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 1  تنظيم املجتمع
ما هو السبيل لتنظيم املجتمع؟ مبجرد إثارة مثل هذا السؤال، تربز سلسلة من األسئلة التي تقع 

ضمن نفس اإلطار. فام الذي نعنيه مبصطلح “املجتمع”؟ هل نعني به األفراد أو املجموعات، أم أن 

األمر مرتبط بالدولة بذاتها؟ وكذلك األمر بالنسبة للرشكات ولالقتصاد وللجهات التي متتلك املوارد 

الطبيعية، ومن هي الجهة صاحبة الوالية بفرض الرضائب عىل الشعوب؟ ومن هي الجهة صاحبة 

الوالية يف مساءلتنا؟ وما هي حقوق الشعوب وواجباتها، وهل تلك الحقوق والواجبات متساوية 

للجميع؟ وهل متتلك األجيال والذين مل يولدون بعد حقوقا؟ وهل تتمتع الشعوب يف البلدان األخرى 

بنفس الحقوق التي نتمتع بها نحن؟

هب أنك شّخصت خلالً ما يف املجتمع، فام عساك فاعل لتغيريه؟ وما هي القوانني واإلجراءات التي 

تحتكم إليها يف إحداث التغيري؟

تفاوتت اإلجابات حول هذه األسئلة وغريها واملتعلقة بأفكارنا حول الكيفية التي يتم من خاللها 

تنظيم املجتمع، ويكفي االنتقال إىل بلد آخر أو مجرد الحديث مع جريانك لتتعرف عىل مدى التفاوت 

الكبري يف هذه اإلجابات رغم تشابه الزمان واملكان فكيف ميكن التعامل مع مثل هذا التفاوت؟

اإلجابة عىل هذه األسئلة ليست ضمن هذه النرشة، فهدفنا بشكل أسايس هو وصف مبادئ الحزب 

الدميقراطي املسيحي التي متكنك من اإلجابة عىل هذه األسئلة، وبعض التامرين لربط محتوى هذه 

النرشة بالوضع القائم يف بلدك.

يتبنى الحزب الدميقراطي املسيحي سياسية خاصة به للتعامل مع التحديات القامئة بحيث ال يتم 

تركيز االعتامد الكيل عىل قوة األفراد، كام ال يتوقع من الحكومة القيام بكل يشء ككيان يأخذ عىل 

عاتقه املسؤوليات تجاه مواطنيه، فسياسة الحزب ترتكز عىل األفراد الذين يتولون مسؤولية أرسهم 

واملسؤولية نحو جريانهم واملنظامت التي ينتمون إليها، ومن يشعرون بروح ملسؤولية يف البلد الذي 

يقيمون فيه، ويتوقع أن يتحىل الجميع بروح املسؤوليات مبجملها.



وتجدر اإلشارة أن هذه األفكار كانت قد تبلورت يف شامل غرب أوروبا خالل القرن والنصف 

املاضيني، وولدت من رحم التقاليد املسيحية العريقة للتعامل مع التغيريات االجتامعية الرسيعة 

خالل القرن التاسع عرش والقرن العرشين واستمرت حتى القرن الحايل.

والدميقراطيات تتعلم من بعضها البعض، فاإلجابات التي يقدمها الناس يف بلد ما تكون ذات فائدة 

يف بلد آخر: وعندها تعد هذه اإلجابات مراجع ومصادر لإللهام.

تصدر هذه النرشة عن الحزب الدميقراطي املسيحي يف هولندا، وتتضمن مناقشة الوضع يف هولندا 

بهدف طرح فكرة مالمح الدولة الدميقراطية مثل هولندا، ودور األحزاب السياسية يف العملية 

الدميقراطية وتنظيم الدولة الحديثة والعالقة بني الدين والسياسة ووجهة النظر الدميقراطية 

املسيحية فيام يتعلق باملجتمع وخصائصها الرئيسية والعديد من األمثلة العملية للدميقراطية 

املسيحية. واملبادئ واألفكار الواردة ضمن هذه النرشة عامة وليست حرصاً بهولندا، وهي ذات 

فائدة لجميع القراء يف العامل أيضاً.

مترين:
أذكر عدداً من مزايا املجتمع املثايل، وإىل أي مدى ميكن تحقيقها يف املجتمع الحايل.
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 2  األحزاب السياسية
يف كل مجتمع يتم صياغة وتنفيذ العديد من األفكار حول كيفية تنظيم املجتمع، مام يعني بأن 

كل مجتمع ينغمس بالسياسة - سواء كان بدائياً أو متقدماً، قدمياً أم حديثاً صغرياً أم كبرياً، فكلام 

ازدادت املجتمعات حجامً وتعقيدا، تزايدت رغبة وقدرة الشعوب عىل املشاركة يف العملية السياسية 

كام تتزايد توقعات النظام السيايس، عندها تتزايد أيضا الحاجة لتنظيم هذه العمليات، يتنادى 

الناس ملجموعات أو أحزاب ذات رؤية أقل أو أكرث تطوراً حول املجتمع أو اإليديولوجية، كاألحزاب 

السياسية، ويتم تشكيل الحكومات وإبرام االتفاقيات حول آلية عمل النظام القانوين واملكونات 

القانونية، ونتيجة لهذه العمليات التي تخضع لتأثري عاميل الزمان واملكان، يتاميز كل مجتمع - وكل 

دميقراطية - عن غريه، ورغم ذلك يظل الوضع قارصاً، حيث يستمر العامل بالتغري، لذا، فلن تكتمل 

الصورة الدميقراطية متاماً، حيث يتعني عىل كل مجتمع السعي إلمتام ما يتبقى من أعامل، مام يجعل 

العملية السياسية رضورة جذابة ال مناص منها تحوي يف طياتها اإلخفاقات والنجاحات يف آن واحد.

وعادة ما ينخرط الناس يف األحزاب السياسية بهدف السيطرة عىل العمليات السياسية، علامً بأن 

هذه األحزاب السياسية هي بحد ذاتها منظامت دميقراطية تلتزم باملصلحة العامة، وتتضمن 

الواجبات الرئيسية للحزب السيايس ما ييل: استقطاب نواب عن الشعب وكوادر إدارة الدولة 

وصياغة الربامج االنتخابية التي تحدد االتجاه السيايس للحزب وممثليه، باإلضافة إىل ذلك، ضامن أن 

ينحى الناخبون النتخاب الفكر باإلضافة النتخاب املرشح.

ظهرت أوىل األحزاب السياسية يف هولندا يف القرن التاسع عرش، رغم وجود جامعات تكاتفت 

ملامرسة السلطة، ولتحقيق أهدافها، توجهت األحزاب السياسية إىل الشعب من خالل االنتخابات، 

مام ميزها عن سابقاتها من منظامت، كام انترشت فكرة االقرتاع العام - حق كل رجل وامرأة ممن 

بلغ سن الرشد منهم يف التصويت - يف هولندا مع نهاية القرن التاسع عرش وتم تنفيذها خالل 

األعوام 1919-1917.
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مترين:
هل ميكنك تسمية بعض األحزاب السياسية يف بلدك وميزاتها الرئيسية؟ 

والجهات التي متثلها هذه األحزاب وكيفية سعيها لتحقيق أهدافها وما 

هي القضايا السياسية الرئيسية التي تتبناها هذه األحزاب؟

وتناضل األحزاب السياسية للسيطرة عىل الهيئات الحكومية بهدف تحقيق غاياتها ومبادئها، ومن 

األمور الهامة يف هذا السياق هي الطبيعة الزائلة لقوة الحزب السيايس: فهذه القوة لها “مدة 

صالحية” متاماً كاألطعمة التي تجدها يف محال السوبر ماركت، فموعد االنتخابات القادمة يشكل 

مدة صالحية هذه األحزاب، واستناداً لنتائج االنتخابات، يضطر الحزب الحاكم إلفساح املجال أمام 

األحزاب األخرى، مام يجعل دور األحزاب السياسية هام جداً: فعليها ترجمة رغبات الناخبني إىل ما 

هو مرغوب به شعبياً، ولتحقيق ذلك، عىل هذه األحزاب أن تصغي لنبض الشارع وأن تستقطب 

عنارص جديدة وناخبني جدد، ومن ثم وضع السياسيات لتسهيل تنفيذ خططها، وهذا هو التحدي 

الذي تواجهه األحزاب السياسية يف كل عرص وزمان.
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 3  الدولة الحديثة
لوصف طريقة عمل األحزاب السياسية ووجهات نظرها بشأن العملية السياسية، من املهم معرفة 

سياق عمل هذه األحزاب، وهناك عنرصان هامان يرتكز عليهام هذا السياق:

مجتمع دميقراطي ضمن حدود البلد أو الدولة. ❊

دولة منظمة بطريقة معينة، تضم الهيئات العامة والقوانني واألنظمة، لضامن ترجمة  ❊

األفكار الحالية داخل املجتمع الدميقراطي إىل قرارات تنفيذية.

