ،ة ، بمعناها العولميفالمشروعية السياسي     

 :التأسيسية و منها 

 

نزيهة،  حرة، و إجرائية لتنظيم و إجراء انتخابات ةدستورية، قانوني وجود هيكلة -1-

المواطن و مشارآته السياسية منطقا حرآيا محددا للتداول  و منتظمة بصفة تجعل ةتعددي

 .السياسي

 

 وجود تعددية حزبية تضمن التداول على السلطة مع توفرها للقدرة على المعارضة -2-

  .تنفيذية لضمان الرقابة و المساءلةااليجابية للسلطة ال

 

 . وجود صحافة حرة ،نزيهة و تعددية تضمن الشفافية-3-

  

فاءة سياسية و عقالنية ترفع من األداء و الفعالية السياسية للنظام  وجود آ-4-

 وحاجياتهالسياسي بما يحقق تمكين آلي لإلنسان من حقوقه 

. 

 إجرائية و سياسية تمنع من التعدي على  وجود ضمانات دستورية ، قانونية ،-5-

 .آاتي لمواطني المنتج لنظام ديمقراطي مشارحقوق المواطنين مع حماية الدور ا

 

  

 30



 :فالمشروعية السياسية ،إذن ، تتمثل في بعدين             

 

أمل البعد االبتدائي فيقوم على تفعيل حقوق المشارآة الديمقراطية القائمة على وجود 

 نزيهة ، تعددية و تنعكس في انتخابات حرة ، و مجتمع مدني فعال ، تعددية حزبية ،

 .لرقابة على السلطة التنفيذية منتظمة مع وجود سلطة تشريعية تضمن ا

أما البعد الثاني فيضمن  استمرار مسار المشروعية عن طريق الفعالية التي تعني تمكين 

 . و حاجاته في ظل دولة الحق و القانون هاإلنسان من حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        )14   (

 الديمقراطية المشارآاتية 
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– للعولمة السياسية هي تلك المرتبطة بتمكين اإلنسان األساسيةمن بين القيم     

 اإلنسانية من خالل تفعيل ياسية و المدنية المرتبطة بكينونتهالمواطن من حقوقه الس

طن وخادما  النظام السياسي متمحورا حول الموا تجعللسياسية الة المشارآتحرآية 

 .لحاجاته االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية و السياسية 

 

فالهدف من هذه الحرآية التأسيسية و الشاملة هو التأصيل لنظام الديمقراطية        

المشارآاتية القائمة على أسس قيمية عالمية تعيد النظر بالضرورة في طبيعة النظام 

فالديمقراطية المشارآاتية تجعل من حقوق   . و منطقه فواعله ،،،فلسفته السياسي 

الذي يقيم دولة عمادها الحقوق قبل القانون  األولاإلنسان المنطق الفلسفي و التأسيسي 

و تجعل من السلطة التشريعية  ريا في أمن الدولة ،،و تجعل من أمن اإلنسان بعدا محو

و  اسي خادما للمواطن ،ريا للنظام السياسي و تجعل في النهاية النظام السيوعمادا مح

المواطن و حاجاته  مصادر المشروعية ومعايير قياس مستوى فعالية النظام السياسي و 

 .درجة ديمقراطيته 

 

 :بادئ آبرى  م5 فالديمقراطية المشارآاتية تقوم باألساس على 

 

 ضرورة إقامة دولة تؤمن بالحق في الديمقراطية التي مصدرها الفلسفة العالمية -)1(  

 .لحقوق اإلنسان 

 

 ضرورة تطوير و بناء دولة الحق و القانون يجعل اإلنسان و حاجاته أساس -)2( 

 .منطق الحكم و العدالة 
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 بين المجتمع و النظام ى األولاالتصالية ضرورة جعل المجتمع المدني الحلقة -)3( 

 .السياسي 

 

 .بية و بحرية الصحافة  ضرورة تطوير مفهوم الشفافية المرتبطة بالتعددية الحز-)4( 

 

ييم و  بتقباألساس ضرورة جعل المساءلة القانونية و المؤسساتية مرتبطة -)5( 

 .الهياآل القرارية المحلية بما يخدم حاجات المواطن تقويم السلطة التنفيذية و 

 

أو فمن هنا فالديمقراطية المشارآاتية ال تنحصر فقط في وجود تعددية حزبية         

 و قواعد قانونية و دستورية تنص على قوائم حقوق انتخاباتو  كة جمعوية ،شبوجود 

من مشارآة المواطن الدائم في االتصال سان و لكن أآثر من ذلك فهي تجعل اإلن

لحكم الصالح المحقق لتنمية  المنتجة ل في الرقابة و المحاسبة أهم الشروط، السياسي

  .إنسانية مستدامة 
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  السياسيةالشفافية) 15(
 

من بين اإلفرازات الجديدة للعولمة السياسية هي تلك المرتبطة بالشفافية        

السياسية آمنطق تسييري معبر عن مدى نضج النظام السياسي و درجة تفتحه على 

 .تجذر الحريات العامة فيه المجتمع و آذلك مستوى 

 

فالشفافية السياسية ال تعبر فقط عن مدى قدرة النظام السياسي على بناء اتصال        

تفاعلي مع المجتمع بجعل الحق في اإلعالم  حقا فاعال و فعليا ، ولكن أيضا في وجود عدد 

سم المواطنين ت بإض الرقابة و التحقق من السياسات و القرارامن الميكانيزمات  التي تفر

 .و حسب منطق دولة الحق و القانون
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من هذا المنظور تحتاج لمجموعة من الشروط التأسيسية و  ،         فالشفافية السياسية

 : هي 

 

