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  ملخص

أصبح موضوع التعددية املجتمعية من املواضيع املث�ة للجدل يف الوقت الحارض ومحط إهت�م 
من القرن العرشين. تهدف هذه الدراسة اىل بيان أحد  الكث� من الباحث�، وبالتحديد منذ العقد األخ�

أبعاد هذا املوضوع وهو كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف النظام السيايس للدول املتميزة بالتنوع 
تدور اشكالية هذه الدراسة حول تسائل وعليه  .أو اللغوي أو الديني أو الطائفي اإلثني أو القومي

وتوصلت الدراسة اىل ثر التعددية املجتمعية يف أبنية النظام السيايس ووظائفه؟ أ  ما هورئييس، وهي: 
للكث� من جوانب الحياة السياسية واإلجت�عية  ارئيس امحركلتعددية املجتمعية �ثل ااستنتاج بأن 

الديني أو لدول التي تتميز مجتمعاتها بالتنوع اإلثني أو القومي أو اللغوي أو يف اواإلقتصادية والثقافية 
عىل كيفية تكوين أبنية النظام السيايس لتلك الدول وكيفية  ظاللهبهذا التنوع لقي يم�  ،الطائفي

أو حديثة النشأة منها، التي قد تعا� جراء فشلها يف  والنمقليلة الدول يف أدائه لوظائفه أيضاً، والسي� 
هدد استقرار النظام السيايس فحسب إدارة هذه التعددية من رصاعات وإضطرابات وحروب أهلية ال ت

وإ�ا مص� البعض من تلك الدول أيضا. وعليه قسمت الدراسة اىل مقدمة وثالثة مباحث: إذ يتناول 
املبحث األول؛ اطار نظري ملفهومي التعددية املجتمعية والنظام السيايس. بين� يعالج املبحث الثا�؛ 

النظام السيايس، أما املبحث الثالث ف�تكز عىل كيفية تأث� كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف أبنية 
التعددية املجتمعية يف أداء النظام السيايس لوظائفه. وتنتهي الدراسة بخا�ة تتضمن أهم اإلستنتاجات 

  .اليها، مع قا�ة �صادر الدراسة التي توصلنا
  

  �پوخت
  یکانو ئ�رک� یاسیس یم�ستیسیادەکا� نو ب ر�س�ل يىگا��مۆ ک فرەیى یر �گیکار
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ئ�ژمار دەکر�ت  ییاگ��مۆ ک ەییفر  �ک گ�یشتووە �نجام�ئ و�ب �کەو �نیژ�تو ؟ �ی�ه یاسیس یستمیس
 و�ل ینگ�ره�و ف یو ئابوور  یتی���مۆ و ک یاسیس یانیژ ینی�ال نیند�چ یکەر �س یک�ب� بزو�ن�ر 

 انی ینیئا ،یوان�زمان ،ەییو �ت�ن ،یتن�ئ ه�م�چ�شنى تایب���ندن ب� یانگاکان��مۆ ک �ک �یتان� و 
 و�ئ یاسیس یم�ستیس یکانبونیادە ینان�که�پ یتی�نۆ چ ر�سل�گ�ورەى ڕەنگدان�وەى  �ک ،یب�زه�م
 ەتاز  انی ندوو�س�ش�گتازە  �ت� و �ل یت�بیتا�ب، ه�ی� ییشنکائ�رک� یکردنپیادە یتی�نۆ و چ �تان� و 

چ�ندین  دووچارى دا�فرەیی م�ئ یبردنەو �ڕ�ب �ل انیشکست ینجام�ئ�ل �نگڕە �ک دادرستبووەکان
خستوەت�  یی�کانیاناسیس �ستمیس یر یقامگ�س ر�ه ک�ن �ک بووبن، ۆناوخ �ڕیش وەو ئاژاو  یکۆ ناک

 �کەو �نتو�ژی ئ�م�ش ۆ. بدەک�ن ش�تان� و  و�ل ک�ند�ه ینووسەچار ه�ڕەش� ل�  کو��ب ،م�ترسیی�وە
 یکان�مک�چ بۆ یر یۆ ت ەیو �چوارچ تایب�ت� ب� م�کی� یاس: بباس �و س کیی�ک�ش�پ ۆب ەکراو  ش�داب

 ییاگ��مۆ ک یکاریگ�رى فرەی بای�خ ب� چۆن�تى مەدوو  یباس. یاسیس یم�ستیو س ییگا��مۆ ک یفرەی
 گرنگى ب� چۆن�تى بش�م�ی�س یاسب ه�رچى ،دەدات یاسیس یم�ستیس یکانبونیادە ینان�که�پ ر�سل�

ل� کۆتایشدا . دەدات یاسیس یم�ستیس یکان�ئ�رک یپیادەکردن ر�سل� ییاگ��مۆ ک یکاریگ�رى فرەی
 و�ى ئستیلخستن�ڕووى  �ڵگ�ل ،ەشتوو �یگ ان�ى خستوەت�ڕوو ک� پییاننجام�ئر ەد ئ�و �کەو �نیژ�تو 
  .پیب�ستوونپشتى  �کەو �نیژ�تو  ی�انرچا �س

  
Abstract 

The Impact of Societal Pluralism on the Structures and Functions of the Political 
System (An analytical study) 

The issue of societal pluralism has become one of the controversial topics 
nowadays and the focus of many researchers, particularly since the last decade of the 
twentieth century. This study aims to clarify one of the dimensions of this topic, 
which is how societal pluralism affects the political system of countries distinguished 
by ethnic, national, linguistic, religious or sectarian diversity. Accordingly, the 
problem of this study revolves around a main question, which is: What is the impact 
of societal pluralism on the structures and functions of the political system? The 
study came to the conclusion that societal pluralism represents a major motive of 
many aspects of political, social, economic and cultural life in countries whose 
societies are characterized by ethnic, national, linguistic, religious or sectarian 
diversity, which casts a shadow on how the structures of the political system of those 
countries are formed and how it performs its functions, especially in developing 
countries or newly emerging ones, which may suffer as a result of their failure to 
manage this pluralism from conflicts, turmoil and civil wars that not only threaten 
the stability of the political system, but also the fate of some of those countries as 
well. Accordingly, the study was divided into an introduction and three sections: the 
first section deals with; a theoretical framework for the concepts of societal pluralism 
and the political system, while the second section deals with; how does societal 
pluralism affect the formation of the structures of the political system, while the third 
section deals with; how does societal pluralism affect the performance of the 
functions of the political system. The study ends with a conclusion that includes the 
most important conclusions we reached, with a list of the study's sources.  
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  لمقدمةا
التعددية املجتمعية ظاهرة طبيعية وقد�ة كقدم االنسان ومالزمة للمجتمع البرشي، وتتميز بها 
غالبية املجتمعات يف الوقت الحارض. وتصعب دراسة اآلثار السياسية لهذه الظاهرة منفصلة عن واقع 

قومياً أو لغويا أو تفاعلها مع النظام السيايس للدول التي تتميز مجتمعاتها بالتنوع سواء أكانإثنيا أو 
دينياً أو طائفياً، ويف ضوء ذلك تم اختيار موضوع العالقة ب� التعددية املجتمعية والنظام السيايس 
لتكون محال للدراسة يف هذا البحث. وعىل الرغم من أن التعددية املجتمعية �ثل هبة �كن االستفادة 

عية والثقافية يف أية دولة، والسي� يف ظل نرش ثقافة منها يف إغناء الحياة السياسية واالقتصادية واالجت�
التعددية وقبول اآلخر وبناء الهوية الوطنية الجامعة ودولة املواطنة، التي من شأنها أن توحد الجهود 
وراء الغايات الوطنية املشرتكة وأن تسد الطريق أمام ظهور إنقسامات مجتمعية وثقافية متشددة ب� 

ملجتمع. وهذا ما نجحت فيه بعض املجتمعات إذ إستفادت من تعدديتها بالصورة القوى املتنوعة يف ا
اإليجابية التي ذكرناها تواً (مثل سويرسا)، إال أن البعض اآلخر من املجتمعات التعددية قد أخفقت يف 
ذلك (مثل العراق ولبنان) جراء فشلها يف توف� مستلزمات حسن إدارتها، م� افرزت نزاعات 

ت حادة ب� أطيافها. ويف كل األحول تكون للتعددية املجتمعية �ختلف أشكالها تأث�ات وإنقساما
  جوهرية يف تشكيل مؤسسات الدولة وكيفية أدائها ملهامها. 

  
  هدف البحث

يهدف هذا البحث اىل بيان كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف النظام السيايس، من حيث تأث�ها  
  لنظام، وكذلك من حيث كيفية تأث�ها يف أداء النظام السيايس ملختلف وظائفه.يف تكوين أبنية هذا ا

  
  أهمية البحث

دراسة التأث�ات السياسية لظاهرة أصبحت مؤخراً، وتحديداً منذ نهاية تربز أهمية هذا البحث يف 
ية سواء املايض، محل إهت�م الباحث� والسياسي�، أال وهي ظاهرة التعدد العقد االخ� من القرن

أكانت إثنية أو قومية أو لغوية أو دينية أو طائفية، التي اكتسبت عىل الصعيدين العميل واألكاد�ي 
أهمية خاصة يف ظل ما طرح بشأن رصاعات سياسية شهدتها مجتمعات تعددية مختلفة، إذ كانت 

كيفية أداء الوظائف لهذه التعددية تأث�ات كب�ة يف كيفية تكوين مؤسسات النظام السيايس وكذلك يف 
  السياسية يف هذه املجتمعات.

  
  إشكالية البحث

تتجسد اشكالية البحث يف اآلثار السياسية التي تنتجها ظاهرة التعددية املجتمعية، بوصفها من 
التحديات الكب�ة التي تواجه الدول النامية أو حديثة النشأة، التي قد تعا� جراء فشلها يف إدارة هذه 

عدم استقرار يصل أحيانا اىل حروب أهلية واقتتاالت داخلية، وكان لكل هذا آثار سياسية  التعددية من
متعددة يف تشكيل أبنية النظام السيايس للدول التي تتميز بالتعددية املجتمعية وتأث� يف كيفية أداء 

ث� التعددية ماهو ثأ  هذا النظام لوظائفه أيضاً، وعليه تتجسد إشكالية هذا البحث يف تسائل رئييس:
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   ؟أدائه لوظائفهوظائف  املجتمعية يف كيفية تكوين أبنية النظام السيايس و
  

  فرضية البحث
بأن للتعددية املجتمعية تأث� كب� يف النظام السيايس للدول  من فرضية مؤداها تنطلق الدراسة

التي تتميز مجتمعاتها بالتنوع إثنيا أو قوميا أو لغويا أو دينيا أو طائفيا، الن النظام السيايس لتلك 
الدول يواجه مطالب الج�عات املختلفة يف املجتمع، وبالتايل عليه أن يستجيب لها بشكل يضمن 

ه، إذ أن بقاء النظام السيايس لتلك الدول مرهون بقدرته عىل اتخاذ القرارات بشكل إستمراره ووجود
يريض مختلف الج�عات يف املجتمع، بغية الحلول دون حدوث فوىض وإضطرابات، ولهذا تؤسس أبنية 
املؤسسات الرسمية وغ� الرسمية للنظام السيايس فيه وفقاً لرغبات تلك الج�عات، ك� تؤدي تلك 

  سسات وظائفها وفقا لتلك الرغبات أيضا. املؤ 
  

  منهجية البحث
كل للرتكيز عىل وصف  الوصفي املنهجحاول البحث إعت�د مناهج عدة للوصول اىل هدفه، منها 

دخالت لبيان ماهية امل النظمي التحليل منهج، وكذلك إعت�د من التعددية املجتمعية والنظام السيايس
يف املجتمعات التعددية، وكذلك تبيان املخرجات املتمثلة بالقرارات املتمثلة باملطالب والدعامات 

، الوظيفي –البناء  منهجوالسياسات العامة حيال تلك املطالب أو الدعامات فيها. إضافة اىل إعت�د 
ويف أداء هذا يف تكوين أبنية النظام السيايس لعرض وتحليل أثر التعددية املجتمعية كمنهج أساس، 

  ئفه أيضا.النظام لوظا
  

  هيكلية البحث
سيتم تقسيم البحث اىل مقدمة وثالثة مباحث: إذ يتناول املبحث األول، اطار نظري ملفهومي 
التعددية املجتمعية والنظام السيايس، ويعالج املبحث الثا�، كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف بنى 

السيايس، كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف وظائف النظام  النظام السيايس، أما املبحث الثالث فيب�
التي إستند اليها صادر امل تثبتيها. ك� ال تضمن أهم اإلستنتاجات التي توصلوتنتهي الدراسة بخا�ة ت

  .يف النهاية بقا�ة البحث
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  المبحث األول: 

  إطار نظري للمفاھيم
املجتمعية والنظام السيايس، ويتطرق اليه� يف خصص هذا املبحث لدراسة مفهومي التعددية 

مطلب�، يعالج املطلب االول مفهوم التعددية املجتمعية، ويتناول املطلب الثا� مفهوم النظام السيايس، 
  كاآل�:
  

  املطلب األول: مفهوم التعددية املجتمعية
ثم تعريف التعددية ملعالجة مفهوم التعددية املجتمعية، يبدأ املطلب بتعريف التعددية، ومن 

  املجتمعية:
     

  الفرع األول: مفهوم التعددية 
من الناحية اللغوية، لفظة التعددية مأخوذة عن املصدر األصيل "عّد"، التي تعني حسـب وأحىصـ 
 " َد" اليشء أحصاه "تَّعاد" القوم: "عدَّ و"عادَّه" معادَّة وعداداً: فاخرة يف العدد وناهضه يف الحرب، و"عدَّ

  .)١(بعضا، و"العديّدة": �عنى الحصة والنصيب بعضهم
  

قامــــــوس املصطلحـــات السيــاسيــــة واالقتصاديــــــة  أمـا مـن الناحيــة االصـطالحية، فيعرفهـا
واالجت�عيــــة "التعدديـــــة" انطالقــاً مـن فرضـية التنظـيم وفقـاً لقواعـد تقبـل اإلخـتالف والتنـوع 
بأشكالها املختلفة يف املجتمع، بأنها عبارة عن "تنظيم حياة املجتمـع عـىل قواعـد مشـرتكة، مـع احـرتام 