3,1 مبدأ املساواة
من املفرتض أن يكون الشعب يف املجتمع الدميقراطي حراً ويحظى بحقوق وعليه واجبات، واملبدأ 

الرئييس هو مبدأ املساواة: فجميع األفراد يف املجتمع متساوون يف الحقوق ويحق لهم املشاركة يف 

العملية االجتامعية والسياسية، ويشمل ذلك حرية التعبري واملساواة بني الجنسني وحرية الدين، 

كام وتقوم املجتمعات الدميقراطية عىل مبادئ التسامح والتنوع، أي أن يقر الجميع بوجود 

االختالفات وخاصة االختالفات يف الفكر والقيم، وقد تتعارض األفكار والقيم ليصل هذا التعارض يف 

بعض الحاالت إىل الرصاع، ولكن من خالل الوسائل الدميقراطية كالحوارات بني طرفني حول اآلراء 

املتضاربة دون السقوط يف وحل اغتيال الشخصية فقوة الدميقراطية تنبع من إيجاد الحلول الفعالة 

للقضايا االجتامعية من خالل مناقشة خالفاتنا والتغلب عليها.

فالتنوع يتجاوز مسألة االعرتاف باالختالفات، واملجتمع املتنوع هو املجتمع الذي يضمن مشاركة 

الجميع وعىل قدم املساواة مع ضامن التمتع بالحد األقىص من الحرية، والتنوع من شأنه ضامن 

قوة املجتمع فاالختالف يزيد من هامش الخيارات، كام يحفز التنوع الحوار ويخلق فرصة لنا لنتعلم 

من بعضنا البعض ونتجاوز الخالفات ونختار أفضل الحلول، والتنوع والتسامح يعنيان أيضا التعامل 

باحرتام مع األقليات )انظر الصندوق(.
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األقليات
مثة مسألة أخرى نواجهها يف ظل الدميقراطية وتتمثل يف كيفية التعامل مع األقليات، حيث 

يجب ضامن حقوقهم أيضاً، ومن أحد مبادئنا الدميقراطية هو حق األفراد والجامعات– ضمن 

املعقول- بتنظيم حياتهم عىل النحو الذي يرونه مالمئاً، ومن نافلة القول أن عليهم ومن خالل 

القيام بذلك، عدم إيذاء اآلخرين )أو إيذاء بعضهم البعض(.

ويقع العديد من أفراد األقليات يف املجتمع- بسبب خلفيتهم العرقية أو الثقافية أو الدينية املختلفة 

أو بسبب ميولهم الجنسية- ضحية للتمييز ويواجهون صعوبة كبرية يف العثور عىل الوظائف، 

ويتعرضون كذلك للتهديد الجسدي، كام ويتجذر بعض اإلجحاف ب بحقهم، ومن هنا تربز أهمية 

أن نحرتم بعضنا بعضاً أوالً وقبل كل يشء كمواطنني يف بلد يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات تجاه 

بعضنا البعض. فالسياسات الحكومية يف الدول الغربية تهدف يف املقام األول إىل تحسني ظروف 

املواطنني، غري أنه، وخاصة يف البلدان التي تقوم فيها الحكومة بدور ً أقل، فمن واجب املنظامت 

االجتامعية القضاء عىل حالة انعدام الثقة بني جميع األطراف، وميكن تحقيق ذلك عن طريق الحوار 

املتبادل والتفاعل، وكجزء من وجهة نظر القائلة برضورة أن يرتكز املجتمع عىل املنظامت الشعبية، 

فمن املهم أيضاً تكليف كافة األفراد والجامعات مبهام وأدوار ضمن العملية السياسية.

مترين:
حدد األقليات ضمن مجتمعك، وما هو وضعها؟ وهل تنتمي أنت إىل أقلية ما؟

3,2 الدولة وتنظيم الدولة
لتحقيق هذه ا األهداف، يجب أن يلبي تنظيم الدولة عدداً من الرشوط، وأهمها ثالثة هي:

حيادية الدولة. أن تكون القواعد واملامرسات هي سيان بالنسبة للجميع، فال تتلقى  ❊

أية مجموعة أو مؤسسة أو منظمة معاملة تفضيلية أو أن تهمش، حيث تتبنى الدولة 

ومؤسساتها نظرة مساواة تجاه األفراد.
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تقوم الدولة عىل القواعد والقوانني التي تبنتها هيئات منتخبة دميقراطياً. ❊

تقوم الدولة عىل مبدأ “الفصل بني السلطات”: ❊

يتبنى الربملان املنتخب دميقراطياً القوانني ويقر القرارات ويخول الحكومة بتنفيذها. ❊

متتثل الحكومة للقانون وتفرض الرشطة القانون. ❊

تنظر املحاكم املستقلة يف املخالفات واالنتهاكات القانونية - برصف النظر  ❊

عن األفراد املتورطني.

سيادة القانون. ❊

ما ذكر أعاله يعني قدرة الشعب الذي يعيش يف دولة دميقراطية عىل بناء الثقة املتبادلة وتعزيز 

اإلميان بالدولة، ويف القوانني ويف موظفي الحكومة، مام يعني كذلك فرض الرقابة عىل األداء 

الحكومي، ومن جهتها تقوم الحكومة بإطالع الشعب عىل أنشطتها بشكل علني، ويعهد بهذا الدور 

الرقايب بشكل رئييس للربملانات املنتخبة دميقراطياً )عرب االقرتاع العام( والتي يجب أن يتم تزويدها 

بجميع املعلومات لهذه الغاية. وبذلك يكون للربملان واجبات مهمة من أبرزها:

اإلرشاف عىل الهيئات الحكومية وعىل من يتوىل إدارتها، أي حكومة البلد. ❊

ترشيع القوانني التي تفرضها املحاكم املستقلة. ❊

متثيل املواطنني. ❊

3,3 الفصل بني السلطات داخل الدولة
لضامن تحقيق الحرية واملساواة بني مواطنيها، تتوىل الدولة تنظيم عملها ووظيفتها بطريقة معينة، 

بحيث يتمكن األفراد من مامرسة التأثري الفعيل، وبحيث تعزز وظائفها وتصحح بعضها بعضاً. هذا 

وقد تم وضع مبدأ الفصل بني السلطات لهذه الغاية، فهو أحد املبادئ الرئيسية للدولة الدميقراطية 

إىل جانب مبدأ املساواة، فسلطات الدولة الدميقراطية الثالث كام ورد آنفاً هي: الحكومة والربملان 

واملحاكم. اقرأ نص الصندوق ملعرفة املزيد عن الفصل بني السلطات.
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هناك ثالثة سلطات للحكم:

السلطة التنفيذية )الحكومة الوطنية(. ❊

السلطة الترشيعية )الربملان املنتخب دميقراطياً(. ❊

السلطة القضائية. ❊

تتوىل السلطة التنفيذية مسؤولية اإلدارة اليومية للبالد، يف حني توفر السلطة الترشيعية اإلطار 

القانوين املطلوب. ومن أبرز صالحيات السلطة التنفيذية هي إقرار امليزانيات التي تشمل بنوداً 

تتعلق بالواجبات املختلفة التي تناط بالدولة، متضمنة البنية التحتية وفرض القانون والرعاية 

االجتامعية والطبية، ويجب أن تبقى السلطة التنفيذية ضمن إطار امليزانية يف تنفيذ واجباتها.

ويف حال تعرض السلطة التنفيذية للعجز، عندها تقوم بطلب إقرار متويل إضايف من السلطة 

الترشيعية، والسلطة التنفيذية غري مخّولة بتغيري خططها بدون موافقة السلطة الترشيعيًة: يجب 

إنفاق األموال كام تم تخصيصها من قبل السلطة الترشيعية، وال يجوز استخدامها ألية غايات 

أخرى، لذا تقوم الحكومات الحديثة بتشكيل ديوان املحاسبة والذي يساعد الربملان يف دوره الرقايب.