  بناء دولة الحق و القانون -1-

 

 . وجود تعددية إعالمية تتميز باالستقاللية المهنية و النزاهة -2-

 

  .لة مؤسسة في السلطتين التشريعية و القضائيةو مساء  وجود آليات رقابة-3-

 

 وجود مجتمع مدني يشكل الضمير الحي للمجتمع و يلعب في آن واحد حرآية اجتماعية -4-

 .القراراتتساعد على الرقابة و التأثير الفعلي في عمليات صناعة السياسات العامة و 

 

 السياسية المعبرة عن مستوى النضج أحد أبعاد الجودةالسياسية هي فالشفافية          

 04 على يقوم هذا النوع من الشفافية.  الديمقراطي و درجة محورية الحنكة السياسية فيه

 :أساسيةأبعاد 

 

  االستعالم و التحقيقاإلعالم، آليات -1-

 

  آليات الرقابة و المساءلة -2-

 

  آليات المسؤولية بالجزاء-3-
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  .ينن الديمقراطي آليات التدقيق و التحسي-4-

 

فمن هنا فالشفافية السياسية ، آمنطق تسييري ، يرفع من درجة تفتح النظام     

و آعمليات تعبر عن رغبة النظام السياسي في الرفع من أدائه و  السياسي على المشارآة ،

 التحسين  إجرائية و إعالمية تساعد على فعاليته ،و يقوم على حرآية اجتماعية قانونية ،

 . شدته الديمقراطية المشارآاتية من
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التعددية السياسية ) 16( 
 

من بين المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية المشارآاتية نجد مفهوم التعددية         

الذي ال ينحصر فحسب في وجود عدد من األحزاب السياسية و لكن أيضا بقدرة  السياسية ،

صورات لبرامج الدولة و المجتمع تتميز عن بعضها البعض و هذه األحزاب على بناء ت

 .معبرة بذلك على نضجها ، عن فعاليتها و عاآسة بالضرورة لمستوى تفاعلها مع المجتمع 

 

آما أن التعددية السياسية، إضافة لبعدها الحزبي ، تقتضي وجود مجتمع مدني        

عبوية ليكون مجتمعا مدنيا مستقال عن  مجرد آونه آتلة جمعوية ذات وظائف تتعددي يتعدى

 وقوة ضغط اجتماعية اقتراحقوة  اسي و األحزاب و قادرا ألن يكون النظام السي

 .سياسية مؤثرة على الخيارات السياسية و القرارية لنظام السياسي 

 

 :فالتعددية السياسية ،بمعناها االيجابي و الفعال تقتضي الشروط التالية    
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ور دستوري و قانوني يسمح بحرآية سياسية داخل و خارج السلطة مع  وجود تص-)1(

إلغاء الشروط القمعية ، القهرية ،القصرية التي تحد من نشاط األحزاب و قدرتها على 

 .فرض التداول و الرقابة 

 

 نلسياسييا التهجين وجود ثقافة سياسية تكرس قيمة المعارضة و ترفض التدجين أو -)2(

 .يات المدنية لألحزاب و الجمع

  

 وجود صحافة حرة قادرة على نشر البرامج السياسية لألحزاب آما يخلق مجاال -)3(

 .السواء للنخب و الموطنين على حد  الديمقراطيإعالميا حرا و فاعال ينمي النضج

 

 وجود هيكلة سلطوية تكرس الدور المحوري للسلطة التشريعية المنتجة للحكومات و -)4(

 .المراقبة لها 

 

 

فالتعددية السياسية ، إذن ال تعبر فقط على مجموعة من األحزاب أو آتلة من       

 ، الحوار ، االختالفو لكن هي باألساس مؤسسة و معبرة في أن و احد لثقافة  الجمعيات ،

 آما أنها تكرس التنافس السياسي من أجل تطوير آليات .   الفكري و السياسيحالتالق

 ، الرشادة الديمقراطية و الحكم الراشد بما يخلق في النهاية نظاما العقالنية السياسية

 فالتعددية السياسية .  سياسيا يؤمن بالتداول ، بالرقابة ، بالشفافية ، بالمحاسبة و الجزاء

 آما أنها تؤسس أيضا ، و الفعالية من جهةباالنتخاباتتؤسس للمشروعية السياسية 

 ةذلك حري يؤمن بالحريات العامة و يقدسها بما فيحكم يكرس حقوق المواطنة و لمنطق 

رضة المؤسسة لحرآيات التغيير السياسي حسب هندسة االرأي و التعبير و حرية المع
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 تبنى من خاللها ثقافة سياسية مواطنية و  و تعددية تعكس طبيعة المجتمعانتخابية

 .ديمقراطية 

 

 الديمقراطية المشارآاتية التي م لنظااألساسيةفالتعددية السياسية إذن هي الرآيزة  

 . قيمتها المرآزية اإلنسان حقوق  منها وا ل المواطنة منطلق منلتجع
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 المجتمع المدني    )17(
 

 اإلصالح، و من خالل آل برامج  الترآيز في ظل العولمة السياسيةيتم          

رة تفعيل المجتمع المدني آقيمة  الصاعدة ، على ضروبالمجتمعاتالسياسي الخاصة 

اجتماعية معبرة عن درجة انفتاح النظام السياسي على المجتمع ، آما أنه يعبر أيضا على 

مدى تكريس هذا النظام لحقوق المشارآة السياسية المؤسسة لدولة مدنية عمادها حقوق 

 . العالمية اإلنسان

 

ية و فاعال اجتماعيا في آن واحد فالمجتمع المدني بهذا المنظور هي قيمة اجتماع     

 : يتكرس في شبكة جمعوية تتميز بالخصائص التالية 

 

