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حرصــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي ،ورغبــ ًة فــي توفيــر نافــذة
ً
رصينــة للنشــر األكاديمــي ،تســعى نحــو العالميــة ،نعلــن انطــاق المجلــة العلميــة (إنكــي)
المتخصصــة بنشــر البحــوث األكاديميــة فــي مجــال العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة علــى وفــق
الضوابــط والمعاييــر المعتمــدة عرب ًيــا ودول ًيــا.
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن األكاديمييــن ،وإتاحــة الفرصــة لهــم
منهجــا ولغـ ًة فــي عــرض األفــكار
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة االلتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي ً
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصـ ً
ـول إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات
ذات معامــل التأثيــر ( .)Impact Factor
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن اإلنســان ،وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى األهــداف وتحقــق الطموحــات.
رسـالـتـنا

ً
تقديم محتوى يجعل المجلة مرج ًعا علم ًيا ً
ومنهل ث ًرا ألبناء المجتمع.
أصيل للباحثين،

أهــدافـنـا

اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة ،وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة ،ومــاتوصلــوا إليــه مــن نتائــج تطــور الرؤيــة العلميــة وتلبــي حاجــات الباحثيــن علــى المســتويات
الوطنيــة والعربيــة والعالميــة فــي مجــال بحــوث العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.
 المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــيالمستوى.
 توطيــد العالقــة بيــن األكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع ،واإلفــادة مــن مخرجــات البحــثاألكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
 ترســيخ الثقافــات المجتمعيــة التــي تتــواءم مــع مخرجــات البحــوث األكاديميــة ،وتعزيــزوجودهــا فــي المجتمــع.

قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية ،على أن يراعى الوضوح وسالمة النص.
 تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات اإلنســانية النظريــة والتطبيقيــة ،المحل ّيــة والخارج ّيــةالتــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط اآلتيــة:
1.أن ال يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن ( )٥٠٠٠وال تزيــد علــى ( )٨٠٠٠مطبوعــة بنســختين
مرفقــة مــع قــرص مــرن ( )CDبصيغــة()word
2.أن تعتمــد األصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها وال
ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب اآلتــي :اســم المؤلــف ،عنــوان الكتــاب،
مــكان النشــر ،االســم الكامــل للناشــر ،تأريــخ النشــر ،أرقــام الصفحــات ،أمــا بالنســبة
للمقالــة :فتتضمــن اســم الكاتــب ،عنــوان المقالــة ،اســم الدوريــة ،مــكان صدورهــا،
عددهــا ،تأريخهــا ،وأرقــام الصفحــات ،ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.
3.أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية.
4.أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين األساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام.
5.يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان ،أحدهمــا باللغــة العربيــة واآلخــر باللغــة اإلنجليزيــة،
علــى أن ال يزيــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى ()٢٥٠
6.يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث.
7.تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ
مختصيــنِ علــى نحــو ســري.
8.يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل
إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
9.ال تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها.
	10.ترحــب المجلــة بالمناقشــات الموضوعيــة لمــا ُينشــر فيهــا أو فــي غيرهــا مــن الدوريــات
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب ،وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات
ذات العالقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى
أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا.
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االفتتاحية

أفكار بين شقي الرحى

أيها الساسة لنعقلن السياسة

فياض
أ.د .عامر حسن ّ

يشــاع أن مــا يحصــل فــي العــراق يوصــف بأنــه (انســداد سياســي) ؛ ألن الخطــوة األولــى مــن
الخطــوات الثــاث بعــد االنتخابــات األخيــرة لــم تــؤ ِد أوتوماتيك ًيــا إلــى الخطوتيــن الثانيــة والثالثــة
بانســيابة كمــا كان الحــال فــي مــا بعــد االنتخابــات التــي ســبقتها ،بمعنــى أن خطــوة انتخــاب رئيــس
مجلــس النــواب لــم تنقــل الحــال إلــى إتمــام خطوتــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة القادم ،وتســمية
المكلــف برئاســة مجلــس الــوزراء القــادم.
وهــذا االنســداد يعنــي أول مــا يعنــي أن العلويــة التوافقيــة التــي غلبــت العلويــة الدســتورية فــي
(الســنيةُ -
الكرديــة -الشــيعية)
كل مــرة تع ّرضــت للثلــم بعــد أن تع ّرضــت صالبــة البيــوت الثالثــة ُ
لالهتــزاز.
صحيــح أن صالبــة هــذه البيــوت غيــر مرغوبــة للعقــاء فــي السياســة ،ولكــن الصحيــح جــدً ا أن ال
يرغــب وال يقبــل عقــاء السياســة أن تثلــم صالبــة بيــت لحســاب صالبــة بيتيــن؛ ألن صالبــة ثالثــة
بيــوت هــي أقــل ســو ًءا مــن تبعثــر بيــت واحــد ،وتصلــب بيتيــن مــن ثالثــة بيــوت.
وتلــك هــي واقعيــة عاقلــة فــي السياســة ،أمــا األحــام الورديــة للعقــاء ،واألمنيــات المطلــوب
تحقيقهــا عندهــم فهــي أن تتفتــت صالبــة البيــوت الثالثــة م ًعــا ،ليصبــح المواطــن والمواطنــة
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وليــس البيــوت والمكوناتيــة هــي األســاس فــي الخــروج مــن االنســداد السياســي القائــم والقــادم
مــرة واحــدة وإلــى األبــد.
إن عقلنــة السياســة علــى ضــوء مــا يحصــل ومــا ســيحصل فــي العــراق تقتضــي اإلجابــة عــن أســئلة
أبرزهــا :كيــف نكــون دولــة بحــق ؟ وكيــف نتجنــب الالدولــة العميقــة ؟ وكيــف نمــارس لعبــة
المــواالة والمعارضــة؟.
()1
قصة التكوين :كيف نكون دولة بحق ؟