ويظهر هذا األمر عىل الدور الرقايب الهام املناط بالسلطة الترشيعية فيام يتعلق بالسلطة 

التنفيذية، كام ويربز دورها التمثييل، وعىل سبيل املثال، يجب أن تكون املحكمة قادرة عىل 

تطبيق قوانينها عىل الحكومة. ومن هنا فقد وضع مبدأ الفصل بني السلطات ملنع أية سلطة 

من احتكار الصالحيات الواسعة وملنع املعاملة غري العادلة وملنح الهيئات الحكومية الصالحيات 

الخاصة بها. وبطبيعة الحال، يتعذر تحقيق الفصل املطلق بني السلطات، فمختلف فروع 

السلطة تؤثر عىل بعضها البعض: فمجلس الوزراء يؤثر عىل أعضاء الربملان كام تؤثر الحكومة 

املركزية عىل القضاة، وهذا يتطلب وضع الضوابط التي من شانها تنظيم هذه العالقات.

وإىل جانب الفصل بني السلطات، توفر العديد من البلدان أيضاً الفصل الجغرايف، فالحكومة 

يف هولندا تقسم إىل مستويات تتضمن املستوى البلدي واملستوى اإلقليمي واملستوى الوطني، 

ولكل مستوى من هذه املستويات واجبات منوطة به وهناك هيئات متثيلية يف كل مستوى، 

كام وللسلطة القضائية أيضاً ممثلني إقليميني، لكنهم يشكلون كالً متكامالً ضمن كيان واحد. 



12

3,4 النزاهة والفساد
للمواطنني يف أي بلد الحق يف ضامن تأدية جميع رشكاء العملية الدميقراطية - أعضاء الحكومة 

وأعضاء الربملان والقضاة وموظفي الخدمة املدنية – لواجباتهم بنزاهة، فال يسمح للقضاة الحكم 

يف القضايا التي تتضمن مصلحتهم الشخصية )مالية أو غري ذلك(، ومن واجب أعضاء الربملان 

متثيل دوائرهم االنتخابية، وال يجوز لهم قبول األموال أو املشاركة يف أنشطة وفعاليات من شأنها 

أن تقّوض املصلحة العامة - وبالتايل مصالح دوائرهم االنتخابية، ومن هنا تربز األهمية القصوى 

ملكافحة الفساد يف أي نظام دميقراطي، فالفساد الذي ينخر يف أي مجتمع، يدفع املواطنني إىل فقدان 

الثقة يف أية عملية دميقراطية، والقانون يجرم الفساد أمام املحكمة.

وميثل الفساد إساءة استخدام السلطة املوكولة إىل فرد أو جامعة أو منظمة بهدف تحقيق مكاسب 

شخصية، ومن شأنه أن يعيق التقدم والتنمية يف املجتمع، ولكونه خفيا وخافياً فإنه يقّوض من مبدأ 

املساواة ويقوض الثقة بالعمليات االجتامعية.

يتخذ الفساد أشكال مختلفة: فهناك فساد يف أعىل مستويات العملية الدميقراطية، عىل سبيل املثال 

تزوير االنتخابات أو رشوة القضاة. وقد يؤثر الفساد أيضاً عىل تقديم الخدمات: دفع مبالغ - طوعاً 

أو كرهاً - ملوظف مدين لتحقيق أمر ما وقد ينطوي عىل االحتيال أو تقايض الكثري جداً أو القليل 

جداً مقابل عقود بهدف اإلثراء أو تقديم خدمات محاباة لألصدقاء أو العائلة أو املعارف، وهناك 

فساد يف القطاع الخاص أيضاً، من خالل تحديد األسعار بني املتنافسني عىل سبيل املثال.

والفساد يقوض من ثقة الشعب بساستهم وبالحكومة، ويؤثر سلباً عىل الطريقة التي يعمل بها 

املجتمع، مبا يف ذلك االقتصاد، كام أنه ينتهك سيادة القانون وأداء الهيئات الدميقراطية، ويقلل من 

خيارات الرقابة عليها، وقد يؤدي إىل تراكم املوارد الطبيعية يف أيدي مجموعة صغرية، ونضوب هذه 

املوارد الطبيعية، وإىل تفاوت الدخل والفقر وتهميش فئات معينة.

تتعذر السيطرة عىل الفساد إال من خالل وضع نظام فّعال من األحكام والضوابط، باإلضافة إىل توعية 

املواطنني ملسؤولياتهم وموقفهم إزاء الفساد. ملزيد من املعلومات راجع امللحق خلف هذه النرشة.
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3,5 الصحافة الحرة واإلعالم الحر
هناك قوة اجتامعية هامة جداً بالنسبة لكيفية عمل الدميقراطية، أال وهي اإلعالم، وتتضمن 

الصحف واملجالت واإلذاعة والتلفزيون واالنرتنت ووسائل اإلعالم االجتامعية، وقد أوردنا أعاله 

موضوع حرية التعبري كواحد من السامت الرئيسية للمجتمع الدميقراطي، ويرتتب عىل حرية التعبري 

هذه، متكني املواطنني من الوصول إىل اإلعالم ومنحهم الحرية يف نرش ما يريدون وأن ال يكونوا 

خاضعني للرقابة الحكومية قطعياً. ونظراً لطبيعته العامة وقدرته عىل كشف القضايا املخفية، 

يلعب اإلعالم دوراً يف مراقبة العمليات االجتامعية وتسهيل الرقابة عليها، مبا يف ذلك أداء الجهات 

الحكومية، كام يوفر اإلعالم منرباً للحوار حول املشاكل وطرح الحلول من خالل معالجة الفساد 

واألشكال األخرى من التجاوزات.
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 4  العالقة بني الكنيسة والدولة 
وبني الدين والسياسة

ناقشنا أعاله قضية حيادية الدولة وذكرنا أن مبدأ املساواة يعني حرية املواطنني يف مامرسة 

دينهم، وبشكل أعم، أن تكون لديهم معتقداتهم الخاصة بهم، وضمن تقاليد الحزب املسيحي – 

الدميقراطي تلعب الكنائس دوراً مهامً يف الحياة االجتامعية. فام هي طبيعة العالقة بني الكنيسة 

والدولة وبني الدين والسياسة؟

تقليدياً وعند ذكر الكنائس يف هولندا، فإننا نشري إىل الكنيسة الكاثوليكية باإلضافة إىل الكنائس 

الربوتستانتية األكرث تنظيامً عىل املستوى املحيل، وانضم إليها مؤخراً الجامعات الدينية اإلسالمية 

وغريها، ونعني بـ “الكنائس” مكونات هذه املنظامت الدينية: املواطنني والقادة، واملنظامت بحد 

ذاتها ألنها تعمل ضمن املجتمعات املحلية، ونشري أيضاً إىل األفكار التي تطرحها الكنائس حول 

كيفية العيش ضمن حياة جيدة، أي آراءها األخالقية حول القضايا الحياتية.

وكام هو الحال يف معظم الدول الغربية، فالكنيسة والدولة منفصلتان يف هولندا، فعىل ماذا ينطوي 

مبدأ الفصل بني الدولة والكنيسة؟

عدم فرض سيطرة مؤسساتية عىل العالقة بني الكيانات الدينية والسياسية،   1

وهذا يعني بأن الحكومة مخّولة بتنظيم الدولة عىل النحو الذي تراه مناسباً 

دون أي تأثري من جهة الكنائس، وتتمتع الكنائس من جهتها بحرية عدم 

التدخل الحكومي لدى إنشاء مؤسساتها الدينية وتعيني رجال الدين.