 وظيفة و عضوية عن النظام السياسي و األحزاب بشكل تحولها إلى قوة استقاللية -)1(

 لضبط الشفافية و فرض الرقابة المجتمعية على البنى السلطوية و آلية و اقتراح

 .المؤسساتية للدولة 

 

 الذمة المالية لكي ال تكون عرضة للتوظيف أو التدجين السياسيين و لكن ستقالليةا -)2(

  .ةالمسؤوليهي تحافظ على صفتها المدنية المعبرة على المواطنة المستقلة و 
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 بصفة تجعلها عماد لمواطنيا آما تتميز أيضا بالنضج الديمقراطي و بالحس -)3(

 . الديمقراطية المشارآاتية الديمقراطية المحلية و فاعال محوريا في

 

 بكونه شبكة من الجمعيات تتميز باالختصاص الوظيفي سواء في ما  المجتمع المدني -)4(

 اوظيفييخص البيئة ، الصحة ، الثقافة و غيرها مما يجعلها قادرة على أن تكون شريكا و 

ألآثر توافقا مع  القرارات ااتخاذ احتماالتللقطاع الوزاري الذي يقابلها بما يسمح بتوسع 

الحاجات الخاصة بالمجتمع في الميدان المعين و هذا ما سيرفع أيضا من حرآية التنمية 

 .الدولة و المجتمع في المستدامة ، آما ستؤدي أيضا لتعميق النضج الديمقراطي اإلنسانية

 

 

 المعبر عن ل الرأسمال االجتماعيك الذي يشالمدني،لكي نطور مثل هذا المجتمع     

الشروط  يقتضي بالضرورة مجموعة من  ممارجة الوعي الجماعي للدولة و المجتمعد

 :ومنها

  

 ضرورة تفعيل الدولة للهيكلة الحقوقية العالمية بما يكرس مفاهيم المواطنة ، -1-

  .السياسية ، التدقيق الديمقراطي و الجودة اإلنسانيةالمشارآاتية ، الحاجات الديمقراطية 

 

فيما   قانونية مرنة تساعد على تطوير المجتمع المدني دون عرقلة سواءا وجود قواعد-2-

 .يخص النشاط ، التمويل أو االستفادة من التجارب العالمية 

 

 تعددية تساعد على خلق حرآية للتالقح الفكري الضروري لبناء اتصالية وجود سياسة -3-

 .يمقراطية المشارآاتية الحوار عن طريق تكريس فلسفة االختالف التي تشكل عماد الد
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 فاعال في العقالنية  آما أنه المدني هو أداة لتجسيد الديمقراطيةفالمجتمعفمن هنا  

   فمن هنا فبناء الدولة ما بعد الحداثية.   عنصرا محوريا في الرشادة السياسيةوالسياسية 

ولة و  بين منطق الدة جامعديناميةتستدعي بالضرورة دعم هذا المسار المدني حسب 

 . المواطن – اإلنسانحاجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الديمقراطية المحلية   )18(
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 بالديمقراطية ارتباطاتشكل الديمقراطية المحلية أحد المفاهيم األآثر            

المشارآاتية بجعل المشارآة السياسية للمواطن في اتخاذ القرارات المحلية ضمانا أساسيا 

 .لموطنة ، المشارآة السياسية و الشفافية لبناء نظام سياسي عماده ا

 

 اإلدارة نظور تقوم أساسا على ضرورة تقريبفالديمقراطية المحلية بهذا الم           

 حسب منطق الصالح العام ، ودوما منفتحة على حاجاته ، تهمن المواطن و جعلها في خدم

معلوماتية – افتراضيةرى  و أخ،جواريةوير شبكة اتصالية مادية وأولوياته و رغباته بتط

 مع فتح آليات مشارآاتية ،ية من جهةمل إعالم المواطنين بكل المستجدات العتتخصص في

 .في تقديم البدائل القرارية و االقتراحات المحلية 

 

 :منهافالديمقراطية المحلية تقتضي بالتالي توفر مجموعة من الشروط و      

 

لتجسيد ) البلدية مثال ( ية القرارية للمكون المحلي  هيكلة دستورية تكرس االستقالل-)1 (

 .األولويات التنموية المحلية 

 

ها  تمكين المؤسسات القرارية المحلية من الموارد المالية الضرورية بالسماح ل-)2(

 .مها العدالة و الفعالية بتطوير سياسة جباية محلية قوا

 

ترفع من مستوى جودة بإمكانها أن  و   عالية و متخصصة وجود إطارات ذات آفاءة-)3(

ني للمال الاإلدارة المحلية بما يحقق أآثر قدر من العقالنية اإلدارية الجامعة بين التسيير العق

 .اإلنسانية التنمية المحلية و تمستوياالعام مع تحقيق أعلى 
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كون  وجود قواعد قانونية و إجرائية واضحة تحدد طبيعة العالقات الوظيفية بين الم-)4(

 .للدولةالمحلي و باقي العناصر المكونة 

 

 ضرورة وجود مؤسسات للتدقيق المالي المحلي و آليات للرقابة المدنية و القضائية و -)5(

 .المحلي  الشأن العاماإلدارية على تسيير

 

من هنا يظهر جليا أن الديمقراطية المحلية تجعل من المواطن و حاجاته رآيزة      

 آما تجعل من المجتمع المدني الفاعل األآثر حيوية في ،جودة السياسيةأساسية لدولة ال

 فالديمقراطية .   مع آليات ومؤسسات الحكم المحلي للمجتمع المحليلمشارآاتياالتفاعل 

اسية أيضا في دينامكية الدولة المنطقية التي تهدف العولمة السيالمحلية ،هي حلقة أساسية 