. أمـا جـون س. درايـزك وباتريـك )٢(التنوع يف اإلتجاهات التي يتـوزع السـكان عليهـا"وجود اإلختالف و 
ـوط أو ر�ـا ال تتحقـق يف  pluralismدنفيل، فيتناوالن "التعددية"  من خالل تحقيق مجموعة من الرش

، العديد النهاية إال يف ظل الد�قراطية الليربالية، إذ يعتقدان "بأن هناك العديد (تعدداً) من سبل الحياة
 .)٣(من سبل املعرفة، والعديد من مراكز السلطة يف املجتمع، التي تلتزم باملنافسة املعتدلة غ� الحقـود"

كونها هي استحالة معالجة الحقيقة من خالل  فلسفيةونظر "دنليفي وأول�ي" اىل التعددية من وجهة 
قـدات واملؤسسـات واملجتمعـات، جوهر أو مبدأ واحد، ومن ثم فـإن التعدديـة يـوفر دفاًعـا عـن املعت

  .)٤(ويناقض "األحادية" االعتقاد بوجود يشء واحد فقط، أو يجب أن يكون
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  .٦٩، ص١٩٩٣للرتجمة، 
4 Patrick Dunleavy, Brendan O’Leary, Pluralism. In: Theories of the State. Palgrave, London, 1987, 
p13, link: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-349-18665-5_2 . Date of visit: 21-11-
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والتعددية مفهوم مركب أو تركيبي إذ يدل عىل ظاهرة ذات أبعاد متعددة، فهنـاك تعدديـة عـىل 
املستويات الثقافية، واالجت�عية، والسياسية، الرتباطها �فاهيم اخرى مثل اإلثنية والقوميـة والطائفيـة 

ويختلف مفهوم التعددية من مجتمع اىل آخر، ففي بعض املجتمعات . )١(واالمة والد�قراطية واملشاركة
� الج�عات املختلفة ثقافيا، يتوقف عىل النواحي الثقافية واإلجت�عية فقط ويعني التسامح والقبول ب

  . )٢(ويف البعض اآلخر من املجتمعات �تد اىل التعاون يف النواحي االقتصادية والسياسية أيضا
  

  الفرع الثا�: مفهوم التعددية املجتمعية: 
يدل املفهوم التعددية املجتمعية عىل ظاهرة تالزم املجتمعات التي تتشكل من أك� من إثنية أو 

طائفة أو أقلية وتطلق عليها املجتمعات املتعددة، التي تضم ج�عات تتميز عن بعضها قومية أو 
البعض من حيث العرق أو القومية أو اللغة أو الثقافة أو الدين أو الطائفة، وهي مجتمعات معقدة 
 الرتكيب ولكن نسبة تعقيدها تختلف باختالف نسبة التنوع والتباين املوجود فيها من جهة وباختالف

(آرنت ليبهارت) التعددية . وعليه فقد عرف )٣(أفرادها بخصوصياتها من جهة أخرى درجة �اسك
املجتمعية؛ بأنها "املجتمع املقسم وفقاً ملا يطلق عليه بالتعددية القطاعية ذات الطبيعة (الدينية، 

جنباً اىل جنب فيها، االيديولوجية، اللغوية، االقليمية، الثقافية، العرقية، أو االثنية)، ويعيشون 
واالنقسامات السياسية فيها ذات صلة وثيقة بخطوط الت�يزات االجت�عية القا�ة موضوعياً، والسي� 

  .)٤(تلك البارزة يف مجتمع مع�"
املتعدد)، إذ  املجتمعوقد إنقسم الكتاب والباحث� بشأن الفرق ب� (التعددية املجتمعية) و(

اختالف ب� املفهوم�، فالتعدد والتنوع برأيهم هي واقعة يف العا� تتميز يعتقد البعض بأنه ليس هناك 
، إال أن البعض اآلخر يعتقد )٥(بها املجتمعات التي تعيش فيها ج�عات وإثنية ولغوية ودينية مختلفة

رغم ما تتسم به من   –برأي هؤالء  –بأن هناك إختالف ب� املفهوم�، إذ أن التعددية املجتمعية 
تش�  - أي التعددية املجتمعية  - �ت السالفة الذكر كواقعة فطرية يف املجتمعات املتعددة، اال أنها الس

أيضاً اىل مدى التعايش والوفاق والتفاعل ب� هذه الج�عات، ومن ثم كيفية التعامل والتعاون ب� 
. أي �عنى )٦(هذه املجتمعاتالنخبة السياسية فيها واآلليات املتبعة إلدارة التعدد والتنوع التي تتميز 

                                                                                                                                               
2020. 

يف جابر سعيد عوض، مفهوم التعددية يف االدبيات املعارصة، بحث مقدم يف ندوة التعددية الحزبية والطائفية العرقية   ١
  .٤، ص١٩٩٣العا� العر�، الكويت، وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 

  .٥٣، ص٢٠٠٢د.حيدر ابراهيم عيل ود.ميالد حنا، أزمة االقليات يف الوطن العر�، دمشق، دار الفكر،  ٢
، ٢٠٠٣، ٢، طد.محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها يف العراق، أربيل، مؤسسة موكريا� للطباعة والنرش ٣

  .٣٧٠ص
  .١٥آرنت ليبهارت، الد�قراطية التوافقية يف مجتمع متعدد، مصدر سبق ذكره، ص ٤
د.سحر حر� . وكذلك: ٣٩٨، ص٢٠١٧ينظر: د.محمد حسن دخيل، علم االجت�ع السيايس، ب�وت، دار السنهوري،  ٥

  .١٢ص، ٢٠١٧العراقي، بغداد، دار الحنش، عبداالم�، الدولة وادارة التنوع االثني مع االشارة اىل النموذج 
آرنت ليبهارت، الد�قراطية التوافقية يف مجتمع متعدد، ترجمة: حسني زينة، بغداد، الفرات للنرش والتوزيع، ينظر:  ٦

د.عبدالسالم ابراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة االقليات يف افريقيا، ب�وت، مركز . وكذلك: ١٨-١٧ص ص ،،٢٠٠٦



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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أن كل تعددية مجتمعية هي إلدارة مجتمع تعددي، ولكن ليس رشطا يف كل مجتمع تعددي وجود 
  تعددية مجتمعية. 

طبيعية وفطرية يف الحياة والبد منه، اال أنها ولهذا فالتعددية املجتمعية إضافة اىل أنها حالة 
بالنظام السيايس أو اآللية التي يجب أن تدير هذا التعدد والتنوع يف املجتمع، أي  تتعلق يف الجوهر

  إنها تعرب عن أحد آليات امل�رسة الد�قراطية.
  

  املطلب الثا�: مفهوم النظام السيايس 
يعالج هذا املطلب مفهوم النظام السيايس أوال، وبعده يحاول تحديد املقصود بالعبارت� (أبنية 

  السيايس) و(وظائف النظام السيايس):النظام 
  

  الفرع األول: تعريف النظام السيايس 
تعرض النظام السيايس كمفهوم وكظاهرة إىل تطورات عديدة بلغت ذروتها بعد الحرب العاملية 
الثانية، وكان السبب وراء تطور املفهوم هو اتساع دائرة نشاط النظام السيايس والذي شمل إضافة اىل 

. ووفقا لهذا التطور خضع املفهوم )١(ايايس جميع املجاالت االقتصادية واالجت�عية والثقافيةاملجال الس
)، regime politicalقانونية إنطلق من مصطلح ( –التجاه�، عكس االتجاه األول نظرة تقليدية شكلية

الرسمي  بإعطاء تعريف ضيق للنظام السيايس م� يقترص معناه عىل املؤسسات الدستورية والجهاز
للحكم فقط. ويف إطار هذا اإلتجاه عرف (د.طه العنب�) النظام السيايس بأنه "إطار شامل تتوىل فيه 

مهمة إد ارة املجتمع بغية  - الترشيعية والتنفيذية والقضائية–مؤسسات الدولة السياسية والدستورية 
  . )٢(تحقيق سعادته ورفاهيته"

 politicalسياسية إنطلق من مصطلح ( –جت�عيةأما االتجاه الثا� فعكس نظرة حديثة إ 
system بإعطاء تعريف واسع للنظام السيايس م� ال يقترص معناه عىل مجرد القواعد القانونية ،(

والدستورية للحكم فقط، وإ�ا يشمل أيضا قوى ومكونات أخرى مختلفة ومتعددة ومتشابكة، اىل 
ية، ومنها األحزاب السياسية واملنظ�ت وج�عات جانب املؤسسات الترشيعية والتنفيذية والقضائ

، أي أن النظام السيايس يشمل كافة القوى واألنشطة التي تؤثر يف الحياة )٣(املصالح واالعالم وغ�ها
السياسية وتتأثر بها. ويف إطار هذا االتجاه عرف (جابريل آملوند) النظام السيايس بأنه "مجموعة هامة 

التي تعنى بصياغة األهداف العامة ملجتمع ما، أو ملجموعة ضمن هذا  من املؤسسات االجت�عية
املجتمع، والعمل عىل تنفيذها، وتدعم قرارات النظام السيايس عادة بالرشعية القرسية، و�كن فرض 

                                                                                                                                               
  .٣٦، ص٢٠٠٠، ٢سات الوحدة العربية، طدرا

  .٦، ص١٩٧٥ثروت بدوي، النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية،  ١
د.طه حميد العنب�، النظم السياسية والدستورية املعارصة، أسسها وتطبيقاتها، ب�وت، مركز حمورا� للبحوث  ٢

  .١٦، ص٢٠١٣والدراسات االسرتاتيجية، 
الد رسول، دەروازەی�ک بۆ زانستى سیاس�ت، سل���، ئ�کادیمیاى هوشیارى و پ�گ�یاند� کادیران، ينظر: د.عابد خ ٣

  .٦٨، ص١٩٦١. وكذلك: د.حسن صعب، مقدمة لدراسة علم السياسة، ب�وت، املكتب التجاري، ١٩١، ل٢٠١٢
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   .١)(الخضوع لها بالقوة"
القـانو� التقليـدي فقـط، وإ�ـا  -ال ترتبط دراسة مفهوم النظام السـيايس بالجانـب الشـكيلإذن، 

يرتبط بالقوى والج�عات املكونة للمجتمع وبآيديولوجيات هذه القوى وأهدافها وقيمها أيضـا. وعليـه 
لدراسـة  الدسـتوري -السـيايس عـىل اإلعتبـار القـانو�  -فأن االتجاه الحديث ترجح االعتبار االجت�عـي

النظام السيايس، أذ وسع مفهوم النظام السيايس ليشمل أيضاً التنظي�ت السياسية واالجت�عية، وبذلك 
يختلف النظام السيايس من دولة اىل آخرى بـاختالف القـوى واالفكـار التـي تحركـه، فهـو وليـد البيئـة 

مجتمـع، ويشـكل أبنيـة مؤسسـاته السياسية واالجت�عية واالقتصادية والفكرية والتاريخية والثقافية لل
تحت تأث� هذه البيئة، ك� �ارس وظائفه من خالل التفاعل مع عوامل هذه البيئة أيضا. ويت�ىش هذا 
املفهوم الواسع للنظام السيايس مع هدف هذا البحث الذي يدرس تـأث� ظـاهرة التعدديـة املجتمعيـة 

  ه يف املجتمع. كأحد عوامل البيئة يف أبنية النظام السيايس ووظائف
  

  الفرع األول: تحديد أبنية النظام السيايس و وظائفه
لتحديد املقصود بكل من (أبنية النظام السيايس) و(وظائف النظام السيايس) يف هذا البحث أخـذ 

الوظيفي) يف الدراسات املقارنة، الـذي تبنـاه علـ�ء أمثـال (آملونـد،  –باملنطلقات النظرية ملنهج (البناء
وباي)، والذي يرى بأن النظام السيايس يتكون من مجموعة من أبنيـة ووظـائف. وبحسـب هـذا باول، 

املنهج فان كيفية أداء البنى السياسية للوظـائف السياسـية هـي التـي تحـدد ماهيـة النظـام السـيايس 
  .)٢(وقدرته عىل االستقرار والتوازن والبقاء

: املؤسسـات السياسـية الرسـمية (املجـالس واملقصود بالبنى السياسية يف هذا املنهج هو كـل مـن
الترشيعية، السـلطات التنفيذيـة، االدارات الب�وقراطيـة واملحـاكم) وكـذلك املؤسسـات السياسـية غـ� 
الرسمية (االحزاب السياسية، الج�عات، والرأي العام). اما املقصود بالوظائف السياسية فهـو كـل مـن: 

االتصال، التعب� عن املصالح، تجميـع املصـالح، صـنع السياسـات (التنشئة السياسية، التجنيد السيايس، 
  وتنفيذها والتقايض حولها، واداء االستخراج والتنظيم والتوزيع والتغذية االسرتجاعية). 