يحظر عىل كل من الكنيسة والدولة التدخل املبارش يف القرارات املتعلقة بسياسات   2

بعضهام البعض، حيث تتمتع الكنائس بحرية عدم التدخل الحكومي يف العقيدة 

الدينية، ويف املقابل، ال تتمتع الكنائس بأي دور رسمي يف عملية صنع القرار 

العام وال يتم تقييم اإلجراءات الحكومية وفقاً للمعايري الدينية وحسب.
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ترشف الكنائس الهولندية وغريها من املؤسسات الدينية عىل شبكات واسعة من املنظامت 

التي تتضمن املدارس والجمعيات الخريية وتسمح عملية الفصل بني الكنيسة والدولة للحكومة 

بالعمل مع املنظامت اإليديولوجية، مع اإلشارة بأن الدعم الحكومي ال يذهب إطالقا لألعامل 

الكنسية، بل للواجبات التي تقوم بها هذه املنظامت خدمة للمجتمع كالرعاية الطبية والعمل 

الخريي والتعليم والدعم الشعبي أثناء األزمات، والسؤال املطروح هنا: أال تتعارض هذه العالقة 

بني الدين والسياسة يف الحزب الدميقراطي املسيحي مع مبدأ الفصل بني الكنيسة والدولة والذي 

نوقش أعاله ومبدأ حيادية الدولة؟ والجواب: ال، ألنه ال يتوجب فصل الدين عن السياسة وإمنا 

فصل الكنيسة عن الدولة، كون االعتقاد الديني بالنسبة للعديد من السياسيني هو املصدر الرئييس 

لإللهام ألعاملهم ونشاطاتهم.

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق أن مبدأ الفصل بني الكنيسة والدولة يتم تفسريه بصورة مختلفة من 

بلد إىل آخر، ففي فرنسا، يعد االلتزام باملبدأ أكرث رصامة مقارنة مع هولندا، وينص الدستور األملاين 

رصاحة عىل حرية الكنائس يف إدارة املؤسسات، كام يتم تطبيق املبادئ األساسية عىل النحو املبني 

أعاله يف كل من هذه البلدان.

وهناك نقطة أخرى مهمة جداً تتعلق بقضية الفصل بني الكنيسة والدولة والعالقة بني الدين 

والسياسة، فهل للمبدأ الدميقراطي الذي تقرره األغلبية أن ميكن الدين الذي تدين به األغلبية 

من فرض األفكار عىل الديانات أو املجموعات األخرى؟ هذا يجب أال يحدث أبداً، ألنه يتعارض 

مع مبدأ حرية الضمري والحرية الدينية كمكونات أساسية للدميقراطية، باإلضافة إىل أنه يرض 

بحقوق األقليات. فهناك مبادئ أساسية ألية دميقراطية، والتي ال ينبغي أن تنتهك أبداً، وهذا 

يؤكد أيضاً عىل فكرة أن الدميقراطية تتجاوز بكثري مجرد كونها إرادة األغلبية، وأنها تتعلق 

بكيفية معاملة األقليات من منظور ديني.
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 5  وجهة نظر الحزب الدميقراطي 
املسيحي تجاه املجتمع

علينا أن نسأل سؤاالً مهامً آخر مل نتطرق اليه بعد: ما هي األهداف والغايات التي نسعى 

لتحقيقها عرب االنخراط يف السياسة وتنظيم املجتمع؟ ما هي العوامل التي تدفع املواطنني 

لالنخراط يف السياسة، وما هي دوافع الحزب الدميقراطي املسيحي؟ وما هي دوافعك أنت فيام 

لو كنت أحد السياسيني؟

5,1 اإليديولوجية
تركز بعض األحزاب السياسية عىل قضية واحدة أو مصلحة واحدة - فهي أشبه ما يكون مبجموعات 

مصالح متثل مجموعة معينة من األفراد وحسب، والتي لديها الكثري من الصالحيات والنفوذ، ولكن 

معظم األحزاب السياسية تضع أهدافاً بعيدة املدى وغايات أكرث شموالً، وتسعى لتمثيل املصلحة 

العامة ومتثيل املجتمع ككل، فهذه األحزاب السياسية تتبنى إيديولوجية معينة، وميكن تعريف 

اإليديولوجية عىل أنها مجموعة من األفكار حول آلية عمل املجتمع وكيفية إحداث التغيري، 

فاإليديولوجيات توفر اإلجابات عىل األسئلة التي طرحت يف املقدمة أعاله.

وبعض اإليديولوجيات تتجاوز فكرة كيفية عمل املجتمع: حيث تقدم وجهة نظر متطورة كاملة 

لإلنسانية، أي ماهية الجنس البرشي وكيف ميكن للناس العمل بفعالية قصوى ضمن املجتمع ككل؟ 

والحزب الدميقراطي املسيحي يتبنى مثل هذه الرؤية نحو املجتمع.

فالدميقراطيون املسيحيون يتأثرون بالعامل من حولهم، فهم يهدفون للمساهمة يف بناء عامل أفضل 

سواء من حيث البرش ومن حيث الطبيعة والبيئة، فهم يهتمون بالعامل وباألرض، ويتجاوزن يف ذلك 

اهتامماتهم بالبيئة املبارشة التي تحيط بهم أو فئويتهم االجتامعية.
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5,2 اإليديولوجية الدميقراطية - املسيحية
ينهل الدميقراطيون املسيحيون الغايات واإللهام والروحانية من معني ال ينضب من التقاليد 

املسيحية االجتامعية، وهذا املعني صالح لكل زمان سواء يف الحارض أو يف املستقبل. ففي عرص يتسم 

بحالة عدم اليقني االقتصادي واالبتكار التكنولوجي واالتصاالت الرسيعة – الضحلة يف بعض األحيان، 

يهدينا هذا املعني إىل مبادئ بسيطة ولكنها قوية كمحبة البرش والعدالة، فمبدأ أننا جميعاً أبناء 

الله يعد مبدأ يحمل يف طياته معان كبرية، ومنها أن لكل شخص قيمة، وأهمية وميزة، وأن الناس 

كائنات اجتامعية تجد الكامل يف بناء العالقات مع اآلخرين، وأنهم جزء من كل أعظم شأناً من 

أجزاء مجمعة. ويؤثر هذا املبدأ عىل األمناط السياسية: ال يحبذ الدميقراطيون املسيحيون التجاذبات 

وتسليط الضوء عىل االختالفات بني الناس، فهم يؤمنون بأن اآلراء املعتدلة توفر هامشاً للتنوع، وهنا 

يدرك العديد من املتدينني والروحانيني أننا جميعاً جزء من العائلة البرشية، ويهتم الدميقراطيون 

املسيحيون يف توحيد الناس، فهم معنيون بتجاوز الخالفات وإيجاد أرضية مشرتكة، فعندما تتعرث 

األمور يتم االعرتاف بذلك بصدق ويجري تحديد نقاط الضعف ومعالجتها بدالً من التسرت عليها.

وخالل ثالثة عقود منذ تأسيسه طّور الحزب الدميقراطي املسيحي من إيديولوجيته، حيث يستهدي 

الحزب مببدأ يطرحه الكتاب املقدس ومفاده أن قيمة حياة اإلنسان ال تعتمد عىل املال أو املركز 

أو السلطة: فالبرش يحظون بقيمة ذاتية بغض النظر عن هذه املعايري، وعىل الحكومة تهيئة 

الظروف لتمكني كل شخص من اكتشاف قيمته الذاتية، ويلتزم الحزب الدميقراطي املسيحي ببناء 

مجتمع مسؤول، حيث يطلب من الناس العمل لبناء مجتمعات أفضل، سواء عىل املستوى الفردي 

أو بالعمل مع اآلخرين، ويعطي الحزب الناس وعالقاتهم األولوية وليس لسوق العمل أو الدولة. 

فاملبدأ الرئييس هو: منح الحرية للناس وملنظامتهم، يؤمن الحزب الدميقراطي املسيحي إمياناً راسخاً 

بقدرة الناس عىل تحقيق إمكاناتهم القصوى إذا متكنوا من تطوير مواهبهم وتعلم كيفية اتخاذ زمام 

املبادرة، وعىل الحكومة القيام بواجباتها األساسية – ضامن مجتمع آمن وتوفري شبكة أمان اجتامعي 

للفئات املستضعفة - بالقدر األعىل من االلتزام واملسؤولية، كام أن عليها توفري هامش الفرص 

للمواطنني وللمبادرات الخاصة ولالبتكار وللتشاركية مع اآلخرين.