 .ها و تجسيدها إلقرار

 

 

 

 

 

 

  االنتخابات الديمقراطية )19(
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 و السياسية للمواطنين ة تفعيال لمجموعة من الحقوق المدنيالنتخاباتاتشكل         

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان انطالقاالتي أسسها النسق الحقوقي العالمي 

ووصوال إلعالن و ) 1966(و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ) 1948(

ذي أعمل حرآية عولمة حقوق اإلنسان و لا) 1993جوان (مل فيينا برنامج ع

 .الديمقراطية 

 

 بصفة منتظمة  هي بالتالي تفعيل حرآي للحق في الترشح و التصويتفاالنتخابات    

 الخيارات ، بالمنطق الديمقراطي ، تستدعي مجموعة من فعقلنه .  على خيارات تعددية

،  السياسيةاألحزاب الدخول في الجمعيات المدنية و الحق في إنشاء و: الشروط و منها 

 .الحق في حرية التفكير و التعبير و التجمع و الدفاع عن القناعات السياسية و الفكريةو 

 

 فتوفر الحرآيات الدستورية و القانونية و اإلجرائية الضامنة لهذه الحقوق و           

عيل مجموعة من اآلليات السياسية و  إذ أنها تستدعي تف، الحريات ال تكفي و حدها

اإلعالمية و القضائية الكفيلة بتحقيق أآبر قدر من التمكين الحقوقي للمواطنين بشكل 

 يجعله محورا مرآزيا لفلسفة الدولة و النظام السياسي 

 الديمقراطية ، آما تعرفها المعايير المتعارف عليها عالميا فاالنتخاباتفمن هنا            

تمويل و برنامج إدارة  ،)  (PNUDن طرف برنامج األمم المتحدة للتنميةسواء م

 تقتضي ،  و غيرها(OSCE) و التعاون في أوربا األمن، منظمة )  (ACEاالنتخابات

 ،التعددية االنتظام لتوصف بالديمقراطية و هي ، لالنتخاباتتوفر أربعة محددات أساسية 

 .، الحرية و النزاهة 
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ظام فيقصد به احترام النظام السياسي لمدة العهدة المحددة دستوريا دون أما االنت      

 االنتخابية ، خاصة االستحقاقاتلتبرير تأجيل  " ةاستثنائي" أسباب و ظروف افتعال

 ، فاالنتظام. عندما تكون الدولة ال تعرف حاالت من االضطرابات االجتماعية و السياسية 

د االنتخابي المحدد مجاليا و المعبر عن حق المواطنين  للعهحترامإ هو ، من هذا المنظور

 .في تفعيل حقوقهم إلحكام شروط التداول أو التغيير 

 

 حزبية أو رطعن حق المواطنين في الترشح في إ  تعبرباألساسأما التعددية ، فهي     

 فغيابه يعني غياب الصفة ،  فالتعددية هي شرط لصيق بالديمقراطية. آمستقلين 

 فأما .   تعددية فعلية و أخرى صورية: و التعددية شكالن.  قراطية عن االنتخاباتالديم

عل السياسية مع التعددية الفعلية فهي تقوم على توفير تنافس حر دون تمييز بين الفوا

 فهي قائمة .  للمواطنينأشكال التقييد للمبادرات الحزبية أو الخاصة غياب أي شكل من 

آحاالت ( و أما التعددية الصورية . لي في الفرص السياسيالتساوي الفععلى مبدأ 

موجهة "فهي تقوم على هيمنة حزب السلطة و إن دخلت أحزابا ) سوريا و تونس مثال 

 فهي ،  نوعا من المصداقية على هذه االستحقاقاتاءإلضف ، "ديكورية"أو " 

 الحرية و ديمقراطية مظهرية يغيب عنها جوهر و روح الديمقراطية التي عمادها

 .المواطنة 

 

أما الحرية فهي تعبير عن مجموعة من الشروط الكفيلة بالمساعدة على بناء       

 المرشحين الكفيلين بإحداث النتقاءخيارات عقالنية تقدم للمواطنين من أجل إرشادهم 

 فالحرية تعني . ه لية التشريعية و التنفيذية الضروريتين إلنتاج األمن و الرفااالفع

 فعل يحدث أو حرية التعبير و التفكير و المبادرة ، مع ضرورة غياب أي شرط ألساسبا
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فالديمقراطية تقوم على القناعة و .   لخيارات المواطنين لقصريااإلآراه أو التوجيه 

 .تعددية األفكار و قنوات التعبير عنها  و الحوار و على االختالفاإلقناع ، على 

 

 .  جود مجال حر للصحافة تبتعد عن الموسمية و المظهريةفالحرية تستدعي أيضا و    

 و ةالزائف قائم على الشعبوية و الوعود انتخابيفالديمقراطية ليست مجرد فلكلور 

التجمهر أيام الحمالت االنتخابية في التجمعات العامة و في اإلذاعة و التلفزيون ، بل هي 

و آمال و آالم المواطنين لتشكيل حلقة  إلثراء النقاشات العامة حول هموم يوميةممارسة 

ة الثقافة ية لديمقراطاتصالية إضافية بين الحاآم و المحكومين من جهة ، و آلية فعل

 . و المحاسبة الفعالية و و المواطنالسياسية المتمحورة حول حقوق اإلنسان 

 