الـوظيفي (جابريـل آملونـد) الوظـائف السياسـية يف البـدء اىل ثالثـة  -وقد قسم رائد منهج البنـاء 
ف التكيـف واالسـتمرار وأخـ�ا قـدرات النظـام). فالجانـب االول جوانب هي (وظائف التحويل ووظائ

(وظائف التحويل) يتعلـق بـالتعب� عـن املصـالح وتجميـع املصـالح وصـنع القاعـدة وتنفيـذ القاعـدة 
والتقايض طبقا للقاعدة واالتصال السـيايس، والجانـب الثـا� (وظـائف التكيـف) يـدور حـول التنشـئة 

الثالــث (قــدرات النظــام) فيتعلــق بوظــائف القــدرات االســتخراجية  والتجنيــد الســيايس، أمــا الجانــب
  . )٣(والتوزيعية والتنظيمية والرمزية

                                                           
هشام عبدالله، ع�ن، دار االهلية جابريل املوند وجي. بنجهام باويل، السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض، ترجمة:  ١

  .١٦، ص١٩٩٧للنرش والتوزيع، 
ينظر: جربائيل املوند وبنجام بويل وروبردت مندت، السياسات املقارنة: اطار نظري، ترجمة: محمد زاهي بش� املغ��،  ٢

  .٢٨ - ٢٣، ص ص ١٩٩٦بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، 
  .١١٩-١١٨اسية، مصدر سبق ذكره، ص صد.ك�ل املنويف، نظريات النظم السي ٣
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  : )١(أما يف الدراسات املتأخرة فقد أعاد (آملوند) تقسيم هذه الوظائف اىل ثالثة مستويات وهي
 السياسية).وظائف مستوى النظام: وتشمل (التجنيد السيايس، االتصال السيايس، والتنشئة  -
وظائف مستوى العملية: وتشمل (التعب� عن املصالح، تجميع املصالح، صنع السياسات وتنفيـذ  -

 السياسات، وتقييم السياسات). 
وظائف مستوى أداء السياسات: وتشمل (االداء األستخراجي، األداء التـوزيعي وإعـادة التوزيـع،  -

  األداء التنظيمي، واألداء الرمزي).
ا هذه املنطلقات املنهجية لتحديد املقصود بكل من (أبنية النظام السيايس) و(وظائف وقد إعتمدن

النظام السيايس) كأساس لتقسيم املبحث� الثا� والثالث من هذا البحث، لبيـان كيفيـة تـأث� التعدديـة 
  املجتمعية يف أبنية النظام السيايس ووظائفه.

  

   

                                                           
  .٣٥ - ٣١ينظر: جربائيل املوند وبنجام بويل وروبردت مندت، مصدر سبق ذكره، ص ص  ١
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  المبحث الثاني: 

  ي أبنية النظام السياسيأثر التعددية المجتمعية ف
السياسـية للنظـام السـيايس، يف يحاول هذا املطلب بيان كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف األبنية 

مطلب�؛ خصص املطلب االول لبيان كيفية تأث�ها يف األبنية السياسية، أما املطلب الثا� فخصص لبيـان 
  بنية السياسية غ� الرسمية املتمثلة، وعىل النحو اآل�:   كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف األ 

  

  املطلب األول: أثر التعددية املجتمعية يف األبنية السياسية الرسمية 
يتناول هذا املطلب االول كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف األبنية السياسية الرسمية وهي: 

  الترشيعية والتنفيذية والقضائية، كاآل�:
  

 الترشيعية السلطةالفرع األول: أثر التعددية املجتمعية يف 
السلطة الترشيعية، هي املؤسسة التي تتوىل سن القوان� بعد مناقشتها أو يف األقل املصادقة عليها 
قبل إصدارها، ك� تتوىل مراقبة الحكومة وكذلك املصادقة عىل الترشيعات املالية. وهي من حيث 

يف (الربملان) الذي قد يتألف من مجلس واحد أو من مجلس�، سواء أكان نظام البنية غالبًا تتجسد 
الحكم  برملا� أم رئايس أم مجليس، وكل واحد من هذه املجالس يتكون من عدد من األعضاء، ويؤدي 

  .)١(كل واحد عدداً من السلطات متفاوتة األهمية
الترشيعية بالتعددية املجتمعية السائدة يف الدولة من نـواحي كثـ�ة. ففـي املقـام وتتأثر السلطة 

االول تتميز بنية السلطة الترشيعية يف الدول ذات التعددية املجتمعية غالباً بثنائية املجلس، إذ ينقسم 
أو الطبقات أو  الربملان إىل هيئت� أو مجلس�، أعىل وأد�، وهعادة يشكل املجلس األعىل لتمثل األقاليم

األساس لتجسيد هيئـة املجموعات االجت�عية، أما املجلس  األد� فميثل السكان الدولة عموما. واملربر 
ترشيعية ثنائية التمثيل بدًال من هيئة أحادية التمثيل يف املجتمعـات ذات التعدديـة اإلثنيـة والقوميـة 

نحه من حق خاص لألقليات يف التمثيل، وهذا مـا والدينية والطائفية، ك� يقول ليبهارت يرجع اىل ما �
نجده غالباً يف الدول االتحادية التي تأخذ بالنظام الفيدرايل كالواليات املتحدة األمريكية وبلجيكـا ودول 

. لكن باملقابل هناك دول تتسم بالتعددية )٢(فدرالية عديدة أخرى التي تتصف برملانهم بثنائية املجلس
انها أحاديــة املجلس، كـالعراق، وهـو عـىل الـرغم مـن إشـارة دسـتوره اىل تكـوين املجتمعية، لكن برمل

ـاعات بـ� املكونـات )٣(سلطته النرشيعية من مجلس� (مجلس النـواب ومجلـس االتحـاد) ، إال إّن الرص
  املمثلة يف الربملان، كانت سبباً يف عدم تشكل املجلس األخ� لحد اآلن. 

                                                           
موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري: االنظمة السياسية الكربى، ترجمة: د.جورج سعد، ب�وت،  ١

  .١١١، ص٢٠١٤، ٢، طاملؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع
ينظر: آرنت ليبهارت، أ�اط الد�قراطية، ترجمة: محمد عث�ن خليفة عيد، ب�وت، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،  ٢

. وكذلك: الد�قراطية: أبحاث مختارة، تحرير: الري دا�وند ومارك ف. بالت�، ب�وت، رشكة ٦٤-٦٣، ص ص٢٠١٥
  .٢٥٤-٢٥٣، ص ص٢٠١٦املطبوعات للتوزيع والنرش، 

  .٢٠٠٥) من دستور العراق لسنة ٦٥املادة ( ينظر ٣
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أعضاء الربملان، فأن امل�رسة الد�قراطية تفرتض أن هناك مبـدأين  أما في� يتعلق بطريقة إنتخاب
يسعيان لالنسجام داخل النظام االنتخا�، وه� الحق يف التمثيل والحق يف االستقرار، وهذان الهدفان ال 

 إذ. )١(يتحققان إّال بتطبيق نظام التمثيل النسبي يف االنتخابات يف الدول التي تتصف بالتعدد املجتمعي
تتشكل بناًء عىل هذا النظام سلطة ترشيعية تكـون صـورة مصـغرة للدولـة بكـل فئـات مواطنيهـا، أي 

وثم إتفاقاً ب� الباحث� تت�ىش بنيتها مع الرتكيبة ذات التعددية االجت�عية والثقافية واالثنية للمجتمع، 
نتخابية ذات الطبيعة األغلبية، بأن األنظمة االنتخابية ذات الطبيعة النسبية هي األنجح من األنظمة اال 

النها تحقق نوعاً من التوازن يف م�رسـة  خصوصاً يف املجتمعات التي تتسم بالتعدد والتنوع املجتمعي،
عىل تحقيق جزء كب�  السلطة والتأث� عىل االجهزة الحكومية بشكل خاص، وتساعد الج�عات املختلفة

تؤثر يف بنية السلطة الترشيعية إذن فالتعددية املجتمعية ال .)٢(والسي� املشاركة السياسيةمن مطالبهم، 
  فقط، وإ�ا تؤثر يف كيفية إنتخابها وأدائها لدورها أيًضا يف األنظمة السياسية للمجتمعات التعددية.

  

  الفرع الثا�: أثر التعددية املجتمعية يف السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية، هي الهيئة التي تقع عىل عاتقها تنفيذ القوان�، �عنى ترجمة ترشيعات الربملان 

اىل أع�ل مادية حية ملموسة، تتجسد يف إدارة الشؤون العامة  –القوان�  –اىل الواقع العميل وتحويلها 
طة التنفيذيـة بـإختالف األنظمـة . وتختلـف بنيـة السـل)٣(للدولة سياسياً وإقتصادياً وإجت�عيـاً وثقافيـاً 

السياسية في� إذا كانت تقليدية أو حديثة، أو إذا كانت برملانية أو رئاسـية أو جمعيـة، إذ لكـل واحـد 
منه� خصائص بنيوية مختلفة عن األخرى. إذ �ارس شخص واحد أو أقليـة مهمـة الحكـم يف األنظمـة 

مة السياسية الحديثـة والد�قراطيـة هـي غـ� الشـكل، السياسية التقليدية واالستبدادية، بين� يف األنظ
فعىل سبيل املثال تتميز األنظمة الربملانية بثنائية السلطة التنفيذيـة، إذ إن منصـب رئـيس الدولـة هـو 

  . )٤(مجرد رشيف، عكس رئيس الحكومة الذي يتحمل مسؤلية فعلية يف توجيه سياسة الحكومة
ن السلطة التنفيذية فيها من حزب واحد صاحب األغلبية < عىل نقيض �وذج األغلبية التي تتكو 

الربملانية، فاملبدأ التوافقي الذي عادة ما تأخذ به الدول التي تتميز بالتعددية املجتمعية �ختلف 
أشكالها، م� يفسح املجال للقوى السياسية جميًعا أو ملعظمها، بتقاسم السلطة التنفيذية من خالل 

. وتلعب السلطة التنفيذية بهذا املعنى دورًا محوريًا ومؤثرًا عىل صعيد إدارة )٥(ةتحالفات ائتالفية واسع
التعددية املوجودة يف هذه املجتمعات، إذ �ثل املناصب الوزارية واإلدارية مجاًال للرصاع ب� الج�عات 

                                                           
، كلية ١نبيلة سالك، اآلليات املؤسساتية إلدارة التعدد اإلثني، أطروحة دكتوراه غ� منشورة، الجزائر، جامعة باتنة ١

  .٢٥٢.، ص٢٠١٦العلوم السياسية، 
مد الجوهري وآخرون، االسكندرية، ينظر: بوتومور، الصفوة واملجتمع: دراسة يف علم االجت�ع السيايس، ترجمة: د.مح ٢

. وكذلك: د.عبدالقادر عبدالعايل، الهندسة االنتخابية : األهداف واالسرتاتيجيات، ٢٨، ص١٩٨٨دار املعرفة الجامعية، 
  .٣١٨، ص٢٠١٤، ١٠وعالقتها بالنظم السياسية، الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع

  .١٥٧، ص٢٠١١الصالة واملعارصة، مرص، بال، د.محمد نرص مهنا، علم السياسة ب� ا ٣
ك�ل . وكذلك: د.١٦٩، ص١٩٦٧ينظر: د.شمران ح�دي، مباديء النظم السياسية، بغداد، رشكة الطبع والنرش االهلية،  ٤

  .٢٤٦-٢٤٥، ص ص١٩٨٧املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، الكويت، رشكة الربيعان للنرش والتوزيع، 
  .٥٩-٥٨أ�اط الد�قراطية، مصدر سبق ذكره، ص ص آرند ليبهارت، ٥
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عات القا�ة حولها، وأداة إلدارة ذلك الرصاع من خالل سياسات شغل تلك املناصب وفق لتمثيلها الج�
. وما من مجتمع يتميز بالتعدد والتنوع إّال ويعرف معضلة �ثيل الج�عات املختلفة يف )١(يف املجتمع

األجهزة الحكومية، وقل� تنسجم رؤى وأهداف هذه الج�عات بشأن نصيب كل منها يف الوظائف 
ي اآللية الفضىل ملشاركة ، فالتوزيغ النسبي حسب إتفاق الباحث� ه)٢(واملناصب الرئيسة يف الدولة

االطراف جميعها كل حسب حجمه، أي أن الج�عات كلها تتشارك يف العملية السياسية بنسبة قوتها 
  . )٣(العددية املوجودة يف مؤسسة الحكم

وتؤدي النخبة السياسية دورًا محوريًا ومؤثرًا يف قلب السلطة التنفيذية يف املجتمعات املتسمة 
غ� املتجانسة. إذ إنه من الرضوري أن تتميز النخبة السياسية بس�ت معينة حتى  بالتعددية املجتمعية

تس� العملية السياسية يف هذه املجتمعات بالشكل الصحيح، وهي أن تتصف القادة بقدر من التسامح 
وح�ية وحدة الدولة واستعدادهم للتعاون في� بينهم وقدرتهم عىل ض�ن والء اتباع ج�عاتهم، 

. إذن فإن تأث� ٤هذه الصفات من املمكن أن يزداد إنقس�ت املجتمع ويتزعزع االستقرار فيها وبدون
التعددية املجتمعية يف السلطة التنفيذية ال تقترص عىل بنيتها وتكوينها فقط، وإ�ا يف ثقافة أعضائها 

  ووالئهم للدولة أيًضا.
  