إن قصــص التكويــن التــي ســردها العقــل اإلنســاني علــى مــر العصــور هــي قصــص ســجالية جدليــة
وليــس تعاونيــة تنافســية ،وهــي قصــص مســارات وصيــرورات ال قــرارات ونــزوات ،وهــي
قصــص صبــورة وليســت مســتعجلة ،حيــث تتمــدد علــى مــاض وحاضــر ومســتقبل.
والعــراق كمــا نعــرف ويعــرف الجميــع بــاد مقــر ومســتقر وليــس بــاد معبــر أو ممــر ،فقــد شــهد
خمــس حضــارات ،مــا قبــل اإلســام ،والحضــارة اإلســامية ،والهيمنــة العثمانيــة ،واالحتــال
اإلنجليــزي ،والشــمولية التســلطية الجمهوريــة ،واالحتــال األمريكــي ،وصـ ً
ـول إلــى حاضــر
االســتقالل الهــش ،والديمقراطيــة التــي لــم تكتمــل بعــد!
وفــي هــذا الرحــم المجتمعــي العراقــي (التأريخــي ،االجتماعــي ،االقتصــادي ،السياســي
الثقافــي) تكونــت ثــاث ثقافــات (ثقافــة تقليديــة – ثقافــة خضــوع – ثقافــة مســاهمة) علــى وفــق
تصنيــف عالــم االجتمــاع األلمانــي “ماكــس فيبــر” .وكان أضعــف أدوات التفكيــر هــي أدوات
ومناهــج التفكيــر العلمــي ،حيــث غلبــت األدوات األســطورية ثــم الدينيــة حتــى دخــول العــراق
عهــد بنــاء الدولــة الوطنيــة العشــرينية أوائــل القــرن الماضــي.
وعندمــا دخــل العــراق هــذا الطــور أصبحــت خارطــة الفكــر والتفكيــر موزعــة بيــن فكــر وتفكيــر
مــوروث وفكــر وتفكيــر توفيقــي بيــن المــوروث والوافــد.
ففــي العهــد الملكــي كان الوافــد التعــددي المهيــن سياسـ ًيا ،والمــوروث المهيمــن اجتماع ًيا .وفي
العهــود الجمهوريــة كان الوافــد التســلطي (القومــي  -اليســاري) المهيمــن سياس ـ ًيا ،والمــوروث
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المهيمــن اجتماع ًيــا .وبعــد العــام ( )2003كان الوافــد التعــددي بالصبغــة الليبراليــة والمضمــون
التعــددي التقليــدي متســيدً ا سياسـ ًيا ،والمــوروث التقليــدي متســيدً ا اجتماع ًيــا.
تلــك هــي خارطــة الفكــر والتفكيــر بخطوطهــا العامــة وليــس فــي دواخلهــا التفصيليــة؛ ألن
التكويــن ســجالي والســجال لــم يكــن حوار ًيــا تنافسـ ًيا بــل كان ومــا يــزال تقاتل ًيــا دمو ًيــا فــي أكثــر
األحيــان لذلــك فــإن تأريــخ الحاضــر العراقــي كمــا هــو ماضيــه هــو تأريــخ قســوة وألــم!
كيــف الخــروج واالنتقــال بالعــراق مــن بــاد الســجال القتالــي التقاتلــي إلــى عــراق الســجال
الحــواري التنافســي ؟
	-إذا أراد العراق أن يكون له مكان تحت شمس المستقبل عليه أن يعمل على:
	-اكتفاء ذاتي نسبي في القوت لتجاوز أمراض العقم اإلنتاجي والخصوبة االستهالكية.
ً
وإنتاجا) .
(استهالكا
	-اكتفاء ذاتي نسبي في الدواء
ً
وإنتاجا) .
	-اكتفاء ذاتي نسبي في المعرفة (استخدا ًما
ً

مــن هنــا تبــدأ رحلــة تعبيــد الطريــق نحــو بنــاء الدولــة فــي العــراق ،ومنهــا يبــدأ مســار االنتقــال
بالعــراق مــن كيــان أو كيانــات سياســية إلــى دولــة حقــه .دولــة تســتحضر التأريــخ لتغــادره ال
لتعيــش فيــه وتعتــاش عليــه ،دولــة تــرى أن كل القمــم مدببــة إال ثــاث قمــم هــي غيــر مدببــة
وعريضــة تتســع للجميــع (قمــة اإليمــان – قمــة المعرفــة – قمــة الوطنيــة)  ،دولــة تنتــج مواطنيــن
أتباعــا وال زبانيــة ،ومــن رحــم المواطنيــة يولــد رجــال الدولــة.
ال رعايــا وال ً
عندهــا نعلــم أنــه يخدعنــا مــن يقــول إننــا متنوعــون ويعالــج أو يديــر التنــوع أخالق ًيــا أو عقائد ًيــا
بينمــا إدراة التنــوع قضيــة حــق دســتوري مضمــون لــكل التنوعــات وقانونــي منظم لــكل التنوعات،
ومؤسســاتي ممكــن لــكل التنوعــات.
أخيـ ًرا نقــول إن للعــراق فكـ ًرا وتفكيـ ًرا وينبغــي عــدم التطيــر مــن تعدديــة اتجاهاتــه ســواء الوافــدة
والتوفيقيــة وحتــى الموروثــة طالمــا أن الســجال بينهمــا يصبــح سـ ً
ـجال تنافسـ ًيا غيــر اقتِتالــي وغيــر
دمــوي صالــح لبنــاء دولــة حديثــة بعيــدً ا عــن الفوضــى االنتقاليــة ،والتســلط القمعــي ،وهــذا األمــر
ال يخــص العــراق فقــط ،بــل يخــص كل كيــان سياســي فــي المنطقــة يريــد أن يكــون دولــة بحــق.
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()2
حذار الالدولة العميقة