  على جعل التنافس شريف و عادل بينباألساسأما شرط النزاهة فهو قائم        

. الفواعل السياسية إلقرار قدسية حقوق المواطنة و الصوت االنتخابي للمواطن 

 تشمل على مجموعة من العمليات و التي تقوم باألساس على بالمنظورفالنزاهة من هذا 

بناء مصداقية االنتخابات بعدم التالعب بالقوائم االنتخابية و عدم التالعب بصناديق 

 .و االحترام الشامل لنتائج الصندوق  لفرز تزوير محاضر ا ،عدماالقتراع

 

 الحياد اإليجابي لإلدارة المنظمة و المشرفة على العمليات باألساسفالنزاهة تقتضي 

 . و التداول الديمقراطية للنظام السياسي بقواعد التزاماالنتخابية ،و الذي هو بحد ذاته 

 

ضي توفر مجموعة من القواعد فاالنتخابات الديمقراطية ، من هذا المنظور تقت        

 باألساس االنتخابات و منها لديمقراطية و المسهلة المواطنو اآلليات الضامنة لحقوق 

 و المعلومات ، الرقابة اإلعالم الحق المتساوي للمترشحين في احترامتجريم التزوير ، 
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ية الترسيم لمواطنية و المؤسساتية للعمليات االنتخابية إبتداءا من إحصاء الناخبين لغا

 .الدستوري للنتائج 

 

آما تقتضي أيضا الفعالية الديمقراطية إضافة لهذه الشروط التأسيسية ،         

التشجيع على تداول النخب بفتح مجال المشارآة السياسية للنخب المثقفة حسب قاعدة 

قدر من االقتصادية و االجتماعية المحققة ألآبر الكفاءة و االستحقاق المنتجة للسياسات 

 فعولمة حقوق اإلنسان و الديمقراطية .  التنمية اإلنسانية المستدامة و األمن اإلنساني

النتخابات و تعددية األحزاب و المجتمع المدني عولمة المعرفة و لتستدعي باإلضافة 

 .الكفاءة أيضا 

 

 

 

 

 

 

الحكم الراشد )20( 
  

أو (سياسية نجد الحكم الراشد  في ظل العولمة الا تسويقاألآثرمن بين المفاهيم         

لة و المجتمع عند البعض إدارة شؤون الدوالحكمانية ، الحكمية عند البعض أو فلسفة 

 فاحكم الراشد و إن آان مرتبطا من حيث المنطق العولمي بسياسيات البنك ).  األخر 

 و اإلداريالهادفة لترشيد النفقات العمومية بعيدا عن الفساد ) 1989منذ (العالمي 
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سياسية التي تهدف  العولمة الأبعاد لصيقة بكل أصبحت فإن الحكم الراشد آقيمة ، لتسييريا

 وحاجاته ، الديمقراطية المشارآاتية ، اإلنسان بين حقوق ا جامعاسياسيلبناء أنموذجا 

الالمرآزية الوظيفية القائمة على المبادرة المحلية الناجعة ، و العقالنية في إدارة  الموارد 

 . الوقت و

 

 مكملة للديمقراطية المشارآاتية لبناء نظام الرشادة ،فالحكم الراشد آفلسفة تسيير     

 :  و هي األساسية تقتضي مجموعة من الشروط ،السياسية

 

 . وجود دولة الحق و القانون -)1(

 

 .وجود تعددية المجتمع المدني و فاعليته  -)2(

 

 .حر  و التعبير الالرأي وجود تعددية -)3(

 

 . استقاللية القضاء و فعالية العدالة -)4(

 

 . وضوح مفاهيم الخدمة العامة و الصالح العام في الخطاب السياسي الرسمي و العام -)5(

 

 و المدنية القادرة على فرض الشفافية و ةالمؤسساتي توفر آليات الرقابة السياسية -)6(

 .الجزاء 
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 المنطلقات المرتبطة بمجموعة لنظام القائم على  افمن هنا فالحكم الراشد هو         

 آما أنه ، الفعالية و النجاعة و العدالة في التوزيع المادي و القييمي :لديمقراطيةامن القيم 

 التفاعلاألساس الذي تبنى من خالله دولة الجودة السياسية التي تمكن المجتمع من 

تمع المدني في ظل توفر شروط التنافس التعاوني بين القطاع العام والقطاع الخاص و المج

االقتصادي الشريف و في ظل توفر شروط االرتقاء االجتماعي القائمة على الكفاءة 

(compétence )  و االستحقاق(le merite)   الرداءة و ليس على(mediocrité ) و 

 . nepotisme المحسوبية  علىال

 

 لبروز منطقا مسهال أيضا فهو ،ة في التسيير آان ضامنا للعقالنيإن و ،فالحكم الراشد      

ج من التخلف و الفساد على الكفاءات الوطنية التي تمكن الدولة و المجتمع من الخرو

 .يين السياسي و التسيري المستو

 

 األسبق الدآتور األول آما لخصه أب النهضة الماليزية ووزيرها إذنفالحكم الراشد    

 الشؤون إدارةين التسيير بشفافية باشتراك المواطن في ماهاتير محمد هي فلسفة تجمع ب

لصالح العام بمنطق لالدولة و المجتمع و عن طريق الحكم بأمانه لمدة زمنية معينة خدمة 

فة عادلة ، فبدون الشفافية ، الخدمة العامة الهادفة لتنمية محققة لحاجات المواطنين بص

 آانت مواردها قادرة على تحقيق تنمية الدولة و لن تكون الدولة  مهماف .   و العدالةاألمانة

 .اإلنسانال المجتمع و ال 

  

 ) . و العدالة األمانةالشفافية ، ( يقاس بهذه المعايير الثالثة األنظمةفرشد حكم       
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الرشادة السياسية  )21( 
 