  ائيةالفرع الثالث: أثر التعددية املجتمعية يف السلطة القض
يقصد بالسلطة القضائية؛ "الهيئة التي تقوم بتفس� القانون وتطبيقه عىل املنازعات التي تعرض 

. وهي إحدى السلطات الثالث املعروفة وأحد الركائز الرئيسة يف ٥عليها وتطرح أمامها للفصل فيها"
ية ترتبطان دستورياً الدول التي تأخذ بالنظام الد�قراطي، فاذا كانت السلطتان الترشيعية والتنفيذ

بعالقات معينة و�تلك كل منه� وسائل ضغط ومراقبة تجاه األخرى، فان أهم ما تتميز به السلطة 
  .)٦(القضائية هو صفة االستقالل، وهو املرتكز االسايس لدولة القانون

ة تتباين بنية أو هيكلية السلطة القضائية من حيث إختيار القضاة بتأث� التعددية املجتمعي
السائدة يف الدولة، وال سي� أعضاء املحكمة العليا وهي قمة الجهاز القضا�. ففي بعض الدول ذات 
التعددية املجتمعية يتم اختيار قضاة هذه املحكمة من مختلف الج�عات يف الدول، وذلك ملراعاة 

ة الفيدرالية التعدد والتنوع التي تتسم بها مجتمعاتها، ك� هو الحال يف انتخاب أعضاء املحكم

                                                           
د.محمد عاشور مهدي، التعددية االثنية: إدارة الرصاعات واسرتاتيجيات التسوية، ع�ن، املركز العلمي للدراسات  ١

  .١٤٩، ص٢٠٠٢السياسية، 
  .٩٢مصدر نفسه، ص ٢
، ٢٠٠٦زينة، بغداد، الفرات للنرش والتوزيع، : حسني رجمةآرند ليبهارت، الد�قراطية التوافقية يف مجتمع متعدد، ت ٣

  .٦٧ص
  .٨٨-٨٧املصدر نفسه، ص ص ٤
  .٣٢٤، ص٢٠٠٥د.سامي ج�ل الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، االسكندرية، مشأة املعارف للنرش،  ٥
، ٢٠٠٢، ٤حقوقية، طد.محمد املجذوب، القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان، ب�وت، منشورات الحلبي ال ٦

  .٣٧١ص
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السويرسية التي يتم عن طريق الجمعية الفيدرالية (الربملان)، ض�ناً للتقسيم املالئم لألعضاء الناطق� 
وكذلك فرض الدستور البلجي� أن تشكل مجلس القضاء األعىل  .)١(باألملانية والفرنسية وااليطالية

، وأيًضا تتم تشكل محكمة التحكيم ٢بالتساوي من االعضاء الناطق� باللغة الفرنسية واللغة االملانية 
(املحكمة الدستورية يف بلجيكا) بالطريقة نفسها تقريبًا، إذ تتكون بشكل متساوي من القضاة الناطق� 

 .)٣(ية واللغة الهوالندية، وأن يكون أحدهم ذو معرفة وإملام باللغة االملانيةباللغة الفرنس
إذن يضح م� سبق كيفية تأثر البنى السياسية الرسمية للنظام السيايس بالتعدد والتنـوع السـائد  

يف الدولة، وكيف يتشكل هذه البنـى كمؤسسـات وفقـا لرغبـات ومصـالح الجاعـات االثنيـة والقوميـة 
املختلفة يف الدول التي تتصف بالتعدد املجتمعي، وفق ما يتيحه الدستور والقـوان� املعمولـة والدينية 

  به لهذه الج�عات يف تحقيق مصالحهم من خالل ممثليهم يف مؤسسات النظام السيايس. 
  

  املطلب الثا�: أثر التعددية املجتمعية يف البنى السياسية غ� الرسمية 
يتناول هذا املطلب كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف األبنية السياسية غ� الرسمية املتمثلة 

  بالدرجة االوىل يف: األحزاب السياسية وج�عات املصالح، كاآل�:
  

  أثر التعددية املجتمعية يف االحزاب السياسيةالفرع األول: 
ن األفراد الذين يتفقون في� بينهم عىل عرف الحزب السيايس بأنه "منظمة سياسية تضم ج�عة م

مجموعة من املبادئ واألهداف التي يجب أن تتبع يف تنظيم الدولة، ويسعون للوصول إىل السلطة أو 
. وتعد االحزاب السياسية من أهم عنارص النظام )٤(املشاركة فيها من أجل تطبيق هذه األهداف"
ساسية، فهي تعد قناة للمشاركة والتعب� عن الرأي السيايس نظراً لكونها تؤدي عدد من املهام اال 

وتجميع املصالح وتعبئتها، ومن ثم هي وسيلة للتنشئة والتجنيد السياسي� وتساهم يف إضفاء الرشعية 
 .)٥(عىل نظام الحكم

وتتصف الدول ذات األنظمة الد�قراطية، التي تتميز مجتمعاتها بالتعدد القومي والديني 
عادة بالتعددية الحزبية، إذ �ثل هذه األحزاب الج�عات املختلفة. وهذا ما أكده والطائفي، تتصف 

موريس دوفرجيه يف تفس� أحد أسباب التعددية الحزبية يف مثل هذه املجتمعات، إذ ترجع ك�ة 

                                                           
  .٢٦٢د.ك�ل املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، مصدر سبق ذكره، ص ١
  .١٩٩٣) من دستور بلجيكا لسنة ١٥١) من املادة (٢ينظر: الفقرة ( ٢

3 See: Wilfried Swenden, Belgian Federalism, London, Royal Institute of International Affaires, 
2003, P16. 

رسول، املجلس الترشيعي الثا� يف الدول الفدرالية، املجيل الترشيعي الثا� يف الدول وكذلك ينظر: د.عابد خالد  
      .٨٣، ص ص٢٠١٣دراسة مقارنة، السلي�نية، مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية،  -الفدرالية

لمزيد حول . ول٢٢٤، ص٢٠٠٩السعودية، العبيكان للنرش،  -وآخرون، مباديء علم السياسة، الرياض بركاتد.نظام  ٤
تعريف االحزاب السياسية ينظر: هلمت سعدون غريب، الضوابط القانونية لتمويل االحزاب السياسية، االسكندرية، دار 

  .١٩، ص٢٠١٥املطبوعات الجامعية، 
  صدر نفسه، الصفحة نفسه.امل ٥
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إىل التعددية القومية والعرقية املتعايشة يف هذه املجتمعات وهي منقسمة  - بنظر دوفرجيه –األحزاب 
ج�عات ذات جذور تاريخية أو عرقية، إذ ترتاكم تناقضات الج�عات مع التناقضات االجت�عية  إىل

، أي إن عامل التقسي�ت االثنية والدينية يف املجتمع يؤثر بدرجة )١(والسياسية لتولد تشابكاً معقداً 
الناحية نوعية االنظمة . ك� تلعب أيضاً يف هذه )٢(كب�ة يف خلق أحزاب اثنية ودينية مختلفة يف الدولة

االنتخابية دورًا كب�ًا، إذ يؤدي نظام التمثيل النسبي إىل بروز أحزاب كث�ة يف الدول التي تتصف 
، ألنه يف نظام التمثيل النسبي يديل الناخبون أصواتهم ملصلحة األحزاب ال )٣(بالتعددية املجتمعية

االقتصادي - . كذلك اإلختالف البنيوي االجت�عي)٤(ملصلحة املرشح� ك� يحدث يف نظام األغلبية الفردية
واإلثني للج�عات، وتركزها يف منطقة جغرافية معينة وسيطرة مصالح هذه الج�عات فيها، يؤثر كل 

  .)٥(ذلك عىل شكل االتجاه السيايس ألفراد هذه الج�عات
هي يف أغلب الحاالت  والتعددية الحزبية بقدر ما هي إنعاس للتعدد السيايس إيديولوجيا وفكريا،

وطائفيا أيضا، ويعني ذلك أن  والثقايف إثنيا وقوميا ولغويا ودينيا إنعكاس للتعدد والتباين املجتمعي
والثقايف شأن التعدد السيايس وااليديولوجى يشكل البنية التحتية االجت�عية التعدد املجتمعي 

والد�قراطية، عندما يقابل كل منها اآلخر، للتعددية الحزبية ويجسدها يف إطارات تدعم التعددية 
فالرصاع والتنافس حول السلطة من قبل القيادات واألحزاب السياسية �عنی االختيار الج�ه�ي ب� 
املرشح� املتنافس�. وينظر إىل أي التعددية الحزبية بوصفها املقابل للتعددية املجتمعية املعربة عن 

والتعددية الحزبية . )٦(شكل هذا بدوره أحدد أسس الحكم الد�قراطيج�عات املصالح املتنافسة، وي
السياسية هي الصيغة املال�ة الستيعاب التعددية املجتمعية وتحويلها من �وذج الرصاع إىل �وذج 
التوازن والتعايش ويؤدي بدوره إىل خلق القيم والدوافع الوطنية املشرتكة عىل املستوى الفردي، وعىل 

ؤسسات والهياكل الوظيفية يف الدولة، وعىل مستوى املجتمع أيضا، والتي تشكل األسس التي مستوى امل
. فاألحزاب السياسية يف املجتمعات املتعددة اىل )٧(واالستقرار السيايسيقوم عليها التكامل االجت�عي 

افة سياسية جانب ما تؤديه من �ثيل وتجميع للمصالح، فهي �كن أن تؤدي دورًا مه� يف تشكيل ثق
موحدة للج�عات املختلفة يف الدولة، لكنها يف الوقت نفسه �كن أن تكون وسيلة يف بلورة أو تكريس 

  . )٨(الوالءات التحتية، عىل نحو يشكل تحدياً للنظام السيايس

                                                           
يس ديفرجيه، االحزاب السياسية، ترجمة: عيل مقلد وعبداملحسن سعد، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مور ١

  .٢٤٥، ص٢٠١١
باتريك ه أونيل، مباديء علم السياسة املقارن، ترجمة: باسل جبييل، سوريا، دار الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع،  ٢

  .١٩٨، ص٢٠١٢
  .٢٥٨- ٢٥٧ق ذكره، ص صموريس ديفرجيه، مصدر سب ٣
  .٢٠٤باتريك ه أونيل، مصدر سبق ذكره، ص ٤
  .٤٩٤، ص١٩٩٠د.صادق االسود، علم االجت�ع السيايس: أسسه وأبعاده، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،  ٥
، ٢٠٠٧سي�، السلي�نية،مطبعة للمواطن، وأثره عىل الحقوق السياسية اد محي الدين، نظام الحزب الواحد مولود مر  ٦

  .١٢٢ص
  .١٢٤املصدر نفسه، ص ٧
  .١٥٢د.محمد عاشور مهدي، مصدر سبق ذكره، ص ٨
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ولهذا �كن أن نقول بأن شكل النظام الحز� املعمول به يف الدولة يتأثر بالتكوين املجتمعي. وعىل 
الرغم من أن االحزاب السياسـية �ـارس تـأث�اً كبـ�اً يف القـرارات الحكوميـة، اال أن حجـم هـذا التـأث� 
يختلف من دولة اىل أخـرى، وال سـي� يف الـدول ذات التعدديـة املجتمعيـة، إذ أن حجـم ذلـك التـأث� 

  طائفيا يف تلك الدول.يتناسب مع درجة التعدد والتنوع املجتمعي ومدى تعقيدها إثنيا وقوميا ودينيا و 
  

  أثر التعددية املجتمعية يف ج�عات املصالح الفرع الثا�:
عىل أنها "ج�عة منظمة أو غ� منظمة من األفراد الذين تجمعهم ج�عات املصالح �كن تعريف 

مصلحة أو رابطـة موحـدة، ويهتمـون بتنميـة مصـالحهم وح�يتهـا بوسـاطة التـأث� عـىل الـرأي العـام 
وهي بهذا املعنى تعد مـن القـوى الفاعلـة يف . )١(الضغط عىل صانعي القرارات الحكومية..."وم�رسـة 

األنظمة السياسية الحديثة، إىل جانب األحزاب السياسية، لكـن الفـرق األسـايس بـ� ج�عـات املصـالح 
اىل الحكـم،  والحزب السيايس، يكمن يف أّن هذا األخ�، يعد قوة للتأث� السيايس املبارش، هدفه الوصـول

بين� تعد ج�عات املصالح قوة للتأث� السيايس، غ� املبارش، ال تستهدف الوصول اىل الحكم، بل تكتفي 
  .)٢(بالضغط عليه لتحقيق مطالبها

تكوين  تأثر ج�عات املصالح بالبنية اإلجت�عية يف الدول املتسمة بالتعددية املجتمعية، وأنوت
ج�عات املصالح وم�رسة نشاطها يف تلك الدول يختلف عن الدول ذات التجانس املجتمعي. إذ تتنوع 
ج�عات املصالح يف الدولة حسب التنوع العام يف اهت�ماتها، ك� �ثل أفرادها قطاًعا ج�ه�يًا معينًا 

لبا �ط الج�عات املصلحية في الدول املتجانسة مجتمعيا تتخذ ج�عات املصالح غايف املجتمع، ف
الدول ذات التعددية املجتمعية تتخذ الرتابطية القا�ة عىل أساس املهنة أو مكان العمل، أما يف 

القا�ة عىل أساس اإلثني أو القومي أو �ط الج�عات املصلحية غ� الرتابطية ج�عات املصالح غالبا 
الجفراف، م� يجعل من تعارض املصالح بينها  اللغوي أو الديني أو الطائفي أو حتى اإلقليمي أو

. و�كن أن )٣(وسعيها اىل م�رسة الضغط عىل املسؤل� لصنع القرار تتالئم مع مصالحها أمر منطقي
�ارس ج�عات املصالح يف الدول التي تتميز بالتعددية املجتمعية نشاطاً سياسياً قد تهدد النظام 

وذلك ألّن االشرتاك يف االصل االجت�عي يُعد ركيزة لالنت�ء تفوق يف السيايس وتؤدي إىل عدم استقرارها، 
درجة قوتها املهنة التي �ارسها املرء يف هذه الج�عات، ويُنظر إىل هذه االنت�ءات يف أغلب االحيان 

. هكذا فإن النمط التي تتخذه )٤(بأنها تشكل ركيزة لثقافات محلية متميزة ضمن املجتمع الواحد
لج�عات املصلحية ودورها وماهية املصالح التي �ل من أجلها تتناسب مع الرتكيبة املجتمعية تكوين ا

  للدول في� إذا كانت ذات تركيبة متجانسة أو تعددية.