مهمــا تعــددت تســميات الوحــدات السياســية وتنوعــت توصيفاتهــا فــإن القامــوس الدولتــي
المعاصــر اســتقر علــى ثالثيــة (الدولــة ،والدولــة العميقــة ،والالدولــة العميقــة)  ،وألننــا نريــد
التحذيــر مــن الفوضــى االقتتاليــة المنظمــة وغيــر المنظمــة ،ونريــد الحــذر مــن الشــعبويات
العاطفيــة غيــر المســتنيرة واألقلو ّيــات التســلطية بالســاح أو المــال ،تعالــوا نتعــرف علــى ماهيــة
الالدولــة العميقــة.
إن الالدولــة العميقــة وقبــل تحديــد ماهيتهــا علينــا أن نــدرك بأنهــا ،مــن حيــث الوجــود ،الحقــة
وليســت ســابقة لوجــود الدولــة الدســتورية .وبقــدر تعلــق األمــر بالعــراق بوصفــه كيا ًنــا سياس ـ ًيا
تأريخ ًيــا لــم يصــل بعــد إلــى منصــة الــدول القائمــة ح ًقــا ،فــإن الحديــث عــن الدولــة العميقــة ســابق
ألوانــه فــي العــراق.
عليــه يمكننــا ،علــى أســاس مــا تقــدم ،أن نتحــدث عــن (الالدولــة) العميقــة فــي العــراق قبــل
االنشــغال ،بــا جــدوى ،بالحديــث عــن الدولــة العميقــة فــي العــراق .ومــن المفيــد أن نتعــرف
علــى ماهيــة الالدولــة العميقــة بداللــة الحديــث عــن كل مــن مصطلحــي الدولــة العميقــة والكيــان
المــوازي للدولــة العميقــة مــن حيــث المفهــوم والخصائــص ودوافــع التشــكيل.
فكيف تتغول الدولة العميقة والكيان الموازي على الدولة الدستورية ؟

الدولــة العميقــة تعنــي التحكــم بوظائــف المؤسســات الدســتورية مــن قبــل نخــب سياســية
وعســكرية وإعالميــة واقتصاديــة واجتماعيــة تجمعهــا مصالــح متشــابكه لتجعــل منهــا نخبــة
متســلطة علــى القــرارات السياســية الســيادية وغيــر الســيادية .وقــد تتدخــل أطــراف خارجيــة فــي
صناعــة أو دعــم جماعــات الدولــة العميقــة عندمــا ترغــب تلــك األطــراف الدوليــة الخارجيــة فــي
محاربــة المشــاريع المحليــة والدوليــة التــي ال تخــدم مصالحهــا فــي بلــد مهــم اســتراتيج ًّيا بالنســبة
لهــا فتدعــم أو تنشــىء شــبكات تنظيميــة خــارج ُ
األطــر الرســمية للدولــة .وقــد يتوافــق مــع الدولــة
العميقــة كيــان مــوازي أو يتداخــل معهــا ،ويشــير مصطلــح الكيــان المــوازي للدولــة إلــى حركــة
اجتماعيــة تتأســس لتوليــد التأثيــر االجتماعــي الشــعبوي والدخــول إلــى ميــدان الحيــاة السياســية
علــى وفــق رؤيــة بعيــدة المــدى تلتــزم بموجبهــا علــى تكويــن حاضنــة اجتماعيــة واســعة تــدور فــي
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مســار قائــد مؤســس .ويأتــي إنشــاء هــذه األرضيــة الحاضنــة األساســية للكيــان المــوازي للدولــة
بســبب عــدم وجــود منصــة فكريــة سياســية تدفــع باتجــاه أداء دور سياســي وطنــي ،األمــر الــذي
يــؤدي بســبب ضعــف هــذه المنصــة أو غيابهــا إلــى اســتقطابات محاصصاتيــة للمشــهد السياســي.
عندهــا يــدور الكيــان المــوازي فــي فلــك قائــده األوحــد الــذي أســس هــذه الحركــة االجتاعيــة
ذات االمتــدادات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد أن بــدأ باختيــار الطريــق االجتماعــي
لتأســيس النفــوذ داخــل المجتمــع ً
أول زاح ًفــا نحــو الدوائــر السياســية عبــر اإلرشــاد والتبليــغ،
والتربيــة والتعليــم ،والمؤسســات الخدميــة اإلســكانية والصحيــة والماليــة واإلعالميــة.
ورغــم النفــوذ االجتماعــي واالقتصــادي واإلعالمــي الشــعبوي الهائــل للقائــد فإنــه يأبــى وكذلــك
بعــض أبــرز جماعتــه وأجنحتــه مــن غيــر السياســيين ،يأبــى العمــل السياســي المباشــر والمعلــن
ليقــود حركــة أو تيــا ًرا واسـ ًعا ،ويصبــح ألنصــاره مشــاركة مؤثــرة فــي دوائــر صنــع القــرار بعــد أن
يتمكــن مــن تعبئــة ساســة فــي مرافــق ومؤسســات الدولــة قاطبــة وبعــد أن يفتــح أذرعــه للتحالــف
مــع أحــزاب وقــوى سياســية ،ولكــن ســرعان مــا يتخالــف معهــا فيتحــول التحالــف إلــى احتــواء
أو إلــى مواجهــة.
والكيــان المــوازي هنــا يشــكل بديـ ًـا للدولــة العميقــة أو المرحلــة الثانيــة للدولــة العميقــة ،وبــكل
األحــوال فــإن الدولــة العميقــة والكيــان المــوازي لــم يتشــكال بعــد فــي العــراق؛ ألن الدولــة لــم
تـ ِ
ـأت بعــد وألن البواعــث لوجــود الالدولــة العميقــة متوافــرة بقــوة مــن خــال المؤشــرات اآلتيــة:
	-أن قوة الالدولة العميقة تتناسب عكس ًيا مع ضعف المؤسسات الدستورية.

	-أنهــا تتناســب فــي قوتهــا مــع ارتفــاع منســوب الفســاد وانتشــار الســاح المنفلــت عــن
الشــرعية.
	-أنها تتزامن مع عسكرة السلطة أو السلطة المعسكرة.
	-أنها تتواءم مع ارتفاع وشدة انتشار الشعبوية.
	-أنها تتقوى عند ضعف أو غياب المعارضة السياسية اإليجاب ّية.

	-أنها تحيا وتنتعش عندما تكون للعلوية التوافقية غلبة وأولو ّية على العلوية الدستورية.