النظام ة في بناء  محورية و فعالياألآثر األبعادتعد الرشادة السياسية من بين           

 و ق لالمنطمنطق النيوليبرالي الذي يجعل من حقوق اإلنسان الالسياسي العولمي حسب 

 للنجاعة و الفعالية من اجل تحقيق الضامن اإلجرائي و لعملياتيا اإلطار العقالنية من

 . من حقوقه لإلنسانلي امستوى تمكين ع

 

 المواطن فاعال اإلنسانيير تجعل من فالرشادة السياسية هي فلسفة حكم و تس          

نية ال و في نفس الوقت موضوعا لكل العمليات العق،مرآزيا في بناء الدولة و المجتمع
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 وحاجاته منطقا اإلنسان يشكل إذ . الحدية و محورا في فلسفة الغايات للدولة و المجتمع

 .ذاتيا مشكال للخارطة النفعية للنظام السياسي 

 

 :  أساسيات آبرى و هي 4ياسية ،حسب هذا المنطق تشترط فالرشادة الس     

 

 .جاته ا ،آرامته و حاإلنسان جعل منطق الدولة متمحورا حول حقوق -)1 (

 

 .له حاميا له و مدعما الحقوقي، المنطق مكرسا لهذا جعل المنطق - )2(

 

قائم  سياسي  المواطن و حقوقه ببناء نظاماإلنسان بناء نظام ضمانات لمحورية -)3(

 .ؤولية بالجزاء س األمانة و الم،  التداول ، الشفافيةأساسا على التعددية، 

 

 جعل النظام السياسي هادفا للتحقيق الكلي و المتكامل للحاجات المرتبطة بذات أخيراو 

 .الوطن بشكل يحقق أمنه و يوسع من مفهومي أمن الدولة و أمن اإلنسان

 

 :  تجمع بين ثالثة أبعاد أساسية و بناءا على ذلك فالرشادة السياسية

 

 البعد األول مرتبط بحقوق اإلنسان المنشئة لدولة الحقوق و القانون الضامنة لتفاعل *

 .ايجابي ، عقالني و فعال بين الحاآم و المحكومين 

 

البعد الثاني مرتبط بالديمقراطية المشارآاتية التي عمادها حقوق المواطنة التي *

ة و مساءلة وجزاء لمن يحكم من طرف مؤسسة تشريعية مستقلة تؤسس لعمليات مراقب
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 التأثير على السياسات العامة و توجيهتتميز بالكفاءة و المبادرة ، ولها القدرة على 

السياسية الداخلية و الخارجية للدولة بما يتماشى و مفهومي الخدمة العامة و المصلحة 

 .الوطنية 

 

حكم الراشد الذي يقوم على إشراك القطاع العام ، القطاع أما البعد األخير فهو مرتبط بال*

الخاص و المجتمع المدني بشكل يجعل النظام السياسي يقوم على الشفافية و التسيير 

  التوزيعيةبأمانة و يهدف لتحقيق التنمية اإلنسانية المستدامة بعقالنية و بمنطق العدالة

. 

 

 لبناء دولة منطقية تعمد  معيارية تهدف ذن ، هي فلسفةة السياسية إفالرشاد        

 الحكم الراشد ،على تمكين اإلنسان من حقوقه حسب منطق الديمقراطية المشارآاتية

 .وفلسفة حقوق اإلنسان 
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الدولة المنطقية  )22( 
 

تعد الدولة المنطقية من التصورات الجديدة حول التنظيم السياسي و             

 عب بما يتوافق مع المنطق الحرآي ، المعقد و المتشللمجتمعات االجتماعي االقتصادي و

من مدى قدرتها على " المنطقية " فالدولة المنطقية تستقي صفتها .   للعولمة السياسية

 على آل ةالتنظيمي ، الدستورية و اإلجرائيةتكييف هياآلها الداخلية القانونية ، 

 المؤسساتية و السلطوية و في آل النشاطات الفردية و الجماعية ، : المستويات

رياضية الدينية بل وحتى الثقافية ، السياسية ، الجتماعية ، إل ا،قتصاديةلإل ا:اإلنسانية

 .بما يتماشى و المنطلقات القيمية و المعيارية للعولمة 
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فالدولة المنطقية من هذا المنظور هي نموذج للدولة المعولمة و المتوافقة مع       

 فهي من . المنظور النيوليبرالي للتنظيم السياسي ، االقتصادي ، االجتماعي و الوظيفي

 : أبعاد آلية 05هذا التصور تحتوي على 

 

 التمكين الكلي مستويات و تعمد على تحقيق أعلى اإلنسان دولة تقوم على حقوق -)1 (

 .الثقافية و ،االجتماعية االقتصادية، ، السياسيةالمدنية،للمواطنين من حقوقهم 

 

هم و قناعاتهم حسب نمط ات اختيارو بناء نمط حكم يقوم على مرآزية المواطنين -)2(

 .و انتخابي يتماشى و طبيعة الدولة و المجتمع دستوري ، مؤسساتي 

 

 بناء نظام اقتصادي قائم على الحق المتساوي في المبادرة االستثمارية للفواعل -)3(

و األجنبية بصفة تخلق أآبر اندماج للدولة المنطقية في ) قطاع خاص أو عام (الوطنية 

 .االقتصاد العالمي 

 

 بناء عدالة تتميز باالستقاللية ، الشفافية ، الفعالية  وآذلك التوافق من حيث -)4(

ة في ظل العولمة بمجمل مساراتها نمطيالمنطلقات القانونية مع القيم و المعايير ال

 .العالمية المتشابكة 

 

 و أخيرا تمكين األقليات الدينية ، اللغوية و العرقية و آذلك النساء من حقوقهم -)5(

 .الخاصة لخلق دولة منطقية عمادها العدالة التوزيعية و التساوي في الفرص 

 

  :منهاو من أجل بناء هذه الدولة المنطقية يجب توفير مجموعة من الشروط و     
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 . بناء دولة الحق و القانون -1-

 

 . وجود نظام الديمقراطية المشارآاتية -2-

 

 وجود تصور توافقي للنظام السياسي و المجتمع حول تخطي الخصوصية و النسبية -3-

آما يقول المفكر الماليزي – في العولمة ،دون فقدان الذات الحضارية لالندماج

Chandra Muzzafar . 