يظهر السياسيون يف الحزب الدميقراطي املسيحي مستويات من املسؤولية والقيادة، فهم معنيون 

بتقديم الرعاية الحقيقية للناس ويستشعرون مخاوفهم وهمومهم وينخرطون معهم يف حوارات، 

واضعني نصب أعينهم اهتاممات الناس ومصالحهم أوال، ومتعاطفني معهم، فالقيادة الحقة تعني 

معالجة املشاكل عىل أسس تحليلية ورؤية دقيقة، كام أنها تعني استنهاض الهمم والعمل عىل 

أساس الوعي واإلدراك بأن العمل يتطلب الدعم والذي يستنهض بدوره عن طريق إقناع الناس 

وإرشاكهم يف عملية صنع القرار.
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ولحسن الحظ، تتوافر هذه النظرة اإلنسانية للجنس البرشي يف كل مكان ويف كل بلد وهناك 

عدة طرق الستكشافها وتطويرها، غري أنه ال ميكن اعتبار كل بلد موطنا لألحزاب السياسية التي 

تتبنى وجهات النظر املتعلقة بالسياسة وباإلنسانية وباملجتمع بنفس الطريقة، لذا، فإننا نؤمن 

بأن املبادئ التي وضعها الحزب الدميقراطي املسيحي قد تشكل أمنوذجا للمنظامت واألحزاب يف 

البلدان ذات الثقافات املختلفة والتي تسعى لتكوين ثقافة سياسية تعرب عن وجهات نظرها تجاه 

املجتمع والتقاليد والدين.

مترين:
 يف مجموعات من 3 أو 4 طالب دّون ما تتوقعه من األحزاب السياسية -

ماذا ينبغي وماذا ال ينبغي أن تكون واجباتها؟

وجهة نظر الحزب الدميقراطي- املسيحي تجاه اإلنسانية:
لدى مامرسة العمل السيايس، عىل الساسة عدم إغفال البعد اإلنساين، ورغم صعوبة تحقيق 

ذلك يف عرص العوملة والفردية والتكنولوجيا املتقدمة، إال أن تحقيقه يظل ممكناً، ويف الواقع، 

تعظم التقاليد الدميقراطية املسيحية من أهمية املؤسسات االجتامعية الحيوية، متضمنة 

املجتمعات املحلية والروابط والجمعيات والعائالت، فالناس يستشعرون حاجتهم إىل تنظيم 

مجتمعاتهم بحرية ومبسؤولية.

املجتمع اإلنساين ال يقوم إال عندما توفر املؤسسات العامة واملجتمعات للناس األدوات 

املناسبة واملساعدة والحوافز والدعم، وخصوصاً عندما تدلهم الخطوب، ولوجهة النظر 

اإلنسانية هذه مضامني هامة بالنسبة لدور الدولة، فللحكومة دورها الخاص حتى لو كان 

محدودا: فهي مكلفة بحامية سيادة القانون وبتطوير النظام القانوين، فهي تحمي املجتمعات 

وتوفر لها شبكة األمان االجتامعي.

تختلف وجهة نظر الحزب الدميقراطي- املسيحي تجاه اإلنسانية عن وجهة النظر الليربالية 

املحافظة: فالشعب ليس مجرد أفراد منفصلني، بل أشخاص يشكلون جزء ال يتجزأ من 

مجتمعاتهم، وبالتايل ات تتعامل الحكومة مع الشعب عىل أساس الفرد املستقل، بل تعاملهم
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ككيانات اجتامعية. كام تتميز وجهة النظر الدميقراطية املسيحية تجاه اإلنسانية عن 

الدميقراطية االجتامعية من حيث تبنيها فرضية أن الشعوب هي املحرك والوازع الرئييس لبناء 

حياة كرمية داخل مجتمع، وأن ذلك ال يتم فرضه من فوق من قبل الدولة وكأن املجتمع قابل 

للسيطرة إىل هذا الحد.

يعتقد الحزب الدميقراطي - املسيحي برضورة تويل الشعوب ملسؤولياتها - فرادى وجامعات 

- بهدف تنظيم املجتمع، يف تتوىل عىل الحكومة ضامن الثقة بالقانون واملساواة أمام القانون، 

فيجب تعزيز ثقة األفراد بالقانون عند التعامل مع الحكومة، وضامن حرية وصولهم للمحاكم 

املستقلة وإىل القضاة.

وطبقاً ملبادئ الحزب الدميقراطي- املسيحي، كل شخص مميز وجميع الناس متساوون بغض 

النظر عن وضعهم يف الحياة )أي ال يوجد هناك فرق بني مدير املبيعات أو العب كرة قدم أو 

من يعاين من إعاقة(، فاملساواة والتميز والحرية ومسؤولية الخلق الذين خلقهم الله ليعيشوا 

حياة ذات معنى، تعد أساس الكرامة اإلنسانية، حسبام ورد يف اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان، فلكل شخص عىل هذه األرض الحق يف حياة كرمية بغض النظر عن الجنس أو العرق 

أو السن أو الظروف أو الوضع االجتامعي أو التوجه الجنيس، ففي رصاع املصالح املستمر، 

تظل الكرامة اإلنسانية رشطا أساسيا مطلقا ومحكاً فعلياً، وحيث تنتهك الكرامة اإلنسانية يف 

الكثري من األحيان، فمن واجبنا اعتبارها مهمة )سياسية( ومسؤولية أخالقية.

توفر مبادئ الحزب الدميقراطي املسيحي إرشادات توجيهية تسهم يف تنظيم املجتمع حارضاً 

ومستقبالً، فهو ميثل وجهة نظر املجتمع وليس مجرد معتقد مييل عىل الناس كيف يعيشون حياتهم، 

وهذا األمر ينضوي تحت مظلة اإلميان أو الدين أو االعتقاد، عىل الرغم من الرتابط بني مختلف 

املجاالت من خالل التقاليد واملصادر األخرى، ويعزى ذلك للدور الهام الذي لعبه اإلميان الديني يف 

تشكيل العامل الغريب وأفكاره حول ما ميكن اعتباره “جيداً” من وجهة نظر املجتمع، كام يتداخل 

الدين بالسياسة حيث يشارك الناس عىل أساس معتقداتهم )الدينية أو غريها( يف املجتمع 

ويتحملون املسؤولية، خاصة من خالل الدميقراطية املسيحية.

وبعبارة أخرى، يؤمن الدميقراطيون املسيحيون بالعالقة القوية بني الدين والسياسة.
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  6  املبادئ الرئيسية
للدميقراطية املسيحية

ينحى الدميقراطيون املسيحيون لوضع مسؤولية املجتمع أوالً وقبل كل يشء عىل املجتمع نفسه، 

وخاصًة عىل املؤسسات التي تتضمن رعاية الناس لبعضهم البعض، كالعائالت والجمعيات واملدارس 

والرشكات والكنيسة، واالسم يطلق عىل هذه املنظامت يف بعض األحيان هو “املجتمع املدين”.

6,1 املجتمع املدين
تلعب أهمية املجتمع ومؤسساته دوراً رئيسياً يف نظام معتقد الحزب الدميقراطي املسيحي، ووفقاً 

لوجهة النظر هذه، فاملجتمع ليس مجرد مجموعة من األفراد، بل هم جزء من املجتمعات مبا يف 

ذلك املدارس وأماكن العمل واألحياء والجمعيات، “ليس هنالك امرئ معزول عن اآلخرين كالجزيرة 

)قصيدة لـ جون دون(”. فجميعنا بحاجة للتفاعل االجتامعي، وضمن هذه املجتمعات يتكامل 

الجميع يف املسؤوليات ويتبادلون املعايري والقيم، وقد أدى ذلك كله إىل بلورة مجموعة غنية من 

املنظامت االجتامعية التي تلعب دوراً رئيسياً يف العديد من املجاالت االجتامعية املختلفة وتسهم يف 

تعليم الناس معنى املواطنة، وتسمى هذه املنظامت االجتامعية بـ “املجتمع املدين”: ويشمل جميع 

املنظامت واملجتمعات التي يتوىل الناس فيها طواعية مسؤولية املجتمع ككل، وتعرف أيضاً باسم 

املنظامت غري الحكومية )NGOs(، وتضم املنظامت البيئية والنقابات العاملية.