	-أنهــا تتأســس خــارج رحــم الدولــة الدســتورية ،وعندمــا تغيــب الدولــة الدســتوربة فــإن رحــم
الكيــان السياســي مــا قبــل الدولــة يكــون الرحــم الخصــب لحمــل ووالدة الالدولــة العميقــة.
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	-وأنهــا تنمــو وتتصلــب عندمــا التســتقوي قــوى الداخــل ببعضهــا وطن ًيــا وتنــزع إلــى االســتقواء
بقــوى الخــارج متناســية أو متجاهلــة بقصــد أو بــدون قصــد الوطــن والوطنيــة والمواطنــة
وضــرورة تقويتهــم واالســتقواء بهــم.
	-كذلــك تكبــر وتتجبــر الالدولــة العميقــة عندمــا تنظــر القــوى السياســية إلــى العــراق مــن
ثقــوب مذاهبهــا أو قومياتهــا أو مناطقيتهــا الجهويــة الضيقــة دون أن تنظــر لجهويتهــا المذهبيــة
والقوميــة واالجتماعيــة والمناطقيــة مــن بوابــة العــراق الموحــد المتحــد العريضــة الواســعة
الجامعــة.
	-أخي ـ ًرا تتغــول الالدولــة العميقــة عندمــا يركــب الساســة مركــب الســلطة والحكــم ويتنحــى
رجــال الدولــة عــن قيــادة هــذا المركــب أو تتــم تنحيتهــم.
ما العمل ؟

باختصــار شــديد ،ال دعــاء يخلصنــا ،وال قائــد ينقذنــا ،وال برانــي يســعفنا ،بــل المخلــص
والمنقــذ والمســعف نجــده فــي االنتخابــات وبالمزيــد مــن مواصلــة االنتخابــات التــي تقــوم علــى
قانــون عــادل وإدارة مســتقلة ح ًقــا ،ومراقــب منصــف ،ومرشــح مواطــن وناخــب واع .دون ذلــك
فــإن الالدولــة العميقــة باقيــة والدولــة العميقــة والكيــان المــوازي للدولــة آتيــان.
()3
حكومة أغلب ّية ومعارضة إيجاب ّية

فــي الحيــاة المجتمعيــة بأبعادهــا كافــة (السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) هنــاك
مواقــف تتنــوع تســمياتها ومســمياتها ،تع ّبــر عــن الرضــا أو عــدم الرضــا وال تجمــع بينهمــا.

مواقــف تســتوطن خنــدق الضــد أو خنــدق الـــ (مــع) دون وجــود جســر يربــط بينهمــا ،مواقــف
تميــل إلــى الخيــر أو إلــى الشــر وال تلعــب عليهمــا أو ال تتالعــب بينهمــا.
و فــي السياســة وأدبياتهــا وقواميســها ،فــإن الموقــف مــن الســلطة التنفيذيــة الحاكمــة (الحكومــة)
يتــوزع مــا بيــن تســميتين ال ثالــث لهمــا ،أمــا موقــف معــارض أو موقــف مســاند ،والموقــف
المعــارض أمــا أن يكــون إيجاب ًيــا ال يخــرج عــن العمليــة السياســية وســياقاتها الدســتورية ،أو أن
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خارجــا عــن العمليــة السياســية وســياقاتها الدســتورية .أمــا الموقــف المســاند فإنــه
يكــون ســلب ًيا
ً
موقــف مشــارك فــي العمليــة السياســية التنفيذيــة (الحكوميــة) مــن حيــث المشــاركة فــي التشــكيل
وفــي البرنامــج الحكومــي ليعمــل علــى الدفــاع عــن نجاحاتهــا وتبريــر إخفاقاتهــا.
فــأي موقــف يليــق باألطــراف التــي ســوف لــن تشــارك فــي حكومــة األغلبيــة ،وعنــد اتخــاذه مــاذا
نســميه ؟
علينــا قبــل تحديــد تســمية الموقــف المطلــوب تبنيــه مــن قبــل األطــراف غيــر المشــاركة فــي
الحكومــة القادمــة أن نــدرك أن المشــاهد (الســيناريوهات) التــي كانــت متوقعــة أو مرســومة
لمســتقبل العــراق السياســي قبــل اســتقالة حكومــة الســيد (عــادل عبدالمهــدي) موزعــة بيــن ثالثــة
خيــارات ســيئة لكنهــا متفاوتــة فــي حجــم و وزن الســوء ،وهــي- :
سيناريو الفوضى االقتتالية الدموية بين المكونات العراقية.
األقلوي العسكري القمعي التسلطي.
سيناريو الحكم االنقالبي
ّ
سيناريو االنتخابات المبكرة.

وقــد تــم تحقــق الســيناريو األخيــر بنتائجــه المعروفــة التــي مــا زالــت تداعياتهــا ال تخــرج كثيـ ًرا عــن
دائــرة التشــاؤم حــول المســتقبل السياســي للعراق!
بيــد أن الواقعيــة فــي السياســة تشــير إلــى أن الخيــار األقــل ســو ًءا كان خيــار االنتخابــات المبكــرة
والقبــول بنتائجهــا ودون هــذا القبــول فــإن العــراق كان ذاه ًبــا إلــى واحــد مــن الخياريــن األكثــر
ســو ًءا (فوضــى اقتتاليــة دمويــة ،أو حكــم انقالبــي عســكري قمعــي تســلطي)

هنــا وأمــام كل ذلــك فــإن غيــر المشــارك فــي حكومــة االغلب ّيــة عليــه أن ال يتبنــى خيــار المعارضــة
دون توصيــف خشــية مــن احتســاب وتفســير موقفــه هــذا (المعارضــة بــا توصيــف) بأنــه موقــف
منزلــق نحــو الخياريــن األكثــر ســو ًءا مــن (االنتخابــات المبكــرة) ليســاند نجاحاتهــا ْإن تحققــت
ويبــرر إخفاقاتهــا ْإن حصلــت.