 

 اإلصالحاتاعدة على تبني  و أخيرا قدرة األنظمة السياسية الخاصة بالدول الص-4-

 الضرورية دون تدخل أجنبي مخل بالتجانس االجتماعي أو باالستقرار السياسي للدولة 

) أي مع منطق العولمة (التي تهدف لخلق فواعل وطنية أآثر اندماجا مع منطقها    و 

ا بما يسمح بجعل السيادة و الحدود مفاهيم تاريخية أآثر من أن يكون واقعا متعايشا بم

 .يخدم المنطق التنميطي و اإلدماجي للعولمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



 

 

 

 

 

 

الدولة الذآية    - 23
  

الدولة الذآية "من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة نجد مفهوم   

باللغة الفرنسية ،و الذي    l’Etat Intelligent أو Smart State باالنجليزية  "

 بشمال شرق Queensland من سنة في والية أصبح يطبق و ألول مرة منذ أقل

فالدولة الذآية يراد لها أن تكون أنضج تصور للدولة المنطقية التي    . أستراليا

 .تهدف العولمة بمساراتها المتشابكة لتحقيقها 

 

فالدولة الذآية تستقي تسميتها من طبيعتها التي تقوم على المكونات السبعة     

 :التالية

 

ة الديمقراطية التي يعد المجتمع المدني الفاعل وم على المشارآ دولة تق-)1 (

المرآزي و األآثر تأثيرا في صناعة السياسات العامة أو في بناء التصورات القرارية 

. 
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 من اإلدارة وجود قنوات اتصال تعددية تساعد على خلق تفاعل بين السلطات و -)2(

 أمام مسئولةلة شفافة و جهة و المواطنين من جهة أخرى بشكل تصبح الدو

 .المواطنين

 

ض الجزاء القانوني و الجنائي على آل رف وجود سلطة قضائية لها الحق في -)3(

 .ول مهما آان المنصب الذي يشغله ؤمس

 

 . قيام الفلسفة التسيرية للدولة على الحكم الراشد -)4(

 

 العقالنية  السلطوية و المؤسساتية على منطقمكوناتها قيام الدولة بكل -)5(

 بأقل تكلفة اإلنسانطلبات متجات و االسياسية الهادفة لتحقيق أآبر قدر ممكن من ح

 .وأقصر وقت 

 

 . العالمية اإلنسان قيام الدولة الذآية على مرآزية حقوق -)6(

 

 بناء  مع و أخيرا وجود رقابة مواطنية على عمل السلطات السياسية و القرارية-)7(

 تعمق من  التيالمواطنين بالمسؤولين في ظل الديمقراطية الكترونيةشبكات اتصالية  تربط 

 .مفهوم الديمقراطية المشارآاتية 

 

 :التالية األهداف يمكن القول أن الدولة الذآية تصبو لتحقيق المكونات،فمن هذه  
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 مستوى مشارآة المواطنين السياسية و آذلك مساهمتهم في توجيه  الرفع من-1- 

اسية للدولة من أجل تحقيق تنمية متمحورة حول حقوق اإلنسان حاجاته و الخيارات السي

 .مقتضياته 

 

 الرفع من األداء الوظيفي للدولة حسب منطق الخدمة العامة و دون هدر للموارد -2-

 .العمومية مع خلق آليات إللغاء شروط الفساد السياسي ، اإلداري أو التسيري 

 

ارة و سلطات النظام السياسي بما يخلق مصداقية أعمق  الرفع من مستوى شفافية اإلد-3-

 .عة للفساد ورافضة للرداءة أو المحسوبية ادلها ، مع خلق آليات ر

 

فمن هنا فالدولة الذآية ، هي تعبير عن رغبة ديمقراطية في تعميق األداء      

شفافية و من الوظيفي لألنظمة السياسية و هياآلها اإلدارية بما يحقق مستويات عليا من ال

 . تحقيق الكلي لحقوق اإلنسان و حاجاته الو من الفعالية و من  من الرقابة ، العقالنية ،
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الدولة الفاشلة  -24 
 

ة  في العلوم السياسية و العالقات الدولية في ظل العولمةمن بين المفاهيم الجديد 

ن الدرجة العليا ألزمة فالدولة الفاشلة مفهوم يعبر ع". الدولة الفاشلة"نجد مفهوم 

 ، ضعف اإلنسانيةعلى  مستوى ضعف التنمية :شها الدولة ي تعاألبعادمتعددة 

التجانس االجتماعي ، غياب دولة القانون ، غياب الديمقراطية ، مع انتشار الفساد 

 .عنف السياسي ،و التهميش ، الفقر ، المرض ، بل وحتى أحيانا المجاعة و ال

 