إال أن غالبية هذه املبادرات يتوىل زمامها األفراد الذين يتحملون مسؤولية بعضهم البعض، عىل 

سبيل املثال عن طريق مساعدة جريانهم أو إطالق مبادرات لتحسني املجتمع، ومن خالل االنخراط 

يف املنظامت غري الحكومية، يتعلم الناس كيفية تويل املسؤولية كأفراد يف املجتمع يعتنون فيه 

باآلخرين، وبرز هذا األمر جلياً ضمن العائالت الكبرية واملمتدة، حيث يستثمر اآلباء قدرا كبريا من 

الطاقة يف تربية أطفالهم والذين يساعدون بدورهم اآلباء العجزة أو املسنني، كام وتنترش نفس 

الظاهرة يف املدارس والنوادي الرياضية ومنظامت الرعاية الصحية، حيث ال يكون الدافع هو املال أو 

السلطة كام هو الحال يف القطاع الخاص والحكومي، مام يجعلها أكرث مرونة وتركيزاً عىل الحاجات 
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اإلنسانية وسهلة املنال بنظر العموم. وحسب املثل العليا للحزب الدميقراطي املسيحي، يجب تعزيز 

ومتكني هذه املؤسسات ورعايتها، وهذا ما مييز الحزب الدميقراطي املسيحي: أإلدراك بأنه ال ميكن 

للحكومة وال يتوجب عليها أن تكون مسؤولة عن كل يشء، ولكن عليها عدم التخيل عن كل يشء 

تحت رحمة قوى السوق.

مترين:
هل ميكنك تسمية أي من منظامت املجتمع املدين يف بلدك وكيف يتم تنظيمها؟

يؤمن الحزب الدميقراطي املسيحي بكرامة جميع الناس، برصف النظر عن مواهبهم وعجزهم 

وعيوبهم، وبالرجوع إىل الكتاب املقدس، ميكننا القول بوجود أناس من أصحاب الحرف اليدوية، 

ومنهم ممن ميتلك الفراسة أو القوة البدنية العظيمة والقادرين عىل القيام بالعمل الشاق أو ممن 

لديهم موهبة رعاية اآلخرين أو التفوق يف الرياضيات أو القدرات اللغوية أو ممن ميلكون مهارات 

التنظيم ويولدون كقادة، وممن لديهم إعاقة ما تجعلهم يعتمدون عىل رعاية اآلخرين، فجميعنا 

لنا كرامتنا وميكننا )ال بل وعلينا ( أن نستخدم مواهبنا لصالح املجتمع، وبأقىص ما أوتينا من قوة. 

وإذا مل يرق الناس إىل هذا الصعيد، سيحرم املجتمع من مساهمتهم وتعاونهم، مام قد يرتك مضامني 

سلبية عىل االقتصاد ويؤدي إىل تفيش حالة عدم املساواة، ومن الجدير بالذكر يف هذا املقام، أن 

املجتمعات الفردية واالشرتاكية تتجاهل املواهب الفردية واملسؤوليات الجامعية، وهنا يختلف نهج 

الحزب الدميقراطي املسيحي كثرياً عن الليربالية املحافظة من طرف الطيف والدميقراطية االجتامعية 

من الطرف اآلخر منه فيام يتعلق بالعملية االجتامعية، فالليرباليون املحافظون يعظمون من شأن 

الحرية الفردية والسوق الحرة، فيام يعيل االشرتاكيون من شأن التضامن االقتصادي ودور الدولة.
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6,2 املبادئ األساسية األربعة
لّخص الحزب الدميقراطي املسيحي أفكاره املتعلقة بالشعوب وعالقتها ضمن أربعة مبادئ 

رئيسية وهي:

1 املسؤولية:

تتوىل الدولة مسؤولية ما ال يقدر اآلخرون عىل القيام به وحسب. يعتقد الحزب الدميقراطي 

املسيحي بأن السياسة تبدأ باالعرتاف باملبادرة العامة، فالشعوب واألحياء والنوادي الرياضية 

واملدارس والكنائس واملساجد واملؤسسات الصحية والرشكات: تقدم جميعها إسهامات فريدة 

للمجتمع، بينام تغرس الحكومة يف هذه املنظامت واألفراد الثقة ليقوموا مبا وسعهم، فيام مينح 

املواطنون من جهتهم الحكومة حرية إمتام واجباتها، وهذا النوع من الثقة يعزز التقارب والروح 

املجتمعية ومينح الناس الثقة بقدراتهم املهنية.

2 العدالة:

عىل الحكومة أن تكون عادلة، وتحرتم يف أعاملها جميع الجوانب اإلنسانية ويجب مساءلتها عن 

ذلك، ويرتتب عليها واجبات خاصة عندما يتعلق األمر برعاية املستضعفني واملعالني. والدميقراطية 

يف ظل سيادة القانون تعد أمرا حيويا لحامية الكرامة اإلنسانية، ودور الحكومة هو تسهيل 

تعايشنا معاً، فلحكومة الصارمة والتي يعتمد عليها تضع الحدود وتحارب الظلم لتفجري نوازع 

الخري لدى أفراد املجتمع.

3 التضامن:

يعتمد الناس عىل بعضهم البعض، فاألمر يتطلب تعاضد املهتمني وامللتزمني من املواطنني لتعزيز 

العالقات املجتمعية، فالرغبة يف تقديم العون لآلخرين - ماليا أو غري ذلك - مرهونة بتوفر االهتامم 

عىل املستوى الشخيص. ومن خالل الدعم املنظم الذي توفره الدولة، يربز هذا العامل الشخيص 

بصورة واضحة وملموسة،، وإدراكاً ألهمية الرتابط، يثمن الحزب الدميقراطي املسيحي العائلة 

والعائلة املمتدة كمؤسسات نتعلم منها السلوك األخالقي ألول مرة، وبالتايل تتجاوز تقاليد الحزب 

الدميقراطي املسيحي إىل ما بعد مجرد مبدأ التضامن، كام هو مطبق يف التقاليد االشرتاكية.
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4 االستدامة:

إدراكا منهم برتابط األجيال، يشعر الدميقراطيون املسيحيون باملسؤولية عن حامية تراثنا الطبيعي 

والثقايف، فهم يشعرون، مبا أننا ورثنا البيئة الطبيعية وثقافتنا من أجدادنا ونستعريها من األجيال 

القادمة، علينا أن ننظر إىل ما هو أبعد من مصالحنا وعرصنا يف كيفية تعاملنا مع الطبيعة والثقافة، 

فاإلدارة والحكم تظل قارصة: فليك نرتك وراءنا مجتمعاً أفضل، نحتاج أيضا إىل اإلبداع واالبتكار. هذا 

الوعي واإلدراك ذا أهمية بالغة أيضاً عندما يتعلق األمر برعاية األرض، فقد يرغمنا نضوب ثرواتنا 

الطبيعية عىل تبني قرارات مؤملة يف املستقبل القريب، فعلينا ضامن أن ال ترث األجيال القادمة عاملاً 

ملوثاً وأن تحصل كذلك عىل ما يكفي من املواد الخام.
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 7  املامرسة العملية لسياسة 
الحزب الدميقراطي املسيحي

مجرد تعريف هذه املبادئ ال يعني تبلور موقف الحزب الدميقراطي املسيحي: لذا فمن املهم أال 

نكون عىل دراية بهذه املبادئ وحسب، بل يتعني وضعها موضع التنفيذ العميل، ويف هذا الفصل، 

يوضح عدد من الدميقراطيني املسيحيني املقصود مبفاهيم املسؤولية والعدالة والتضامن واالستدامة 

يف الحياة اليومية.

7,1 االقتصاد
“االقتصاد هو أحد املجاالت املحظورة عىل التدخل الحكومي املتزايد، ولدى تبني الخيارات، يربز 

مبدأ واحد مبارشة: مسؤولية مختلف األطراف املعنية، فعىل الساسة أن يكونوا رشكاء يف األعامل 

أكرث من أي يشء آخر، وأن يسهموا يف توفري الحلول، وفقاً للوضع االقتصادي ووضع الرشوط وتقديم 

بعض الحوافز عند الرضورة، وبالنسبة للحزب الدميقراطي املسيحي، تلعب السياسة دوراً وحدوياً 

من حيث توحيد صفوف الالعبني املختلفني ليصبحوا قوة موحدة.”

“يركز رجال األعامل عىل دميومة مشاريعهم: فهم يستثمرون الكثري من الطاقة يف تطوير منتجاتهم 

وخدماتهم، وعىل الحكومة أن تنخرط كرشيك معتمد يف هذه األعامل، مام يعني تعزيز ثقة رجال 

األعامل بالرشوط التي تصيغها الحكومة وعىل املدى الطويل، فالحكومات ال تدار بنظام االستنفار 

والتعامل مع القضايا اليومية الساخنة.”