إ ًذا ما الموقف الصائب لغير المشارك في حكومة األغلبية مما يحصل ومما سيحصل ؟

األفضــل اختيــار موقــف المعارضــة الموصوفــة (المعارضــة اإليجاب ّيــة) التــي تعمــل تحــت مظلــة
الســياقات الدســتورية .وإن مــن يختــاره تحــت هــذا المســمى (المعارضــة اإليجاب ّيــة) وبــه سيســاند
النجاحــات التــي تحققهــا مؤسســات الدولــة طالمــا أنهــا نجاحــات فــي خدمــة المواطــن والوطــن،
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وســيعارض ويراقــب ويحاســب علــى اإلخفاقــات التــي تســببها مؤسســات الدولــة بحــق الوطــن
والمواطــن.
كمــا أن مــن يكــون مــع هــذه االصطفافــات بهــذا المســمى (المعارضــة اإليجاب ّيــة) ســينأى بنفســه
عــن المعارضــة الســلبية وكذلــك عــن المســاندة التبريريــة ،فيكــون المعــارض المنحــاز إيجاب ًّيــا
للوطــن والمواطــن ،والمعــارض المنحــاز إيجاب ًّيــا للديمقراطيــة الحقــة واالســتقالل الوطنــي
م ًعــا.
()4
سؤال المواالة والمعارضة

إن المرحلــة المقبلــة فــي الحيــاة السياســية العراقيــة ينبغــي أن تجيــب عــن ســؤال المــواالة
والمعارضــة للحكومــة القادمــة ،واإلجابــة عنــه قــد تكــون صحيحــة أو قــد ال تكــون ،فكيــف
تصبــح تلــك اإلجابــة صحيحــة ؟
ينبغــي علــى كل جهــة سياســية تحقــق األغلب ّيــة فــي ميــدان االنتخابــات النيابيــة أن تتفــادى فكــرة
إطــاق يدهــا فــي شــؤون البــاد والعبــاد؛ ألنهــا فكــرة تدميريــة غيــر ديمقراطيــة .لهــذا مــن
الضــروري وضــع حــدود علــى األغلب ّيــة ،وبالمقابــل علــى المعارضــة أال تتطيــر مــن نجاحــات
نهجــا يخــدم المســتحقات الوطنيــة ،وعلــى المعارضــة ً
أيضــا أال
المــواالة عندمــا تنتهــج األخيــرة ً
تتشــمت بإخفاقــات المــواالة بــل تراقــب المــواالة وترصــد وتنتقــد إخفاقاتهــا وتحاســبها بالطــرق
المســموح بهــا دســتور ًيا.
وإن المرحلــة المقبلــة لالنتقــال بالعــراق مــن كيــان سياســي إلــى دولــة حقــة تؤكــد مشــاركة الجميع
فــي إعــادة تشــييد البنــى التحتيــة األساســية الســليمة للنظــام السياســي ،بمــا فــي ذلــك ســن القوانين
الدســتورية التأسيســية ،وســد العــوز التشــريعي ،ومغــادرة العجــز الخدمــي ،ومكافحــة العبــث
باألمــن العــام ،وإيقــاف هــدر المــال العــام ،وتقويــم العــوق المؤسســاتي ،وترميــم العطــب
المعرفــي.
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كمــا أن المرحلــة المقبلــة تقتضــي إخــراج المشــترك الوطنــي مــن حلبــة التنافــس والصــراع
واالختــاف والخــاف مــا بيــن المــواالة والمعارضــة ،فــا يمكــن الســماح للطرفيــن بتوطيــن
المشــكالت الدوليــة وال بتدويــل المشــكالت الوطنيــة. .
ولعـ َّـل أول المقتضيــات وآخرهــا فــي المرحلــة المقبلــة أن تكــون الغلبــة لتنافس البرامــج ال لتصارع
األشــخاص ،وعلــى المــواالة أن تتحاشــى طــرح برامــج حكوميــة محشــاة بشــعارات ورديــة مثاليــة
لتقــدم وازدهــار وانتصــار مبالــغ فيهــا ،وتكتفــي ببرنامــج إنجــاز بصمــة عنوانــه (إيقــاف التدهــور)
وحشــوته برامــج عمليــة قابلــة للتطبيــق وغيــر قابلــة للتطبيــل بعــد أن تمزقــت طبــات أذنــي العراقي
بالوعــود الورديــة االنتخابيــة والحكومية.

إن طــرح برنامــج حكومــة (إيقــاف التدهــور) وإنجــازه ســيجعل مــن الحكومــة المقبلــة حكومــة
أغلب ّيــة مــواالة حكيمــة ،وكيمــا تكــون حكيمــة وقويــة ً
أيضــا عليهــا أن تعمل علــى تقويــة المعارضة
تثبيتًــا لحقيقــة مفادهــا أن قــوة األغلبيــة (المــواالة) تتأتــى مــن تقويتهــا لألقل ّيــة (المعارضــة)
ـول ،بالنتيجــة إلــى انخــراط المعارضــة فــي المشــروع الوطنــي العراقــي بـ ً
وصـ ً
ـدل مــن االنعــزال
عنــه أو تعطيلــه.
عندهــا ســيكون مــن الســهل علــى المعارضــة بــل مــن الواجــب عليهــا أن تتجنــب االنخــراط فــي
األنشــطة السياســية وغيــر السياســية المعطلــة وتقــدم نفســها بوصفهــا معارضــة إيجابيــة تحمــل
ـروعا وطن ًيــا بعيــدً ا عــن النزعــات الشــخصية والفئويــة المتعارضــة مــع المشــترك
هــي األخــرى مشـ ً
الوطنــي للمــواالة والمعارضــة اإليجاب ّيــة.

ولكــن إذا عملــت األغلب ّيــة (المــواالة) بعصبيــة قوميــة أو مذهبيــة وبثقافــة إقصــاء وتهميــش تجــاه
األقل ّيــة (المعارضــة)  ،فــإن النتيجــة هي المزيد من تشــبت األقل ّيــة (المعارضــة) بعزلتها كخط دفاع
أخير عن الذات والتمايز عن األغلب ّية.