ة بهذا المنظور هي حالة من استعصاء أزمات الهوية ، فالدولة الفاشل    

المشارآة ، المشروعية و التوزيع مع عدم قدرة النظام السياسي على فرض سلطة 

 فهي حالة دولة تعيش خارج . ر من الوطنبالقانون على آل مواطن و على آل ش

اطية الديمقر: مسارات العولمة و خارج الحرآية ما بعد الحداثية القائمة على 

الحكم الراشد و المفهوم / دولة الحق و القانون ،  اقتصاد السوق الحر ،المشارآاتية

 أن هذا يعني.  اإلنسانالموسع لألمن الوطني اإلنساني الجامع بين أولويات و حاجات 

 . الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي فشلت في عمليات بناء الدولة ما بعد االستعمار

 الشمولية ، و األنظمة المواطنية ببقائها في عصر اإلنسانيةلتنمية فشلت في تحقيق ا

 من التنمية حسب مؤشرات برنامج األمم المتحدة األدنىالتي فشلت في تحقيق الحد 

 و التي فشلت أيضا في دمج بلدها بصفة ايجابية )اإلنسانالخاصة بالتنمية (للتنمية 

 .في مسار التفاعالت العالمية 

 

 60



ورات الخاصة بحل معضلة الدول الفاشلة نجد أساسا تصورين من بين التص 

  :هما

 

 التصور الذي يقوم على الوقاية بمحاولة احتواء مصادر الفشل عن طريق –أوال 

المنظمات الجهوية  (إقليميةأو ) آاالتها و وفي إطار األمم المتحدة (مشارآة عالمية 

 المالية  واعدات التقنية ، الماديةو عن طريق المجتمع المدني العالمي بتقديم المس) 

 المجاعة و تأثيراتها على االستقرار (األزمات لمنع بروز  و تفاقم اإلنسانيةو 

 .لدول و احتمال فشلها مثال ل السياسي

 

 فيقوم على االستباقية بنشر قيم الديمقراطية ، حقوق اإلنسان و –أما التصور الثاني 

مية لغرس هذه القيم و تطويرها لمستوى نماذج العدالة مع وجود آليات مرافقة عال

 .حكم منتجة لتنمية إنسانية و ديمقراطية مشارآاتية 

 

 ال تشكل تهديدا على بقاء الدولة فقط و لكن أيضا على نالفاشلة، إذفالدولة     

حياة سكانها بل قد تكون أيضا من التهديدات األآثر خطورة و حساسية على األمن 

 .ع رقعة النزاعات المسلحةيهجرة و انتشار األوبئة بل وحتى توساإلقليمي بحكم ال

 

 

 

 

الهندسة السياسية  -25 
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 ،من بين المفاهيم األآثر تعبيرا عن العولمة السياسية نجد الهندسة السياسية         

ليعبر عن طموح غربي لبناء تصور سياسي موحد قوامه ) 1994( ظهر المفهوم سنة إذ

ة التي تنشأ  نمطية قيمية ومعيارية غربية موحدة تساعد على اإلنسان العالميحقوق 

بروز نموذج سياسي واحد و متوافق جامع بين الديمقراطية المشارآاتية و الحكم الراشد 

 .و دولة الحق و القانون 

 

فالهندسة السياسية مفهوم و منهجية تعبر عن تطلع غربي هادف إلعادة تشكيل      

 لمجرد قيمة رمزية و ليست تعبيرا عن االختصاص الداخلي مفهوم السيادة لتحويلها

 تصبو ألن فالهندسة السياسية.   السياسيةاألنظمةللدول وال قاعدة تمكن الدول من تبني 

حقيق الفرد النقطة المحورية التي تؤسس أنظمة سياسية هادفة لت-تجعل اإلنسان 

النتقاء و ال للمتكاملة ، الرافضة حقوق اإلنسان العالمية ، احاجاته بما يتماشى و منظور 

  . 1993ينا حول حقوق اإلنسان ي برنامج عمل ف والتجزئة آما ظهر في إعالن

 

 : فالهندسة السياسية ترتكز على القيم المحورية التالية ،فمن هنا       

 

 .اإلنسانعالمية حقوق  -)1(

 

 . الديمقراطية المشارآاتية آنموذج حكم -)2(

 

 .ذج تسيير وراشد آنم الحكم ال-)3(
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 . في تعريف األولويات السياسية و القرارية للدول اإلنسان مرآزية حاجات -)4(

 

 .ي و مواطنة عالمية م للسماح ببروز حكم عالسيادتها ضرورة تراجع الدول و -)5(

 

 تشكيل أنظمة حكم في إلعادةو أخيرا ضرورة استخدام القوة المادية و العسكرية للغرب 

 .بما يتماشى و تصورات الهندسة السياسية العالم 

 

فبالنظر للتباين البارز و الصارخ في مستوى ارتباط الدول الصاعدة بهذا المنظور     

 :هذا المنظور مع  تصورات أساسية للتالؤم 03تقترح هذه المنهجية 

 

 على حزب العسكري أو القائم( ظام الشمولي  الهندسة التغييرية التي تجعل الن-1-

يتحول جذريا نحو الديمقراطية المشارآاتية عن طريق الثورة المواطنتية أو ) الدولة 

 .التدخل األجنبي 

 

 نمط الديمقراطية  الهندسة االنتقالية التي تعني انتقال النظام التسلطي تدريجيا نحو-2-

 .افقة دوليةالمشارآاتية بمر

  

ة التي تعرف مستوى ضعيف من  الهندسة التكيفية للتدقيق الديمقراطي في الدول-3-

فلسفة  حقوق اإلنسان و المشارآة  متوافقة فعليا مع ن ديمقراطية لتكوالشدة ال

 .السياسية 
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معياري أساسه –فمن هنا فالهندسة السياسية هي منهجية تهدف لبناء نمط قيمي     

 .د حقوق اإلنسان و نموذج حكم قائم على الديمقراطية المشارآاتية و الحكم الراش
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