   

                                                           
  .١٥٤سية، ب س ن، صحافظ علوان ح�دي الدليمي، املدخل اىل علم السياسة، جامعة بغداد، كلية العلوم السيا ١
  .١٠٤ح�د صابر، مصدر سبق ذكره، ص ٢
دور ج�عات يف رسم السياسة العامة، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر، جامعة العر� بن مهيدي،  أميمة قادري، ٣

  .٤٤، ص٢٠١٥
  .١٧٥د.ك�ل املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، مصدر سبق ذكره، ص ٤
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  المبحث الثالث: 

  أثر التعددية المجتمعية في وظائف النظام السياسي
سنحاول يف هذا املبحث دراسة كيفية تأث� التعددية املجتمعية يف وظائف النظام السيايس، وذلك 

نتطرق مستوى النظام يف املطلب األول، و نحلل أثر التعددية املجتمعية يف وظائف يف ثالث مطالب، إذ 
ما يف املطلب الثالث إىل تحليل أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى العملية يف املطلب الثا�، أ 

  عىل النحو اآل�: يف وظائف مستوى السياسة العامة؛ و واألخ� فنعالج أثر التعددية املجتمعية 
    

  املطلب األول: أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى النظام
نحلل يف هذا املطلب أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى النظام، وذلك يف فرع�؛ نتعرف 
يف الفرع االول عىل ماهية هذه الوظائف، أما يف الفرع الثا� فنب� كيفية تأثر هذه الوظائف بالتعددية 

  املجتمعية:
  

  الفرع االول: ماهية وظائف مستوى النظام:
يقصد بوظائف مستوى النظام تلك املهام والنشاطات التي تعطي اإلستمرارية للنظام السيايس، 

الحفاظ عىل استقراره، لذا فإن الطريقة التي يؤدي بها هذه املهام تحدد ما ويحاول النظام من خاللها 
. وتشمل هذه املهام عموما ثالث وظائف )١(إذا كان النظام سيتعرض للتغ� أو يبقى عىل ماهو عليه

  وهي:

هي عملية إكتساب االفراد والج�عات واالمم ملنظومة املعتقدات التنشئة السياسية:  .١
واإلتجاهات والقناعات طويلة األمد املتعلقة بالظاهرة السياسية السائدة يف كيان والرموز والقيم 

سيايس مع�، وإنتقالها من جيل إىل آخر، بشكل تلقا� أو مخطط، تؤثر يف سلوكه السيايس، إيجاباً أو 
ر سلباً، عىل نحو مبارش أو غ� مبارش، عرب قنوات عديدة أهمها االرسة واملؤسسات التعليمية ودو 

  . )٢(العبادة وج�عة االصدقاء ووسائل االعالم واالحزاب السياسية وغ�ها من القنوات
وهو "العملية إلتي يتم �قتضاها إسناد األدوار السياسية إىل األفراد سواء التجنيد السيايس:  .٢

  . )٣(سعوا إىل ذلك بأنفسهم أو وجههم آخرون إىل تقلد هذه املناصب"
لية تتجسد يف توصيل مطالب األفراد إىل املؤسسات الحكومية، وهو عم اإلتصال السيايس: .٣

 . )٤(وباملقابل توصيل قرارات الحكام إىل املواطن� وتربيرها لهم لنيل رضاهم
  

                                                           
  .٣٤ - ٣٢وبنجام بويل وروبردت مندت، مصدر سابق، ص ص جربائيل املوند  ١
  .١٨٠. وكذلك ينظر: محمد حسن دخيل، املدخل إىل علم السياسية، مصدر سبق ذكره، ص٣٥املصدر نفسه، ص ٢
، الرابط ٢٥، ص٢٠١٨أبو زيد عادل القايض، نظم ووظائف التعددية الحزبية، إسطنبول، مجلة دراسات سياسية،  ٣

  .١٧/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة https://bit.ly/38Qa3Cjاإللكرتو�: 
  .١٤٧، ص١٩٨٥د.ك�ل املنويف، نظريات النظم السياسية، الكويت، وكالة املطبوعات،  ٤
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  الفرع الثا�: كيفية تأثر وظائف مستوى النظام بالتعددية املجتمعية:
فإن كيفية أدائها  -والتنشئة السياسيةالتجنيد واالتصال  -ومه� تكن ماهية الوظائف الثالثة أعاله 

تتأثر بعوامل عديدة يف املجتمع، تبعاً الختالف البيئة التي يتحرك فيها النظام السيايس للدولة، والسـي� 
  يف الدول التي تتميز مجتمعاتها بالتعدد والتنوع اإلثني والقومي والديني والطائفي.

تلعب األحزاب السياسية دورًا مهـً� يف أدائـه، وذلـك ففي� يتعلق بوظيفة التجنيد السيايس الذي 
من خالل إختيار املرشح� للمناصب العامة يف الدولة، إال أن هذا الدور يتأثر بالتعددية املجتمعية التي 
تتميز بها بعض الدول يف كيفية تحديد هؤالء املرشـح�. وهـذا مايحـدث يف بعـض الـدول التـي تتميـز 

ذ �ارس الطوائف اإلثنية والقومية والدينية الفعالة يف املجتمع ضغوطات كبـ�ة بالتعددية املجتمعية، إ 
عىل األحزاب السياسية الختيار مرشحيها للمناصب العامة. كالذي نراه اليوم يف العراق، فـالتنوع االثنـي 
 والقومي والديني والطائفي الذي يتميز بـه املجتمـع العراقـي، ومـن ثـم إتجـاه العديـد مـن األحـزاب

السياسية نحو الطائفية الدينية والقومية، وتعذر ظهور أحزاب عابرة للطوائف، وما أنتجـه إتبـاع مبـدأ 
املحاصصة يف إختيار مرشحي الوزارات والهيئات العليا موزعة عىل املكونات املختلفة للمجتمع العراقي 

ثرت سلبا يف إمكانيـة أبنيـة وإستبعاد معيار الكفاءة والجدارة يف ذلك، كل هذه األسباب خلقت واقعاً أ 
  . )١(النظام السيايس من أداء وظائفها بشكل صحيح

وكذلك تعد التعددية املجتمعية إحدى العوامل الهامة واملؤثرة يف أداء وظيفـة اإلتصـال يف النظـام 
الرسائل السيايس، فاألفراد �ارسون نوًعا من االنتقائية يف إستقبال بعض الرسائل، من املحتمل أن يرفض 

فاإلختالفـات الدينيـة والقوميـة واإلثنيـة والطائفيـة  التي ال تتفق مع معتقداته وإتجاهاته وإنت�ءاتـه،
تؤدي بدورها تشتيت الرسالة املوجهة وتغي� وفقدان املعلومات يف العملية اإلتصالية والتأث� يف درجـة 

  .)٢(فعاليتها يف مجتمعات تتسم بتلك التعددية
ق بالتنشئة السياسية، فهي بدورها أيًضا تتأثر بالتعددية املجتمعية، إذ تـرتبط هـذه أما في� يتعل 

العملية مبارشة بطبيعة املجتمع السـيايس، ففـي املجتمـع املتجـانس واملسـتقر تكـون عمليـة التنشـئة 
م إذ إن أه. )٣(واضحة ومحددة، ولكنها يف مجتمع متعدد وغ� متجانس ومتغ� باستمرار تتسم بالتجزئة

وأسمى مهام التنشئة السیاسیة قیامها بدعم الوحدة الوطنية عىل مستوى الدولة وترسیخ روح اإلندماج 
الوطني الذي غالبًا ما یتآكل يف الدول ذات التباین الواضح يف اللغات واألعراق واألدیان، فوجود التنشئة 

 رأب صدع الوحدة الوطنیة السیاسیة الصحیحة يف دولة ذات تعددية مجتمعية یساهم بصورة كبیرة يف
ناهیك عن مساهمتها يف تجسید شعور قوي بالهویة الوطنیة، إضافًة إىل كونها تساعد يف عملیة التطویر 

. إذ تتميـز هـذه املجتمعـات بثقافــات سياسـية متعـددة ومعقـدة يف بنيانهـا الشــكيل )٤(الثقـايف للفـرد

                                                           
�، الرابط د.�امة محمد حسن كشكول، االنتخاب املبارش لرئيس مجلس الوزراء وأثره عىل ترشيد النظام الربملا ١

  .١٩/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة  https://annabaa.org/arabic/studies/15846اإللكرتو�:
  .١٤٩د.ك�ل املنويف، نظريات النظم السياسية، مصدر سبق ذكره، ص ٢
ىل طبيعة النظام السيايس: الحكم االستبدادي أ�وذجاً، رسالة مهدي أبوبكر حمه عيل، تأث� الثقافة السياسية ع ٣

  .٦١، ص٢٠١٣ماجست� غ� منشورة، جامعة صالح الدين، 
، تاريخ الزيارة http://bit.ly/38Yw6agتوفيق حكيمي، التنشئة السياسية وتعزيز شعور املواطنة، الرابط اإللكرتو�:  ٤
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مـ� يجعلهـا تـؤثر سـلبيا يف تنشـئتهم ومضمونها الفكـري، وتختلـف مـن جهـة مؤيـديها ومعارضـيها، 
السياسية وذلك �ا يخدم أهداف ومصلحة الج�عات الفرعية الضيقة. لكن بعض الدول اليـوم تغلبـت 
عىل ذلك، عن طريق العمل عىل تغي� هذا العامل إىل عنرص إيجا� يقود نحو الهوية الواحدة للجميـع 

  .)١(الفرعيةمع احتفاظ الج�عات املحلية املختلفة بهوياتهم 
وم� سبق نستنتج أن وظائف (التجنيد السيايس واالتصال السيايس والتنشئة السياسية) يف النظـام 

بشكل مبارش وغ� مبارش بجملة مـن العوامـل املختلفـة يف املجتمـع، مـن بينهـا التنـوع ثر السيايس تتأ 
يف الـدول ذات  ااملـذكورة آنًفـ والتعدد األثني والقومي والديني والطائفي. إذ إن أداء الوظـائف الـثالث

التعددية املجتمعية يكون أك� تشابًكا وتعقيدا مقارنة بأدائها يف الدول املتجانسة، نظرًا ملا ترتك إختالف 
بنية املجتمع أثرًا عىل أداء النظام السيايس لتلك الوظائف. لهذا يعد التعدد املجتمعي، إذا � يتم إدارته 

مام الدولـة لبنـاء مـواطن ينتمـي لهويـة واحـدة ويبـدي والءه السـيايس بشكل صحيح، عقبة رئيسية أ 
للدولة، بل تب� لنا تجارب بعض الدول وتحت تأث� التنـوع الواقـع يف املجتمـع، إنعـدام الشـعور لـدى 
أفراد الج�عات الفرعية بالحس الج�عي وغلبة اإلنت�ء الفرعي لج�عاتهم عليهم، ك� هو يحدث اآلن 

  لطوائف السائدة يف العراق واللبنان.لدى أتباع ا
   

  املطلب الثا�: أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى العملية 
نحلل يف هذا املطلب أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى العملية، وذلك يف فرع�؛ نتعرف 

تأثر هذه الوظائف بالتعددية يف الفرع االول عىل ماهية هذه الوظائف، أما يف الفرع الثا� فنب� كيفية 
  املجتمعية:

  
  :العمليةالفرع االول: ماهية وظائف مستوى 

يقصد بوظائف مستوى العملية كـل املهـام النشـاطات التـي مـن خاللهـا يقـوم للنظـام السـيايس 
. وحسـب هـذا )٢(بتحويل املدخالت (املطالب والدعامات) إىل املخرجـات (قـرارات وسياسـات العامـة)

التعريف تنقسم هذه الوظائف إىل نوع�؛ أوله� الوظائف املتعلقة باملدخالت، وهي تشـمل وظيفتـي 
(التعب� عن املصالح) و(تجميع املصالح). أما النوع الثا� منها فيتعلق بصنع وتنفيذ وتقويم املخرجات، 

ييم السياسات). وعموما تطلق التي تشمل ثالث وظائف وهي (صنع السياسات، وتنفيذ السياسات، وتق
عىل الوظائف الخمس أعاله تسـمية (وظـائف مسـتوى العمليـة) ألنهـا يف مجموعهـا تشـكل العمليـة 

  السياسية، كاآل�: 
هي مهمة "تهيئة األدوات والقنوات والوسائل التـي تـوفر الفـرص أمـام التعب� عن املصالح:  .١

                                                                                                                                               
٢٠/١/٢٠٢٠.  

أحمد خليل آر�يتي، غياب التنشئة السياسية يف ظل الثقافة السياسية السوداء، الرابط اإللكرتو�:  ١
http://bit.ly/39PKeSt ١٩/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة.  

  .٣٢جربائيل املوند وبنجام بويل وروبردت مندت، مصدر سابق، ص  ٢
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عن مصالح املواطن� يف النظام السيايس بأساليب وطـرق . ويتم التعب� )١(الج�ه� للتعب� عن مطالبها"
. وأك� الطرق شيوعا هي كل من اإلتصـال الشخيصـ، تقـديم اإللت�سـات، التمثيـل النخبـوي، )٢(عديدة

 وسائل اإلعالم، التجمعات السلمية، املظاهرات، واإلرضابات.
دم يف شـكل مقرتحـات هي "تجميع أو بلورة املطالب واملوالفـة بينهـا لتقـتجميع املصالح: و .٢

، )٤(تتوىل االحزاب السياسية يف النظم الحزبية عادة القيام بهـذه الوظيفـة .)٣(تعرض عىل صانعي القرار"
أو قد تضطلع بها بنى أخـرى يف بعـض الـنظم كج�عـات املصـالح، وذلـك بتجميـع املصـالح املختلفـة 

إدراجهـا ضـمن جـدول السياسـات للمواطن� يف سياسات عامة معينة ووضع أولويات لهـذه املصـالح و 
 .)٥(العامة يف الدولة

: هـو عمليـات التخطـيط واعـداد القـرار والربمجـة، لتحقيـق غـرض صنع السياسات العامـة .٣
مقصود أو لحل مشكلة عامة يف املجتمع. وتشارك فيها بنى كث�ة تتمتع بدرجات متفاوتة من السـلطة 

الد�قراطية قد يأ� الربملان بوصـفه السـلطة الترشـيعية ، ففي األنظمة )٦(والصالحية يف النظام السيايس
عىل رأس العنارص التي تشكل (الوحدة القرارية) التي تتـوىل مهمـة إتخـاذ القـرارا املركزيـة والحاسـمة 
املتعلقة بتحديد األهداف العليا واألولويات وتصدرها يف شكل قوان� وخطط وسياسات وبرامج، أمـا يف 

طية قد تقترص الوحدة القرارية يف القيادة العليا للدولة أو الطبقة الحاكمة القابضة األنظمة غ� الد�قرا
 عىل السلطة فيها.