وعلــى الجانــب المقابــل فــإن مــن الضــروري بمــكان أن تنفتــح األقل ّيــة المعارضــة علــى محيطهــا،
وتتفاعــل علــى نحــو إيجابــي مــع الفضــاء الوطنــي ،وأن فعاليــة هــذا االنفتــاح مرهونــة بقــدرة
األغلب ّيــة علــى تجــاوز عصبيتهــا والتعامــل مــع األقل ّيــة المعارضــة علــى قاعــدة المواطنة المتســاوية
فــي الحقــوق والواجبــات ،تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي تؤكــد بــأن حكمــة وقــوة المعارضــة
اإليجاب ّيــة تتأتــى مــن حكمــة وقــوة المــواالة ،وأن التنافــس اإليجابـ ّـي المتولــد عــن التقابــل بيــن
المــواالة والمعارضــة هــو مصــدر االنطــاق إليقــاف التدهــور.
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االفتتاحية

أخي ـ ًرا علــى المــواالة والمعارضــة أن تــدرك جيــدً ا أن الشــعوب الحقــة هــي الشــعوب التــي ُتــدار
مــن عقــاء يمتلكــون اإلرادة والقــدرة علــى تحويــل التهديــدات إلــى فــرص نجــاح ،والعــراق
ابتلــى بمصائــب جمــة آخرهــا أنــه بــات مهــد ًدا بمصيبــة الــزوال كدولــة اســمها العــراق ،فلتجعــل
ً
مشــتركا وطن ًيــا ،ويســعى الموالــي والمعــارض إلــى
المــواالة والمعارضــة مــن هــذه المصيبــة
تحويلهــا مــن مصيبــة (تهديــد) إلــى فرصــة بقــاء وطــن اليســتحق الــزوال وبقــاء مواطــن يســتحق
العيــش فيــه بجــدارة.

جذومنأ ةيداحتالا ايسور عم نواعتلاو حاتفنالا( يلودلا ماظنلا ةرادإ يف ةكراشملا تارايخو نيصلا
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الصين وخيارات المشاركة في إدارة النظام الدولي
(االنفتاح والتعاون مع روسيا االتحادية أنموذجا)
أ .د .منعم صاحي العمار*1

الباحثة ابتهال مظهر علي**2

الملخص

حدثــت تغيــرات كبيــرة فــي النظــام العالمــي خــال العقــود الثالثــة الماضيــة ،أ ّدت إلــى انهيــار
االتحــاد الســوفيتي (ســاب ًقا) كقــوة عظمــى منافســة للقــوة العظمــى األخــرى وهــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،وأصبــح هــذا النظــام يتحكــم فيــه قطــب واحــد بعــد أن كان قطبــان ،وفــي
ظــل هــذه التغيــرات بــرز االتحــاد الســوفيتي مــن جديــد متمثـ ًـا بروســيا االتحاديــة التــي أصبحــت
قــوة عظمــى أخــرى تنافــس أمريــكا ،وســاعدت هــذه التغيــرات تنامــي وبــروز قطــب ثالــث
جديــد أال وهــو الصيــن ،فبعــد أن كانــت دولــة منعزلــة يحكمهــا نظــام شــمولي صــارم ومنغلقــة
علــى نفســها ،ومــن خــال رؤى جديــدة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالســتراتيجية
والعســكرية والتكنولوجيــة أصبحــت دولــة قويــة مــن خــال تمتعهــا بمزايــا جيوغرافيــة بالقــرب
مــن تايــوان ومــن بحــر الصيــن ،جعلهــا تتوســع كقــوة عظمــى علــى نطــاق عالمــي وليــس مقتصـ ًرا
علــى شــرق المحيــط الهــادي وتايــوان وبحــر الصيــن الجنوبــي ،وبــدأت الصيــن تســعى للتنافــس
المباشــر مــع الواليــات المتحــدة فــي كل جوانــب التطــور العســكري والتكنولوجــي وتعزيــز
قدرتهــا وقوتهــا العالميــة ،وتوســيع تأثيرهــا وســيطرتها فــي وســط آســيا ،والمحيــط الهنــدي،
والبحــر المتوســط ،والخليــج ،والشــرق األوســط ،وشــمال أفريقيــا ،وأوربــا ،والقــارة
األفريقيــة ،وأمريــكا الالتينيــة ،ال ســ َّيما التعــاون واالنفتــاح مــع روســيا االتحاديــة كإحــدى
خياراتهــا للمشــاركة فــي إدارة النظــام الدولــي.
الكلمــات المفتاحيــة :الصيــن _ روســيا االتحاديــة_ االنفتــاح _ التعــاون _ النظــام
الدولــي
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China and the Options of participation in Managing the
International Order (Opening and Cooperation with the
Russian Federation as a model)
Abstract:
Major changes have been done in the world order over the past
three decades, these changes led to collapse of the Soviet Union
(USSR) as a rival superpower of the other power, which is the United
States of America, this international order became controlled by one
pole after it was two poles, and under these changes the Soviet Union
re-emerged represented through the Federal Russia, which became
another superpower competing with America, and these changes
helped the growth and emergence of a third new pole; China, after it
was an isolated country. Governed by a strict and closed totalitarian
regime and through new visions in the political, economic, strategic,
military and technological fields, it has become a powerful country
through its geographical advantages near Taiwan and the Sea of
China, making it expand as a superpower on a global scale and not
limited to the East Pacific, Taiwan and the South China Sea. African Latin America, particularly cooperation and openness with the Russian
Federation as one of its options for participating in the managing of
the international order.
Keywords: China - Russian Federal - Opening- Cooperation
-International Order.