“بالنسبة للحزب الدميقراطي املسيحي، النمو االقتصادي غري معني باالزدهار وحسب، بل بالجوانب 

االجتامعية، حيث ميكن العمل والدخل الناس من تحمل مسؤولية أنفسهم ومسؤولية بعضهم البعض، 

يف حال تهميش قطاع معني يف سوق العمل عىل الحكومة أن تدفعهم للمشاركة، وال ميكننا تحقيق 

ذلك مبفردنا، بل من خالل التنسيق مع اآلخرين، وعندها ميكننا أن نفعل الكثري بصورة أفضل.”
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“يدمج الحزب الدميقراطي املسيحي االقتصاد والبيئة استناداً إىل مبدأ االستدامة، فلم نعد نعيش 

يف زمن تتناحر فيه االقتصاد والبيئة، فالناس يسعون لتحقيق االزدهار املستدام، وإيجاد التوازن 

والتفاعل بني االقتصاد والبيئة.”

7.2 الزراعة/تنظيم املناطق الريفية
“يربز مبدأين من مبادئ الحزب الدميقراطي املسيحي األربعة واملتعلقة بتنظيم القطاع الزراعي، 

وأوالها مبدأ االستدامة، فلقد نص الكتاب املقدس عىل مهمة البرش يف فالحة األرض وخدمتها، ونحن 

نحقق ذلك من خالل االهتامم بالزراعة والطبيعة، أما املبدأ الثاين فهو مبدأ املسؤولية، يجب إدراك 

أهمية رشاكة - األفراد والحكومة والرشكات واملنظامت غري الحكومية - باملسؤولية، ويف الواقع، عىل 

الجميع توخي املسؤولية حسبام نص عليه الكتاب املقدس.”

“نظراً ألن الطبيعة صامته، علينا كدميقراطيني مسيحيني أن نشعر باملسؤولية تجاهها، وأن نحافظ 

عليها ليتمكن أحفادنا من التمتع بها، فالقيم “الخرضاء” حيوية لرفاهية بني البرش، فيجب أن 

تكون الطبيعة متاحة لهم كونهم محط اهتامماتنا، والبيئة الطبيعية هامة جداً لتحقيق االزدهار 

االقتصادي )السياحة والرتفيه عىل سبيل املثال(.”

7.3 النقل
“ميكن النقل الناس من العيش والعمل والراحة وزيارة عوائلهم، فتعبيد الطرق وتوفري مرافق النقل 

العام ذات الجودة العالية واألسعار املعقولة، من شأنه تهيئة الظروف القتصاد حيوي والتعاضد 

االجتامعي وبيئة معيشية مستدامة، وحرية الحركة مكفولة للجميع، بغض النظر عن املكان الذي 

يعيش فيه - الريف أو املدينة أو يف املناطق املكتظة أو املناطق شحيحة السكان، ويتبنى حزبنا 

التزامات خاص بالفئات املستضعفة، حيث ال يسمح بتهميش أي شخص بسبب عدم قدرته عىل 

الحركة البدنية أو حاجته للمساعدة.”

“النقل رشط أسايس للنمو االقتصادي والرفاهية العامة، حيث يسهم يف خلق فرص العمل وبالتايل 

الحفاظ عىل الوظائف، وبهدف تحسني الحركة والنقل يتم السعي نحو الحلول التي تحظى بقبول 

العامة، ويلتزم الحزب الدميقراطي املسيحي بضامن دميومة البيئة املعيشية، فهم يسهون لتحقيق 

التوازن بني الطرق الجديدة واملزيد من مرافق النقل العامة وإيجاد وسائط نقل بديلة.”
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7.4 املكان العام
“نتفق بأن الناس ملزمون بالترصف وفق الذوق السليم عند استخدام األماكن العامة: عدم رمي 

النفايات واللباقة أثناء القيادة، وعدم اصطحاب الكالب لتقيض حاجتها يف ساحات لعب األطفال 

وهلم جرا. وتتفاوت األحزاب السياسية يف طريقة تعاملها مع من يخرقون هذه القواعد عمداً، 

فال يزال الحزب الدميقراطي االشرتايك يتوقع من الحكومة املركزية أن تتوىل املسؤولية من خالل 

وضع خطة عمل تتضمن قيام املجلس البلدي بتنظيم مختلف أنواع األنشطة: االجتامع مع السكان 

وتعليق امللصقات ووضع قواعد املرور وهلم جرا، وفيام يناشد املحافظون الليرباليون الشعور 

اإلنساين باألخالق، يخاطب الحزب الدميقراطي املسيحي املجتمعات املتأثرة بهذه املشاكل، ويناشد 

سكان الحي أيضاً، مام يفرز مجموعة من التدابري تتضمن أن يتحمل السكان والجمعيات السكنية 

والرشطة والحكومة املحلية مسؤوليتهم من أجل السيطرة عىل هذه املشكلة، ويعمل الحزب 

الدميقراطي املسيحي دوماً عىل تذكري الناس بأن الجمعيات واملدارس واملراكز املجتمعية والكنائس 

وغري ذلك هي جميعها منظامت مستقلة ذات قيمة كبرية عندما يتعلق األمر بحل مسائل معينة، 

وهذا االعتقاد ميثل منوذج لنظام قيم الحزب.”

“يربز هذا األمر يف مشاريع تحسني املجتمع، والسؤال املطروح دوماً: هل يتم بتعيني أدوار 

ومسؤوليات املؤسسات االجتامعية كاملراكز االجتامعية والجمعيات السكنية والنوادي الرياضية وما 

شابه ذلك، أم هل ما زال االعتقاد سائداً بإمكانية إدارة املجتمع من دار البلدية؟ وهل ستستمع 

للمواطنني ومنظامتهم أوالً ومن ثم تقدم لهم خطة عمل، أم أنك ستقدم لهم خطة عمل أوالً يف 

دار البلدية ومن ثم تحاول فرضها عليهم؟ املنهج الدميقراطي املسيحي الحقيقي هو نهج يتعلق 

بالعمل عىل أساس خطة مقرتحة من قبل املواطنني ومؤسساتهم االجتامعية، وإسناد أدوار محددة 

للمواطنني وجمعياتهم ومؤسساتهم لتنفيذ سياساتهم.”

7.5 البيئة
“عندما يتعلق األمر بالبيئة، تعد االستدامة والتضامن من املبادئ الرئيسية للحزب الدميقراطي 

املسيحي، فنحن ندرك بأننا لسنا سوى عابرون لهذه األرض، وعلينا أن نبدع لضامن متريرها لألجيال 

القادمة يف أفضل حال، واالستدامة مهمة أيضا للحارض، ألنها تجعل األماكن قابلة للعيش، وتوفري 

الطاقة يوفر املال، خاصة لذوي الدخل املحدود، فمن الجيد رؤية الحكومات املحلية تحرز تقدما يف 

تدابري توفري الطاقة للمنازل الجديدة والقامئة، وإنني كدميقراطي مسيحي سعيد بأن الوقت قد حان 

لتحقيق االستدامة، ولحسن الحظ يدرك الناس بأنه ليس رشطاً أن تكون االستدامة باهظة التكاليف، 
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فهي يف الواقع تحسن االقتصاد وتجعل كوكبنا مالمئاً للعيش، ويختلف منهجي عن منهج األحزاب 

السياسية األخرى، حيث أود أن أعالج مثل هذه القضايا من منظور الحزب الدميقراطي املسيحي 

واألمر األكرث أهمية اآلن هو تحقيق املمكن مع إرشاك أكرب عدد ممكن من الناس، فنحن ال نستطيع 

القيام بذلك مبفردنا كبلدية، لذلك يجب أن يتحمل كل منظمة وفرد مسؤوليته.”