هو "كل ما يلزم القيام به من أع�ل بقصد تحقيق أهداف السياسة تنفيذ السياسات العامة:  .٤
اإلداريـة بـأداء  . وال تنفـرد الحكومـة واألجهـزة)٧(العامة ك� حددها املرشع بكفاءة وعدالـة ومسـاواة"

وظيفة تنفيذ السياسات العامة فقط، وإ�ا تتدخل أجهزة أخرى کالسلطة الترشيعية وإن كانت مهمتها 
إقرار السياسة العامة، إذ من خالل عملها بدقة أكرب وتفصيل أشد فإنها تضغط عىل األجهـزة التنفيذيـة 

 .)٨(بطرق عديدة وتحدد مساراتها ومربراتها

                                                           
  .٦٢د.ثامر كامل محمد الخزرجي، مصدر سبق ذكره، ص ١
  د.رافع البطاينة، أهمية املشاركة يف االنتخابات النيابية، الرابط اإللكرتو�: ٢
 https://www.ammonnews.net/article/71758 ،  ٢١/١/٢٠٢١تاريخ الزيارة.  
، تاريخ http://bit.ly/3sKFGoQاالقرتاب النسقي، الرابط اإللكرتو�:  –ء مت� املرعيش، اقرتاب تحليل النظم فيصل برا ٣

  .٢١/١/٢٠٢١الزيارة 
-د.أحمد شكر الصبيحي ود.معتز إس�عيل الصبيحي، التحليل السيايس لألنظمة السياسية املعارصة وأزاماتها، برل� ٤

  .٤٨، ص٢٠١٩أملانيا، املركز الد�قراطي العر� للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، 
السياسة العامة للدولة، رسالة ماجست� غ� أيوب محمد طيب محمد صالح، مساهمة املؤسسات غ� الرسمية يف صنع  ٥

  .٤٧، ص٢٠١٣منشورة، جامعة صالح الدين، 
. وكذلك ينظر: د.جيمس أندرسون، صنع السياسات ١٦٠ينظر: د.ثامر كامل محمد الخزرجي، مصدر سبق ذكره، ص ٦

  ١٥، ص١٩٩٩العامة، ترجمة: د.عامر الكبييس، ع�ن، دار امليرسة للنرش والتوزيع والطباعة، 
  .١٤٧، ص١٩٨٩خ�ي عبدالقوي، دراسة السياسة العامة، الكويت، ذات السالسل للطباعة والنرش والتوزيع،  ٧
ابتسام قرقاح، دور الفواعل غ� الرسمية يف صنع السياسة العامة يف الجزائر، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر،  ٨

  ، بال.٢٠١١جامعة الحاج لخرض، 
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هو مهمة معرفة اآلثار التي ترتبت عـىل تنفيـذ السياسـات العامـة عامة: تقييم السياسات ال .٥
ومدى نجاحها يف تحقيق األهداف التي رسمت ألجلها. و�عنى آخر هو "إتباع إجراءات للحكم عىل مـا 
إذا كانت السياسة العامة جديرة بالتنفيذ أو االستمرار"، و�كن ان يتوىل التقييم أجهزة عدة داخل نظام 

(أجهزة السلطة التنفيذية ورئاستها والسلطة الترشيعية وأجهزة الرقابـة التابعـة لهـا)، أو خـارج الحكم 
نظام الحكم (األحزاب املعارضة وج�عات املصالح والهيئات اإلعالمية والرأي العام والناخب� واملواطن� 

 . )١(الواع�)
 

  املجتمعية:بالتعددية العملية الفرع الثا�: كيفية تأثر وظائف مستوى 
بأنواعهـا الخمسـة  -أما في� يتعلق بكيفية تأث� التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى العمليـة 

فهي تختلف حسب نوعية األبنية السياسية التي تؤدي كل وظيفة منها وكـذلك حسـب نوعيـة  -أعاله 
عمومـا مـن الوظـائف كل وظيفة يف ذاتها. إذ أن وظيفتي (التعب� عن املصالح وتجميع املصـالح) هـ� 

التي تؤديه� غالبًا البنى السياسية غیـر الرسـمیة يف النظـام السـيايس، كـاألحزاب السياسـية وج�عـات 
املصالح، وهذه البنى يف املجتمعات التعددية تسعي غالبا إىل التـأث� يف الحيـاة السياسـية مـن منظـور 

، وتحـاول إيصـال مطالـب وقضايــــا هـذه اإلثنيات والقوميات واألديان والطوائف التي �ثل مصـالحها
الج�عــات اىل وحدة صنع القرار وبلورتها يف أجندة أع�لها السياسية، ولذا فإن صناع السياسة العامـة 
يضطرون تحت تأث� ضغوط تلك البنى املساومة معها واللجؤ اىل إيجاد حلول توفيقية في� ب� املصالح 

  . )٢(املختلفة لهذه الج�عات
في� يتعلق بتأثر وظائف (صنع السياسة العامـة وتنفيـذها وتقييمهـا) بالتعدديـة املجتمعيـة، أما 

فهذا يرتبط �دى �ثيل مختلف التكوينات املجتمعية يف البنى املكونة لوحدة إتخاذ القـرار عنـد صـنع 
رهـا يف السياسيات، وكذلك يف مدى إشـرتاكها يف اإلجهـزة التنفيذيـة عنـد تنفيـذ السياسـات، ومـدى دو 

إستخدام أدوات الرقابة عند تقييم السياسات. وللرتكيبة املجتمعيـة أثـرًا واضـحا يف تصـميم السياسـات 
العامة للدولة، إذ تؤدي درجـة التجـانس يف املجتمـع دورًا هاًمـا ومـؤًرشا يف رسـم مضـمون السياسـات 

ة خاصـة، فالسياسـات العامة للدول بصورة عامة ويف الدول التي تتصـف بالتعدديـة املجتمعيـة بصـور 
العامة �ثل أساس مهم للوحدة الوطنيـة، فاملجتمعـات التـي تتسـم باالنسـجام والتجـانس املجتمعـي، 
املواطنون فيها يتجاوزون حدود إنت�ءاتهم الفرعية إىل بناء مجتمع الدولة الذي ينتمون إليه ويرفعـون 

ـاع االجت�عـي وإخـتالل . أما املجتمعات التي تعيش حالة من عـدم )٣(له مشاعر الوالء التجـانس والرص
العالقة ب� مكونات املجتمع والنظام السيايس فتعا� من ضعف الوحدة الوطنية، م� تؤرش هذه األمور 
يف الغالب، إىل إن مضمون السياسات العامة للدولة سيكون موجهة غالبًـا نحـو بنـاء الوحـدة الوطنيـة 

رى، وبهذا تعجز معظم السياسات من أن تلبـي إحتياجـات وإيالئها أهمية تفوق أهمية السياسات األخ

                                                           
  .٢٣٢-٢٣٠صدر سبق ذكره، ص ص د.خ�ي عبدالقوي، م ١
  إبتسام قرقاح، مصدر سبق ذكره، بال. ٢
د.مها عبد اللطيف الحديثي ود.محمد عدنان الخفاجي، دور املؤسسات غ� الرسمية يف عملية صنع السياسة العامة  ٣

  .٢٣/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة  :bit.ly/3iEFwdYhttp//يف الدول املتقدمة والنامية، الرابط اإللكرتو�:
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مختلف الج�عات، م� يكون سببًا يف تدهور العالقة بينها وبـ� النظـام السـيايس وبالتـايل يعيـق بنـاء 
وملتغ� التعددية املجتمعية أثراً كب�ا يف تقـويض وظيفـة تنفيـذ السياسـات العامـة  .)١(الوحدة الوطنية

الج�عات من مختلف اإلثنيات والقوميـات واألديـان والطوائـف إذا كانـت تشـعر  وتقيمها أيضا، إذ أن
  . )٢(بأنها محرومة قد ال يسلمون بنتأئج السياسة العامة إن رأوا فيها تهديًدا ملصالحهم

و�كن القول بأن درجة تأث� التعددية املجتمعية املتمثلة بالتنوع اإلثني والقومي والثقايف والديني 
يف وظائف مستوى العملية تتباين حسب طبيعة النظام السيايس نفسه، فكلـ� كـان النظـام  والطائفي

السيايس مستقرا وذا أهليـة يف إنجـاز مهامـه اسـتطاع أداء عمليـات صـنع السياسـة العامـة وتنفيـذها 
كس وتقو�ها يف استمرارية بعيدة عن اإلعاقات التي قد تشكلها الج�عات املتنوعة يف املجتمـع، وبـالع

إذا كان النظام السيايس ضعيفا وعاجزا عن إنجاز معظم مهامه فلن يستطيع صنع سياسات عامة يراعي 
  فيها العدالة ما ب� مختلف الج�عات املكونة للمجتمع م� يدهور العالقة بينه وب� تلك الج�عات.

  
  املطلب الثالث: أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى السياسات العامة

نحلل يف هذا املطلب أثر التعددية املجتمعية يف وظائف مستوى السياسات، وذلك يف فرع�؛ 
نحدد يف الفرع االول ماهية هذه الوظائف، أما يف الفرع الثا� فنب� كيفية تأثر هذه الوظائف 

  بالتعددية املجتمعية:
  الفرع االول: ماهية وظائف مستوى السياسات العامة:

ى السياسات العامة مجموع املهام والعمليات التي تتعلـق نـواتج وعائـدات يقصد بوظائف مستو 
تطبيق السياسات العامة، والتي تؤثر يف حياة املواطن� ككل أو جزء من فئات املجتمـع. وهـي تشـمل 
استخراج املوارد املادية والبرشية من البيئة وتجميعا (مثل: الرضائب واإليرادات والخدمـة العسـكرية)، 

عادة توزيع بعضها الحًقا يف شكل خدمات عامة (مثل: الصـحة والتعلـيم والضـ�ن االجت�عـي)، ويتم إ 
ـاء والتسـع�  وكذلك تشمل مهام تنظيم مختلف شؤون املـواطن� (مثـل: شـؤون السـوق والبيـع والرش

(مثـل:  هذا باإلضافة إىل األفعال الرمزية ،واألحوال الشخصية والشؤون الدينية واألمن ومافحة الجرائم)
تنظم املهرجانات، وإحياء املناسبات الوطنية، واملناورات العسكرية). وفًقا للفهم أعاله تتجسد وظـائف 

، )٣(هذا املستوى يف االمور واألشياء التي تقوم بها الحكومة ملواطنيها، ولذلك تطلق عليه تسـمية (األداء)
  وهي كاآل�: 

تعرب عن قدرة النظام السيايس عىل تعبئة املوارد املادية والبرشية أيًا  الوظيفة اإلستخراجية: .١
كان مصدرها سواء أكانت البيئة الداخلية أم البيئة الخارجية، وتعد الرضائب واإلعانات والهبات 
والخدمة العسكرية من أ�اط السياسات االستخراجية، وتؤدي كافة النظم السياسية هذه الوظيفة دون 

 .)٤(لض�ن حشده قدرات رضورية لإليفاء بأداء الوظائف األخرى عىل عاتقهإستثناء 

                                                           
  املصدر نفسه. ١
  .٢٨٦د.ك�ل املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، مصدر سبق ذكره، ص ٢
  .٣٤جربائيل املوند وبنجام بويل وروبردت مندت، مصدر سابق، ص  ٣
  .٣٠٠-٢٩٩د.ك�ل املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، مصدر سبق ذكره، ص ص ٤
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تخصيص السـلع، واملـورد، والخـدمات،  مهمةالتوزيع يعني وظيفة التوزيع وإعادة التوزيع:  .٢
. أمـا )١(والفرص عىل إختالف أشكالها يف النظام السيايس وتوزيعها عـىل األفـراد والج�عـات يف املجتمـع

التوزيع فهي تعني تفضيًال لتحقيق مزايا مادية إلحدى الج�عات دون غ�ها، حتى لو قاد وظيفة إعادة 
 .)٢(ذلك إىل وقوع أرضار مادية عىل الج�عات األخرى

تتمثــل يف جميــع املهــام الحكوميـة املتعلقــة بضــبط ورقابــة األنشــطة الوظيفـة التنظيميــة:  .٣
بدواعي املصلحة العامة وتطبيق القانون �ـا يضـمن وسلوكيات األفراد والج�عات يف املجتمع، لاللتزام 

قيام أعضاء املجتمع بعمل مع� أو عدم القيام بـه، وفـرض العقوبـة الالزمـة عنـد حصـول االنتهاكـات 
  .)٣(والتجاوزات

ترتبط بقدرة النظام السيايس عىل خلق واسـتخدام الرمـوز السياسـية التـي الوظيفة الرمزية:  .٤
وتقدم التوعية بأهميـة الـوالء الـوطني لـدفع املـواطن� السـتيعاب املشـاق ترسخ اإلحساس باملواطنة، 

خـالل اإلحتفـاء بتلـك الرمـوز الوطنيـة  وتحمل املصاعب التي تواجههم مـن أجـل الـوطن، وذلـك مـن
 . )٤(واملحافظة عىل اآلثار واألعياد والرموز واملناسبات والذكريات التاريخية

  
  العامة بالتعددية املجتمعية:السياسات الفرع الثا�: كيفية تأثر وظائف مستوى 

للدول التي تتسم مجتمعاتها بالتعدد األثني والقومي والديني عموما، يستخدم النظم السياسية 
يف تعاملها مع هذا التعدد والتنوع املجتمعي مجموعة من القرارات يف إطار والثقايف واللغوي والطائفي 

السياسات العامة يف سعيها إلدارة أثر هذه التعددية وما تفرزه من مطالب، والتي تتم يف ضوء أ�اط 
السياسات األربع املذكورة آنًفا، وإن أيًا من النظم السياسية ال ينبغي أن تعتمد يف إدارتها لواقع أثر 

ضوء العالقة ب� تلك  التعدد السائد يف املجتمع عىل سياسة بعينها دون غ�ها من السياسات يف
السياسات مع بعضها البعض، واال ستنعكس سلباً عىل التوازن والعالقات ب� الج�عات املختلفة يف 

يب� اوىل  املجتمع م� يؤثر يف النهاية ىف إستقرار النظام السيايس وقدرته عىل البقاء واإلستمرا. وهذا
سات العامة لألنظمة السياسية يف املجتمعات مستويات تأث� التعددية املجتمعية يف وظائف السيا