المقدمة

إن أهــم مــا يتميــز بــه واقــع العالقــات الدوليــة فــي التحليــل االســتراتيجي بأنــه ليــس حالــة
 وتندفــع مــن ســعي، بــل عمليــة متغيــرة ومتطــورة تتســم بالحركــة والديناميكيــة،جامــدة
األطــراف الفاعلــة ذات العالقــة إلــى الحفــاظ علــى أوضاعهــا ومصالحهــا النســبية التــي تعكــس
 فعندمــا تتغيــر القــدرات بشــكل حاســم لــدى،مــا تحــوزه مــن قــدرات وإمكانــات ومــوارد متاحــة
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طــرف مــا مــن أطــراف التفاعــل ،فــإن باقــي األطــراف يســعون إلــى إعــادة التــوازن مــن جديــد عبــر
تفعيــل سياســات واســتراتيجيات جديــدة تتناســب مــع مســتجدات الواقــع الدولــي وتحوالتــه ،إذ
تــدرك األطــراف الفاعلــة فــي ذلــك الواقــع أنــه فــي ظــل بيئــة دوليــة ال يحكمهــا إال منطــق التنافــس
والصــراع والــذي يتحــول بــدوره إلــى سياســات وسياســات مضــادة؛ أي حمايــة حدودهــا
ومكتســباتها المعطــاة ،فضـ ًـا عــن تحقيــق مصالحهــا واســتراتيجياتها المبتغــاة؛ انمــا هــو رهــن
امتــاك القــوة والســعي الدائــم إلــى زيــادة هــذه القــوة وتعظيمهــا إلــى أبعــد مــدى ممكــن.
أهميــة البحــث :يعــد الواقــع الدولــي متغي ـ ًرا فيمــا يتعلــق بتراتبيــة الــدول الكبــرى والمؤثــرة
ً
وهبوطــا وف ًقــا لمــا تحــوزه الفواعــل مــن الــدول مــن محــددات ومرتكــزات القــوة
صعــو ًدا
والتــي تقــوم علــى أســس ماديــة ومعنويــة ،وترتبــط بالنســق الدولــي الســائد فــي مرحلــة زمنيــة
مــا ومــا يتضمنــه ذلــك النســق مــن عناصــر ومحــددات تشــمل الوحــدات والبنيــان والمؤسســات
والعمليــات ،أي واقــع تلــك الــدول ً
أيضــا ال يتســم بالثبــات التــام أو الجمــود فيمــا يتعلــق
بسياســاتها واســتراتيجياتها و تفاعالتهــا الدوليــة ،األمــر الــذي يجعــل مــن األهميــة بحكــم مــا
تتســم بــه العالقــات بيــن القــوى الكبــرى مــن عــدم تكافــؤ ،ســواء علــى صعيــد عــدم االنســجام
فــي المكانــة والــذي يظهــر غال ًبــا فــي مؤشــرات القــوة المختلفــة.
هــدف البحــث :يهــدف البحــث إلــى دراســة خيــارات الصيــن للمشــاركة فــي النظــام الدولــي
عبــر التعــاون واالنفتــاح مــع روســيا االتحاديــة.
إشــكال ّية البحــث :تــدور إشــكال ّية البحــث حــول مقومــات الصيــن ومــا مــدى إمكانيــة تحقيــق
التــوازن االســتراتيجي عبــر سياســة االنفتــاح و التعــاون للمشــاركة مــع روســيا االتحاديــة ،ومــن
ثــم تثيــر اإلشــكال ّية التســاؤالت التاليــة:
ــ ما هي القدرات القومية والمقومات األساسية للصين ؟
ــ ما هو السلوك الصيني تجاه روسيا االتحادية (االنفتاح والتعاون) ؟
فرضيــة البحــث :أن عالقــات الصيــن اإلقليميــة قامــت على أســاس التعــاون المتبادل وحســن
الجــوار اإلقليمــي ،مــع وجــود التبايــن بيــن الــدول المجــاورة ،إال أنــه غال ًبــا مــا كانــت العالقــة
إيجابيــة مــع روســيا االتحاديــة لوجــود العديــد مــن المقومــات بغيــة تحقيــق طموحــات الصيــن
وبروزهــا قــو ًة إقليميــة فــي آســيا ثــم قــو ًة عالميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين
هيكليــة البحــث :يتضمــن البحــث باإلضافــة إلــى المقدمــة محوريــن وخاتمــة واســتنتاجات.
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إذ تنــاول المحــور األول القــدرات القوميــة والمقومــات األساســية للصيــن ،أمــا المحــور الثانــي
فتنــاول الســلوك الصينــي تجــاه روســيا االتحاديــة (االنفتــاح والتعــاون) .
ً
أول :القدرات القومية والمقومات األساسية للصين

هنالــك دول كثيــرة تحتــل مكانــة مرتفعــة فــي مؤشــرات القــوة العســكرية االســتراتيجية،
ومكانــة منخفضــة نســب ًيا فــي مؤشــرات القــوة االقتصاديــة ،وفــي المقابــل دول أخــرى تتمتــع
بمكانــة مرتفعــة فــي مؤشــرات االقتصــاد دون أن تتمتــع بمكانــة مماثلــة مــن جانــب مؤشــرات
القــوة العســكرية ،وهــذا مــا يبــدو علــى فــروض عــدم االنســجام بالمكانــة بيــن القــوى الدوليــة
الكبــرى الــذي يعــد عامـ ًـا لبنــاء حالــة تكافــؤ فــي العالقــات الدوليــة ،األمــر الــذي يســتدعي
البحــث عــن خيــار الشــركات االســتراتيجية كبديــل لتحريــك ديناميكيــة النظــام الدولــي وتغيــر
مســاراته انطال ًقــا مــن المصالــح التــي يحملهــا أطرافــهَّ ، )3( .
وإن الــدور الــذي تؤديــه الدولــة
إقليم ًيــا ودول ًيــا يعتمــد علــى تفاعــل مجموعــة المتغيــرات الماديــة والمجتمعيــة التــي تشــكل
عناصــر القــدرات القوميــة والتــي بدورهــا تشــكل المقومــات األساســية للدولــة ( ، )4وأبرزهــا:
 -١المتغير االجتماعي:

إن المتغيــر االجتماعــي لــه أهميــة كبــرى ومؤثــرة فــي الصيــن ،إذ يتمثــل هــذا المتغيــر
بـ»الســكان» الــذي ُيعــدّ المصــدر الرئيســي لقــوة الدولــة ،و ُيقصــد بالســكان مجموعــة مــن
األشــخاص الذيــن يســكنون فــي منطقــة مــا خــال فتــرة زمنيــة معينــة (. )5
لقــد أثــار النمــو الســكاني الســريع فــي الصيــن قلــق الكثير مــن دول الغــرب ( ، )6فهــم يتوزعون
علــى أرض مســاحتها ( )961 ،596 ،9كــم ، )7( 2و يصــل عــدد ســكان الريــف قرابــة ()850
مليــون إنســان ،وعــدد ســكان المــدن ( )450مليــون إنســان ،أمــا عــدد الصينييــن فــي الخــارج
فيشــكل نســبة ( ) ٪4مــن ســكان الصيــن أي قرابــة ( )50مليو ًنــا ،لــذا احتلــت الصيــن للمــرة
األولــى فــي عناصــر القــدرة الحيويــة المركــز األول ،إذ بلــغ عــدد الســكان ( )308 ،1مليــار
نســمة ، )8( ،فأهميــة العــدد الكبيــر للســكان لــه جوانــب مختلفــة ،إذ تدعــم قــوة الدولــة وتدعيــم
القــدرات االقتصاديــة والعســكرية الصينيــة وانعكاســات ذلــك علــى حركــة سياســة الصيــن
الخارجيــة هــذا مــن جانــب ( ، )9ومــن جانــب آخــر فــإن الحكومــات المتعاقبــة أبــدت قلقهــا بشــأن
النمــو الســكاني وحاولــت تنفيــذ سياســة صارمــة لتنظيــم األســرة بنتائــج متباينــة ،وكانــت تهــدف