7.6 الضامن االجتامعي
“تتعلق القضايا االجتامعية مببدأ التعاضد ورعاية بعضنا البعض، ويف الحاالت التي يتعذر فيها 

تحقيق ذلك، تتوىل الحكومة توفري شبكة أمان، ويرى يشعر الدميقراطيون املسيحيون بأن العمل 

هو الشكل األفضل للضامن االجتامعي: فهو يحقق االستقالل املايل للناس، ويحقق تواصلهم معاً 

ويشعرهم بقيمتهم من حيث اسهامهم يف خدمة املجتمع، كام يسمح لهم بتنمية مواهبهم، وهذا 

أحد املجاالت التي يتحمل الناس فيه مسؤوليتهم، وعند تعذر ذلك، تتوىل الحكومة تهيئة الظروف 

التي متكن الناس من تحسني وضعهم عىل املدى الطويل واستعادة استقاللهم، فيبدؤون بالتفكري 

باملستقبل مرة أخرى ويواصلون حياتهم، وهذا شكل من اشكال الحلول الفردية، ولكن علينا أيضا أن 

نعرتف بأنه ليس بإمكان كل شخص أن يجد وظيفة براتب، وهنا تتحمل الحكومة مسؤولية إضافية 

تجاه مثل هؤالء الناس.”

“يصعب أحيانا العثور عىل أشخاص يستحقون املساعدة، والنموذج القائم يف الدميقراطية املسيحية 

هو تفعيل من منظامت املجتمع املدين عندما يتعلق األمر بالرعاية االجتامعية، مبا يف ذلك الكنائس 

واملؤسسات الخريية الكنسية والجمعيات، فهذه املنظامت غالباً ما تدرك ما يحدث يف حياة الناس 

أكرث من الحكومة.”

“كام ونحاول أيضاً تحسني أوضاع الناس الغارمني واملدينني، من خالل ما يسمى “مرشوع األصدقاء”، 

حيث يدعم متطوعون األشخاص الغارمني يف الرشاء وتعليمهم كيفية إدارة ميزانياتهم، مام يوفر لهم 

هذا فرصة البدء بسداد ديونهم واستعادة الثقة يف املستقبل.”



7.7 الرياضة
“يحتل الحزب الدميقراطي املسيحي قلب املجتمع، ويبدو ذلك جلياً عندما يتعلق األمر بالرياضة، 

فالحزب يتمتع بشبكة تواصل وعالقات جيدة، ويحظى بتمثيل جيد يف عدد كبري من الجمعيات 

وجميع أنواع املؤسسات االجتامعية، والناس ينجذبون نحو هذه األنواع من املنظامت، حيث يعتقد 

الحزب الدميقراطي املسيحي أن الحياة ليست عمل وحسب، ومن هنا تنبع اهتامماتهم يف االستثامر 

يف جميع أنواع املؤسسات االجتامعية، مبا يف ذلك النشاطات املتعلقة مبيلء أوقات الفراغ.”

“مامرسة الرياضة تعلم الناس روح الفريق )يحمون ظهور بعضهم البعض(، والرياضة ذات طبيعة 

شمولية: تضم شخصيات مختلفة وبأعامر ومن خلفيات اجتامعية واقتصادية وعرقية مختلفة، 

مام يجعلها ذات فائدة تعليمية بالنسبة للشباب، فالرياضة غاية واملدن التي تستثمر يف الرياضة 

)والثقافة( تستفيد اقتصاديا وستكون يف النهاية أماكن آمنًة للعيش.”

“أنا سعيد ألن الحزب الدميقراطي املسيحي يركز عىل البنية التحتية الالزمة ملامرسة الرياضة، فتوفري 

الفرص للناس لتنمية مواهبهم ومهاراتهم يتامىش مع االعتقاد الدميقراطي املسيحي بأن الجميع 

يستحقون فرصة لتحسني أنفسهم، وقد ثبت بأن الرياضة هي الرتياق للملل والتخريب، لهذا تربز 

الحاجة للرتويج للرياضة يف األحياء الفقرية ملحاربة املشاكل وجعل األطفال أكرث قوة، لتسنح لهم 

فرصاً أفضل من آبائهم.”



7.8 الرعاية االجتامعية
“بات من الواضح بأن الحكومة غري ملزمة بحل جميع مشاكل الناس، فعىل الناس بأنفسهم تحديد 

سبل الرعاية والخدمات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادرين عىل التحديات التي تواجههم قدر 

اإلمكان، والفارق الوحيد عام كان عليه الوضع يف السابق هو عدم اقتصار األمر عىل االحتياجات 

املادية والجسدية وحسب، بل وتشمل أيضاً االحتياجات املتعلقة بالعالقات االجتامعية والعمل 

واألداء والقيم ومصادر اإللهام، وعند أخذ هذه األمور بعني االعتبار، ينظر الحزب الدميقراطي 

املسيحي أوالً إىل ما ميكن للشخص القيام به بنفسه وبصورة مستقلة، بدعم يف بعض األحيان من 

املؤسسات االجتامعية، ويشمل هذا األمر دعم االشخاص من قبل مجتمعاتهم كالرعاية غري الرسمية 

أو الرعاية التطوعية، مع ا الرعاية املهنية إذا لزم األمر.”

“يعد املفهوم األسايس للمسؤولية حجر الزاوية يف السياسة الحكومية، فالناس أنفسهم وشبكاتهم 

االجتامعية مسؤولون عن أوضاعهم بشكل أسايس، فيام تتوىل الحكومات املحلية/البلدية دوراً إدارياً، 

خاصة إدارة شبكات املجتمع املدين من أجل الدعم الشعبي.” 
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 ملحق:  النزاهة
يتعذر السيطرة عىل الفساد إال من خالل تطبيق عميل من القواعد والضوابط، باإلضافة إىل ذلك، 

ال بد توعية الشعوب إزاء مسؤولياتهم وموقفهم من الفساد، ميكن استخدام امللحق كمرجع. عىل 

السياسيني والسلطات األخرى القيام بالواجبات التالية:

احرتام وتعزيز القيم والقواعد األساسية للدميقراطية والنظام القانوين. ❊

تشكيل حكومات موثوق بها قادرة عىل اإليفاء بوعودها. ❊

تقديم وعود حقيقية وعدم إعطاء االنطباع بأن الحكومة قادرة عىل حل جميع املشاكل. ❊

رعاية مصالح جميع األطراف املعنية، باإلضافة إىل مصالح األجيال القادمة، بشكل مستقل  ❊

عند اتخاذ القرارات دون إجحاف أو محاباة.

املساعدة عىل تعزيز وتكوين منوذج الحكومة املفتوحة. ❊

تعزيز االمتثال ملعايري النزاهة كٌل يف مجال عمله. ❊

لكونها تركز عىل الدعم األخالقي للمجتمع، الدخول يف حوار مع الكنائس واملنظامت  ❊

األخرى التي تعظم وتنرش القيم والتوعية األخالقية.

تشجيع املبادرات التي تطرحها املنظامت طاملا بقيت يف حدود القانون. ❊

إدارة األموال العامة بعناية وشفافية وعدم تكبد أي ديون غري رضورية قد تشكل عبئاً عىل  ❊

جيل املستقبل.

عدم الخوف من الضغوط االجتامعية أو الضغوط اإلعالمية. ❊

عدم إظهار أية قابلية للمحاباة. ❊

الجرأة يف اتخاذ قرارات صعبة والتي قد تكون غري مقبولة لدى جامعات معينة. ❊
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عدم التسامح مع السلوك غري املقبول من الزمالء أو العامة ) كالتنمر أو التهديد( وعدم  ❊

تهوين األمور وإبالغ الرشطة عند الرضورة.

طرح القرارات أمام الجامهري والدخول يف حوارات معهم وإقناعهم بنجاعة قرار معني  ❊

للمصلحة العامة.

اإلصغاء للجامهري باهتامم سواء املفوهني منهم أو األغلبية الصامتة. ❊

طرح القيم املنشودة وراء اتخاذ القرارات )وعدم التقيد أو التسرت باملداخالت  ❊

التكنوقراطية(.

االستعداد لوضع سلوكهم الشخيص وحياتهم الشخصية وإخضاعها للتمحيص. ❊

الكشف عن املعلومات قدر اإلمكان عندما تتم مواجهتهم باألخطاء سواء السياسية أو  ❊

الشخصية، لتتم عملية املساءلة بصورة كافية.

االرتكاز إىل القيم األساسية التي يقوم عليها القرار. ❊

معاملة الجميع باحرتام حتى لو اختلفت معتقداتهم السياسية أو خلفياتهم االجتامعية و/ ❊

أو الثقافية.