  التعددية. 
ومن املعلوم إن لرتكيبة األبنية املجتمعية دور هام يف تقرير سياسات الدولة، فإذا كانت تركيبة 
تلك البنى قا�ة عىل قدر من التجانس واالنسجام وكانت عالقته� مع النظام السيايس متوافقة، فهذا 

سات موجهة لخدمة وتحقيق متطلبات املجتمع م� تحقيق حالة من التوازن يؤدي إىل أن تكون السيا

                                                           
، ٢٠١١د.محمد نرص مهنا، علم السياسة ب� األصالة واملعارصة، مرص، جامعة أسيوط، املكتب الجامعي الحديث،  ١

  .٤٩٦ص
  .٥٠رش، بال، صد.حسن أبرش الطيب، الدولة العرصية دولة مؤسسات، القاهرة، الدار الثقافية للن ٢
السياسة العامة: منظور كيل يف البنية والتحليل، االردن، دار املس�ة للنرش والتوزيع والطباعة، فهمي خليفة الفهداوي،  ٣

   .٧٥، ص٢٠٠١
اإلسكندرية، مجلة كلية التجارة - مها يحيى محمد أحمد حس�، تحليل السياسات العامة: التطور واملنهجية، مرص ٤

  .١٧-١٦، ص ص٢٠١٨، ١، ع٥٥، مللبحوث العلمية
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داخل املجتمع، أما بالعكس فإذا كانت تركيبة تلك البنى قا�ة عىل التعدد وعدم االنسجام وكانت 
عالقته� مع النظام السيايس غ� متوافقة، فهذا يؤدي إىل تكون السياسات مشتتة ب� مصالح مختلفة 

، وهو )١(تطلبات العامة للمجتمع إال قليال م� تعرقل من س� العملية السياسية والتنمويةوال تخدم امل
ما يعني باملحصلة فشل السياسات، إذ أن عملية نجاح سياسات الدولة تتوقف بدرجة كب�ة عىل قدرة 

كافة النظام السيايس يف أداء مهام ووظائف السياسات عىل نحو صحيح ومتوازن بشكل يراعي مصالح 
املكونات للمجتمع، ويصح لكافة الوظائف بدءا بالسياسات االستخراجية الرضيبية، ومرورا بالسياسات 
التوزيعية وآليات إعادة التوزيع اقتصاديا واجت�عيا وسياسيا، ومررا بالسياسات التنظيمية يف عملية 

اعل ب� االثنيات والقوميات ضبط وتنظيم الحركة داخل املجتمع أفقياً وعمودياً، ومنها الحركة والتف
واألديان والطوائف وبينها وب� النظام السيايس، وإنتهاءا بالسياسات الرمزية املتعلقة بالشعارات 

  .)٢(والرموز التي يطرحها النظام السيايس وإمكانية تحقيقها
دية ك� تتأثر وظائف مستوى السياسات العامة يف النظام السيايس للمجتمعات املتميزة بالتعد

املجتمعية عندما تُرص الج�عات بأن لها حق املطالبة باإلستفادة من املال العام وفرص العمل، وتحاول 
. وم� يضاعف من خطورة هذه الوظائف )٣(إرغام السلطة عىل التوزيع العادل للموارد اإلقتصادية

هميشها وبعدم الرضا وأهميته الضعف العام يف إقتصاد الدولة، ففي ظل إحساس الج�عات اإلثنية بت
من املعاملة غ� العادلة، تزيد الضغوط عىل النظام الذي يجد صعوبات كب�ة يف اإلستجابة لحاجاتهم، 
م� يؤدي إىل تعرض النظام لعدم اإلستقرار واملطالبة باإلنفصال أو الحكم الذا� من قبل هذه 

مجتمعاتها من االنقسامات اإلثنية الج�عات، وقد حدث هذا يف العديد من دول العا� التي تعا� 
والقومية واللغوية والدينية، والسي� يف دول إفريقيا (مثل: جنوب السودان، نيج�يا، التشاد 

  . )٤(وس�اليون)
وأحيانًا تحت تأث� التعدد والتنوع يف املجتمع تلجأ بعض األنظمـة السياسـية يف إجـراءات الضـبط 

ملختلفة القا�ة يف املجتمع ومطالبها إىل إعادة التنظيم عـىل أسـاس والتنظيم يف تعاملها مع الج�عات ا
تعديل أو تغي� أوضاع قا�ة، وهذه السياسة �كن أن تتضمن إعادة هيكلة وصياغة الدسات� أو الجهاز 
اإلداري أو النظام الحز� أو النظـام االنتخـا� يف الـدول التـي تتميـز بعـدم التجـانس اإلثنـي والقـومي 

عندما إنتقل تحث تأث� التعددية املجتمعية مـن  ٢٠٠٣. ك� رأيناه يف العراق بعد )٥(والطائفي والديني
الشكل املوحد للدولة إىل الشكل اإلتحادي (الفيدرالية) لهـا، ومـن نظـام الحـزب الواحـد اىل التعدديـة 

اآلن مـن النظـام  وحتـى ٢٠٠٥الحزبية، باالضافة اىل التغ�ات التي حصلت يف االنظمة االنتخابيـة منـذ 

                                                           
د.مها عبداللطيف الحديثي ومحمد عدنان الخفاجي، النظام السيايس والسياسة العامة دراسة يف دور املؤسسات  ١

الرسمية وغ� الرسمية يف صنع السياسة العامة يف الدول املتقدمة والنامية، العراق، مركز فرات للتنمية والدراسات 
  .٣٤االسرتاتيجية، بال، ص

  املصدر نفسه، الصفحة نفسه. ٢
  .١٣٤نبيلة سالك، مصدر سبق ذكره، ص ٣
  املصدر نفسه، والصفحة نفسها. ٤
  .١٦٧-١٦٦د.محمد عاشور مهدي، مصدر سبق ذكره، ص ص ٥
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  النسبي والقا�ة املغلقة إىل القا�ة املفتوحة والنظام الفردي أيًضا.
وبخصوص وظيفة السياسات الرمزية للنظام السيايس يف املجتمعات ذات التعدديـة املجتمعيـة، ال 
�كــن املبالغــة يف االعــت�د عليهــا وحــدها دون مســاندة مــن السياســات األخــرى، الســي� السياســات 

وزيعية، إذ إن تلك املبالغة �كن أن تزيد من حـدة ردة الفعـل مـن جانـب الج�عـات املختلفـة يف الت
املجتمع حال إنكشاف إفالس تلك السياسات الرمزية وعدم واقعيتهـا، كـإن يسـتخدم النظـام السـيايس 

تمـع، ويف هـذه الحاكم رموزًا اليفهمها األفراد، أو ال يعرتف بها أبناء ج�عـة أو ج�عـات معينـة يف املج
. وهذا ماحدث يف تنزانيا عندما حاول نظامها السـيايس )١(الحالة ستفقد الرسالة الرمزية محتواها وأثرها

يف سبعينيات القرن املايض إحداث إندماج وطني بـ� الج�عـات األثنيـة املختلفـة القا�ـة يف املجتمـع 
تها فشلت يف أداء رسالتها الرمزية بسبب عـدم التنزا� عرب سياسة "األوجاما" أو "الج�عة"، إال أن سياس

حول مضـمون وأهـداف تلـك السياسـة، وهـو مـا دفـع الحكومـة اىل  إتفاق مكونات املجتمع التنزا�
إستخدام األدوات القرسية يف سبيل ذلك، وهذا ما يكشف لنا التداخل واإلختالط ب� الوظيفـة الرمزيـة 

  .  )٢(ووظيفة الضبط والتنظيم
سبق أن النظم السياسية يف الدول ذات التعددية املجتمعية ملزمة بان تراعي يف إطار ويتضح م� 

مجمل أ�اط السياسات األربع املذكورة آنًفا مطالب مختلف الج�عات يف املجتمع، م� تساعدها عـىل 
مـة إدارة هذا التعدد بنجاعة. وأي نظـام سـيايس يخفـق يف إدارتـه آثـار هـذا التعـدد يف سياسـاتها العا

سيعكس هذا سلبًا عىل التوازن والعالقات بـ� الج�عـات املختلفـة يف املجتمـع مـ� يـؤثر يف إسـتقرار 
  النظام السيايس نفسه.

  
 

   

                                                           
  .١٧١-١٦٨املصدر نفسه، ص ص ١
  تتكون املجتمع التنزا� من أعراق وإثنيات متعددة تتجاوز عددها إىل أك� من مائة مجموعة، باإلضافة إىل التنوع

% من السكان، أما البقية تتكون من األديان التقليدية ٣٠% واملسيحيون ٦٠الديني، حيث يشكل املسلمون ما يقارب 
�وذج لالستقرار السيايس والتعايش الديني، الرابط األكرتو�:  اإلفريقية. عيل جربيل الكتبي، تنزانيا يف إفريقيا:

https://studies.aljazeera.net/en/node/3845 ٢٦/١/٢٠٢١، تاريخ الزيارة.  
  .١٦٩د.محمد عاشور مهدي، مصدر سبق ذكره، ص ٢
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  الخاتمة واإلستنتاجات
وفقا ملا سبق �كن أن نستنتج بأن هناك عالقة ما ب� النظام السيايس والتكوين املجتمعي للدولـة 

حدود الدولة، إذ تلعب التعددية املجتمعية �ختلف أشـكالها تـأث�اً  نتيجة تعايش ج�عات مختلفة يف
اليســتهان بــه يف هيكليــة ونوعيــة أبنيــة النظــام الســيايس ويف أدائــه لوظائفــه، وخصوًصــا يف االنظمــة 
الد�قراطية. إذ إن الدول التي تتصف بالتعدديـة املجتمعيـة �ـارس هـذا التعـدد فيهـا تـأث�اً كبـ�اً يف 

من األبنية الرسـمية للنظـام السـيايس (الترشـيعية والتنفيذيـة والقضـائية) مراعـاًة ملصـالح تشكيل كل 
الج�عات املتعايشة يف املجتمع، وأيضاً يف األبنية غ� الرسـمية مـن خـالل تأسـيس األحـزاب السياسـية 

لـدول ذات التعـدد واملنظ�ت التابعة للج�عات املختلفة التي تؤدي دوراً كب�اً يف الحياة السياسية يف ا
املجتمعي، فإن مصالح األقوام واألديان والطوائف يف هذه املجتمعات نُظمت عىل أسـاس �ثـيلهم مـن 
 قبل هذه األحزاب واملنظ�ت والنقابات والدفاع عن مصالحهم لدى مؤسسات النظام السيايس للدولـة.

أث�ًا يف كافة وظائف النظام السيايس، من عوامل البيئة الحيوية التي �ارس ت ك� أن التعددية املجتمعية
فالنظام السيايس من أبرز أهدافه هو تحقيق الصالح العام لكافة أفراد املجتمع دون �ييـز، إذ أن سـن 
القرارات يكون بهدف تحقيق املصـلحة العامـة وتحقيـق مطالـب ومصـالح أفـراد املجتمـع مـن خـالل 

واالتجاهـات املتباينـة داخـل املجتمـع. ويكمـن هنـا  املؤسسات السياسية املهتمة باملكونـات املختلفـة
أهمية التعددية املجتمعية ملا �ارسه من تـأث�اً يف �اسـك املجتمـع والحـس الـوطني يف البلـدان التـي 
تتصف بالتعدد املجتمعي والتي تعا� من إنعـدام الشـعور العـام بـالحس الج�عـي والـوالء واالنـت�ء 

سي� وان معظم الج�عات واألفراد يسعون لتحقيق الغايات واألهداف السيايس يف هذه املجتمعات، وال 
األفـراد االنـت�ء  واملصالح عىل مستوى ج�عاتهم وعىل حساب اآلخرين، وهي امل�رسات التي تـزرع يف

  لج�عته وليس للدولة، وتؤثر كل ذلك بشكل سلبي يف أداء النظام السيايس لوظائفه.
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  قائمة المصادر والمراجع
  املصادر العربية:

  أوالً: املعاجم والقواميس:
، قاموس املصطلحات السياسية والدستورية والدولية، لبنان، مكتبة لبنان نارشون، سعيفانأحمد  .١

٢٠٠٤.  
سامي ذبيان وآخرون، قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية واالجت�عية، لندن، رياض  .٢

 .١٩٩٠الريس للكتب والنرش،
  .١٩٨٥، ٣، ط٢مجمع اللغة العربية، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، جاملعجم الوسيط،  .٣
  

  ثانياً: الدسات� والوثائق:
 .٢٠٠٥دستور العراق لسنة  .١
 .١٩٩٣دستور بلجيكا لسنة  .٢
  .١٩٩٦دستور جنوب أفريقيا لسنة  .٣
  

  ثالثاً: الكتب العربية واملعربة:
السيايس لألنظمة السياسية املعارصة أحمد شكر الصبيحي و معتز إس�عيل الصبيحي، التحليل  .١

أملانيا، املركز الد�قراطي العر� للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، - وأزاماتها، برل�
٢٠١٩.  

أحمد عبداللطيف ابراهيم السيد، السلطتان الترشيعية والتنفيذية يف النظام الربملا�، الرياض،  .٢
  .٢٠١٤مكتبة القانون واالقتصاد، 

آرنت ليبهارت، الد�قراطية التوافقية يف مجتمع متعدد، ترجمة: حسني زينة، بغداد، الفرات  .٣
 .٢٠٠٦للنرش والتوزيع، 

، أ�اط الد�قراطية، ترجمة: محمد عث�ن خليفة عيد، ب�وت، رشكة املطبوعات ليبهارتآرنت  .٤
  . ٢٠١٥للتوزيع والنرش، 

دا�وند ومارك ف. بالت�، ب�وت، رشكة املطبوعات : أبحاث مختارة، تحرير: الري ألد�قراطية .٥
  .٢٠١٦للتوزيع والنرش، 

 . ١٩٩٦ر�، سياسة الحكم، ترجمة: عيل حسن الذنون، بغداد، املكتبة االهلية،  أوس� .٦
باتريك ه أونيل، مباديء علم السياسة املقارن، ترجمة: باسل جبييل، سوريا، دار الفرقد للطباعة  .٧

  .٢٠١٢والنرش والتوزيع، 
، الصفوة واملجتمع: دراسة يف علم االجت�ع السيايس، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، بوتومور .٨

 .١٩٨٨االسكندرية، دار املعرفة الجامعية، 
جابريل املوند وجي. بنجهام باويل، السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض، ترجمة: هشام عبدالله،  .٩

  .١٩٩٧ع�ن، دار االهلية للنرش والتوزيع، 
  .٢٠١٨زكريا، املدخل اىل علم السياسة، سوريا، منشورات الجامعة االفرتاضية،  جاسم .١٠
جربائيل املوند وبنجام بويل وروبردت مندت، السياسات املقارنة: اطار نظري، ترجمة: محمد  .١١

 .١٩٩٦زاهي بش� املغ��، بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، 



  ٢٠٢١ حزيران) بعالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٧٥ 
  

لدولة الد�قراطية، ترجمة: هاشم أحمد محمد، جون س. درايزك وباتريك دنفيل، نظريات ا .١٢
  .١٩٩٣القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 

جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر الكبييس، ع�ن، دار امليرسة للنرش  .١٣
  .١٩٩٩والتوزيع والطباعة، 

لوم السياسية، حافظ علوان ح�دي الدليمي، املدخل اىل علم السياسة، جامعة بغداد، كلية الع .١٤
  بال.

  الطيب، الدولة العرصية دولة مؤسسات، القاهرة، الدار الثقافية للنرش، بال. أبرشحسن  .١٥
  حسن سيد سلي�ن، الدخل للعلوم السياسية، بال، منشورات جامعة أفريقيا، بال. .١٦
  .١٩٦١حسن صعب، مقدمة لدراسة علم السياسة، ب�وت، املكتب التجاري،  .١٧
 .٢٠١٦القانون الدستوري واملؤسسات السیاسیة، بال، بال، صابر، الوجیز فی  ح�د .١٨
 .٢٠٠٢حيدر ابراهيم عيل و ميالد حنا، أزمة االقليات يف الوطن العر�، دمشق، دار الفكر،  .١٩
خ�ي عبدالقوي، دراسة السياسة العامة، الكويت، ذات السالسل للطباعة والنرش والتوزيع،  .٢٠

١٩٨٩.  
لية، ترجمة: غايل برهومة وآخرون، كندا، منتدى االتحادات ل. واتس، االنظمة الفيدرا رونالد .٢١

  .٢٠٠٦الفيدرالية، 
سامي ج�ل الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، االسكندرية، مشأة املعارف للنرش،  .٢٢

٢٠٠٥.  
سحر حر� عبداالم�، الدولة وادارة التنوع االثني مع االشارة اىل النموذج العراقي، بغداد، دار  .٢٣

  .٢٠١٧الحنش، 
  .٢٠٠٧، النظم السياسية يف العا� املعارص، جامعة القاهرة، بدون دار النرش، الرشقاويسعاد  .٢٤
 . ١٩٦٧شمران ح�دي، مباديء النظم السياسية، بغداد، رشكة الطبع والنرش االهلية،  .٢٥
  .١٩٩٠ة، صادق االسود، علم االجت�ع السيايس: أسسه وأبعاده، جامعة بغداد،كلية العلوم السياسي .٢٦
طه حميد العنب�، النظم السياسية والدستورية املعارصة، أسسها وتطبيقاتها، ب�وت، مركز  .٢٧

  .٢٠١٣حمورا� للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، 
رسول، املجلس الترشيعي الثا� يف الدول الفدرالية، املجيل الترشيعي الثا� يف الدول عابد خالد  .٢٨

  .٢٠١٣السلي�نية، مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية، دراسة مقارنة،  - الفدرالية
عبدالسالم ابراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة االقليات يف افريقيا، ب�وت، مركز دراسات  .٢٩

  .٢٠٠٠، ٢الوحدة العربية، ط
لنرش فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة: منظور كيل يف البنية والتحليل، االردن، دار املس�ة ل .٣٠

  .٢٠٠١والتوزيع والطباعة، 
  .٢٠١٢أحمد الحمدا�، املدخل اىل العلوم السياسية، االردن، دار الثقافة للنرش والتوزيع،  قحطان .٣١
  .١٩٨٧ك�ل املنويف، أصول النظم السياسية املقارنة، الكويت، رشكة الربيعان للنرش والتوزيع،  .٣٢
  .١٩٨٥الة املطبوعات، ك�ل املنويف، نظريات النظم السياسية، الكويت، وك .٣٣
روسكن وآخرون، مقدمة يف العلوم السياسية، ترجمة:  محمد صفوت حسن، القاهرة، دار  مايكل .٣٤

  .٢٠١٥الفجر للنرش والتوزيع، 
محمد املجذوب، القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان، ب�وت، منشورات الحلبي  .٣٥

  .٢٠٠٢، ٤الحقوقية، ط
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 . ٢٠١٧ع السيايس، ب�وت، دار السنهوري، محمد حسن دخيل، علم االجت�  .٣٦
عاشور مهدي، التعددية االثنية: إدارة الرصاعات واسرتاتيجيات التسوية، ع�ن، املركز  محمد .٣٧

  .٢٠٠٢العلمي للدراسات السياسية، 
محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها يف العراق، أربيل، مؤسسة موكريا� للطباعة  .٣٨

  .٢٠٠٣، ٢والنرش، ط
محمد نرص مهنا، علم السياسة ب� األصالة واملعارصة، مرص، جامعة أسيوط، املكتب الجامعي  .٣٩

  .٢٠١١الحديث، 
موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري: االنظمة السياسية الكربى، ترجمة:   .٤٠

  .٢٠١٤، ٢جورج سعد، ب�وت، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط
ريس ديفرجيه، االحزاب السياسية، ترجمة: عيل مقلد وعبداملحسن سعد، القاهرة، الهيئة مو  .٤١

  .٢٠١١العامة لقصور الثقافة، 
مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره عىل الحقوق السياسية للمواطن، السلي�نية،  .٤٢

  .٢٠٠٧مطبعة سي�، 
 .٢٠٠٩السعودية، العبيكان للنرش،  - ضنظام بركات وآخرون، مباديء علم السياسة، الريا .٤٣
هلمت سعدون غريب، الضوابط القانونية لتمويل االحزاب السياسية، االسكندرية، دار املطبوعات  .٤٤

  .٢٠١٥الجامعية، 
  .٢٠١٦يزن خلوق محمد ساجد، االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة، ب�وت، دار السنهوري،  .٤٥

  
  رابعاً: البحوث والدوريات:

حسون محمد عيل، بحث حول ج�عات املصالح والقوة الضاغطة يف الترشيع الجزائري، الجزائر،  .١
  . ٢٠١٤، ٣، ع٦مجلة رسالة الحقوق، م

حسينة رشون وعبد الحليم بن مرشي، مبدأ الفصل ب� السلطات ب� النظام� الربملا� والرئايس،  .٢
 .٢٠٠٨، ٣القضا�، عالجزائر، جامعة محمد خيرض بسكرة، مجلة االجتهاد 

زياد خلف نزال، االحزاب السياسية وأثرها يف النظام السيايس يف العراق، جامعة تكريت، مجلة  .٣
  .٢٠١٥، ٢، ع٢، س٢تكريت للعلوم السياسية، م

عبدالقادر عبدالعايل، الهندسة االنتخابية : األهداف واالسرتاتيجيات، وعالقتها بالنظم السياسية،  .٤
  .٢٠١٤، ١٠ر السياسة والقانون، عالجزائر، مجلة دفات

لبنى حشوف، أثر األحزاب السياسية عىل األنظمة الدستورية املعارصة، الجزائر، جامعة عباس  .٥
  .٢٠١٧، ٤لغرور خنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع

محمد الصالح بن شعبان، تأث� ج�عات الضغط واالحزاب السياسية يف القرار السيايس، الجزائر،  .٦
  .٢٠١٥، ٤٤امعة قسنطينة، مجلة العلوم االنسانية، عج

محمد طه حس� الحسيني، االنظمة الحزبية املعارصة ودروها يف االنظمة الد�قراطية، جامعة  .٧
  .٢٠١٧، ١٤ذي قار، مجلة القانون للبحوث القانونية، ع

كندرية، اإلس-مها يحيى محمد أحمد حس�، تحليل السياسات العامة: التطور واملنهجية، مرص .٨
  .٢٠١٨، ١، ع٥٥مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، م

ناظم نواف الشمري، أرساء احمد جياد، النظم االنتخابية دراسة التحول من النظام العنرصي إىل  .٩
، جامعة املستنرصية، املجلة ٢٠٠٩- ١٩٩٤النظام الد�قراطي التعددي يف جمهورية جنوب أفريقيا 
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  .٢٠١٣، ٢٣السياسية والدولية، ع
هاشم حس� عيل، النظام السيايس االنسب للحكم يف العراق، جامعة كركوك، مجلة كلية القانون  .١٠

  .٢٠١٨)، ٧للعلوم القانونية والسياسية، ع(
  

  خامساً: الرسائل واألطاريح الجامعية:
إبتسام قرقاح، دور الفواعل غ� الرسمية يف صنع السياسة العامة يف الجزائر، رسالة ماجست� غ�  .١

  .٢٠١١منشورة، الجزائر، جامعة الحاج لخرض، 
أميمة قادري، دور ج�عات يف رسم السياسة العامة، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر، جامعة  .٢

  .٢٠١٥العر� بن مهيدي، 
أيوب محمد طيب محمد صالح، مساهمة املؤسسات غ� الرسمية يف صنع السياسة العامة  .٣

 .٢٠١٣منشورة، جامعة صالح الدين، للدولة، رسالة ماجست� غ� 
بن حفيظ عالء الدين، دور الفواعل الغ� رسمية يف رسم السياسة العامة يف االنظمة الد�قراطية  .٤

والتسلطية، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر، جامعة محمد خيرض بسكرة، كلية الحقوق 
  .٢٠١٤والعلوم السياسية، 

قافة السياسية عىل طبيعة النظام السيايس: الحكم االستبدادي مهدي أبوبكر حمه عيل، تأث� الث .٥
  .٢٠١٣أ�وذجاً، رسالة ماجست� غ� منشورة، جامعة صالح الدين، 

نبيلة سالك، اآلليات املؤسساتية إلدارة التعدد اإلثني، أطروحة دكتوراه غ� منشورة، الجزائر،  .٦
  .٢٠١٦، كلية العلوم السياسية، ١جامعة باتنة

محمد ساجد، االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة يف تركيا: تجربة حزب العدالة  خلوق يزن .٧
 .٢٠١٢والتنمية أ�وذجا، رسالة ماجست� غ� منشورة، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، 

  
 سادساً: املؤ�رات والتقارير والوثائق والندوات:

املعارصة، بحث مقدم يف ندوة التعددية الحزبية جابر سعيد عوض، مفهوم التعددية يف االدبيات  .١
 .١٩٩٣والطائفية العرقية يف العا� العر�، الكويت، وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 

  
  سابعاً: املصادر االلكرتونية:

، ٢٠١٨أبو زيد عادل القايض، نظم ووظائف التعددية الحزبية، إسطنبول، مجلة دراسات سياسية،  .١
  .https://bit.ly/38Qa3Cj، الرابط اإللكرتو�: ٢٥ص

كرتو�: أحمد خليل آر�يتي، غياب التنشئة السياسية يف ظل الثقافة السياسية السوداء، الرابط اإلل .٢
http://bit.ly/39PKeSt.  

توفيق حكيمي، التنشئة السياسية وتعزيز شعور املواطنة، الرابط اإللكرتو�:  .٣
http://bit.ly/38Yw6ag.  

لرابط اإللكرتو�: رافع البطاينة، أهمية املشاركة يف االنتخابات النيابية، ا .٤
https://www.ammonnews.net/article/71758.  

االقرتاب النسقي، الرابط اإللكرتو�:  –فيصل براء مت� املرعيش، اقرتاب تحليل النظم  .٥
http://bit.ly/3sKFGoQ. 

مها عبد اللطيف الحديثي ومحمد عدنان الخفاجي، دور املؤسسات غ� الرسمية يف عملية صنع  .٦
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  . http://bit.ly/3iEFwdYالسياسة العامة يف الدول املتقدمة والنامية، الرابط اإللكرتو�:
الوزراء وأثره عىل ترشيد النظام �امة محمد حسن كشكول، االنتخاب املبارش لرئيس مجلس  .٧

  . https://annabaa.org/arabic/studies/15846الربملا�، الرابط اإللكرتو�:
  

  املصادر الكوردية:
  أوالً: الكتب:

سل���، دەزگاى چاپ و روتغار ليندال، داب�شکرد� دەس��ت، وەرگ��انی: فای�ق س�عید،  .١
  .٢٠٠٣پ�خشی س�ردەم، 

عابد خالد رسول، دەروازەی�ک بۆ زانستى سیاس�ت، سل���، ئ�کادیمیاى هوشیارى و  .٢
 .٢٠١٢پ�گ�یاند� کادیران، 

علی، ب�شدارى سیاسی: چ�مک و گرفت�کا�، سل���، ئ�کادیمیای هوشیارى و پ�گ�یاند�  عادل .٣
  .٢٠١١کادیران، 

سوس�یی، سیستمى حوکم�انی ل� ه�ر�مى کوردستان: س�رۆکای�� یان  عوم�ر ف�تحو�� .٤
 .٢٠١٥پ�رل�ما�، ه�ول�ر، ب�ب� وەشانگ�، 

  
  ثانياً: الرسائل واألطاريح الجامعية:

پ�شــ�ەو علــی محمــد أمــین، کــاریگ�ریی حــوکم�انیی دروســت ل�ســ�ر کــاراکردنی ئ�رک�کــانی  .١
سیست�می سیاسی، ت�زى دکتۆرا ب�ون�کـراوە، زانکـۆی سـل���، کـۆل�جی زانسـت� ڕامیاریی�کـان، 

٢٠١٩. 
English sources: 

A. Constitution: 
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