جذومنأ ةيداحتالا ايسور عم نواعتلاو حاتفنالا( يلودلا ماظنلا ةرادإ يف ةكراشملا تارايخو نيصلا

| بحوث العدد

23

إلــى تحقيــق االســتقرار فــي النمــو الســكاني مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين وأن تبقــى علــى
االســتقرار (. )10
و تؤثــر األصــول العرقيــة للصيــن فــي المتغيــر االجتماعــي ،إذ يتواجــد علــى الرقعــة الجغرافية
للصيــن عــدد مــن األصــول العرقيــة المختلفــة ،فالصيــن مجتمــع متعــدد األعــراق ،إذ يتكــون
مــن ( )56جماعــة إثنيــة ،ومــن بيــن ســكان البــاد البالــغ عددهــم ( )3 .1مليــار نســمة تشــكل
قوميــة الهــان نســبة ( ) ٪92مــن مجمــل ســكان الصيــن ،فيمــا تشــكل القوميــات األخــرى نســبة
( ) ٪8مــن الســكان ،ومــن بيــن تلــك األقل ّيــات يوجــد ( )18قوميــة يزيــد عــدد أفــراد كل منهــا
علــى المليــون نســمة ،بينمــا هنــاك ( )15قوميــة يتــراوح عــدد أفــراد كل منهــا مــا بيــن (-100
مليــون نســمة)  ،وتحتــل هــذه األقل ّيــات مســاحة جغرافيــة تتــراوح مــا بيــن ( ) ٪60-50مــن
مســاحة الصيــن ،ويتركــز ( ) ٪94مــن ســكان الصيــن فــي األجــزاء الجنوبيــة الشــرقية مــن البــاد
التــي تحتــل ( ) ٪43مــن مســاحة الصيــن الكليــة ،فيمــا ال يعيــش فــي المناطــق الشــمالية الغربيــة
التــي تشــكل ( ) ٪57مــن مســاحة البــاد الكليــة ســوى ( ) ٪6مــن الســكان ،وتبلــغ الكثافــة
ـخصا فــي الـــ (كــم )2الواحــد ،ويعيــش أقــل مــن ثلثــي ســكان الصيــن فــي
الســكانية ( )130شـ ً
المناطــق الريفيــة ،وتقســم الصيــن إدار ًيــا إلــى ( 23مقاطعــة) و ( )5مناطــق ،حكــم ذاتــي (التبــت
وشــينجيانغ ومنغوليــا والداخليــة وقوانغشــي و نينغشــيا) و ( )4بلديــات تــدار بشــكل مباشــر مــن
الحكومــة المركزيــة (بكيــن وشــونغكنغ و تيانجيــن وشــنغهاي)  ،ومنطقتيــن إداريــة خاصــة
()11
(هونــغ كونــغ ومــكاو) .
 -٢المتغير السياسي:

تبنــي الصيــن قاعــدة اســتراتيجية شــاملة لقــوة اقتصاديــة وعســكرية وسياســية ،إذ يؤكــد
الجانــب السياســي علــى وســيلة التفاهــم والثقــة المتبادلــة بيــن الــدول كلهــا عــن طريــق التعــاون
وحــل النزاعــات بينهــا بالطــرق الســلمية ( . )12وسياســة الصيــن تجــري فــي إطــار اشــتراكي
يحكمهــا الحــزب الشــيوعي وهــي فــي حالــة تغيــر مســتمر والتنافــس بيــن نخبهــا قائــم وفــي تزايــد
( ، )13غيــر أن الحــزب الشــيوعي الصينــي يحافــظ علــى الســلطة ويتصــدى ألي محاولــة لزعزعــة
النظــام ( )14لــذا ينــص دســتور البــاد علــى أن القيــادة ترجــع إلــى الحــزب الشــيوعي الصينــي
وتمــارس ســلطة الدولــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية بواســطة الحــزب والحكومــة الشــعبية
ونظيراتهــا اإلقليميــة والمحليــة ( . )15والمهمــة األســاس للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي الوقــت
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الراهــن تتركــز علــى توحيــد الشــعب الصينــي بجميــع قومياتــه للعمــل الجــاد واالعتمــاد علــى
النفــس مــن أجــل التحقيــق التدريجــي لتحديــث الصناعــة والزراعــة والدفــاع الوطنــي والعلــوم
والتكنولوجيــا وبنــاء الصيــن دولــة اشــتراكية متطــورة الثقافــة وديمقراطيــة.
ويمكن تحديد أبرز سمات النظام السياسي الصيني قبل اإلصالح بما يأتي:

()16

 .أتركيز السلطة بيد عدد محدود من األفراد.
.بالتدخل السلبي للحزب في النشاطات اإلدارية الحكومية.
.تعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين مختلف المؤسسات واألفراد.
.ثالبيروقراطية والفساد اإلداري.
ولقــد حدثــت تغييــرات مهمــة فــي القيــادة الصينيــة ،إذ تغيــرت القيــادة بعــد وفــاة الزعيــم
التاريخــي «مــاو تســي تونــغ» ،ثــم تولــى قيــادة الحــزب الشــيوعي والدولــة الزعيــم الجديــد
ومؤســس الصيــن الحديثــة «دنــغ شــياو بينــغ» ( ، )17الــذي رأى أن اإلصــاح السياســي ضــروري
وعاجــل ( ، )18وقــام بحملــة تطهيــر شــملت أجهــزة الدولــة والحــزب ( )19و أكــد علــى أن حقــوق
اإلنســان والديمقراطيــة أفــكار وعــادات أجنبيــة دخلــت علــى البــاد ( ، )20لــذا قامــت الحكومــة
()21
بإصــدار «كتــاب أبيــض» عــن مفهــوم حقــوق اإلنســان يتعــارض تما ًمــا مــع المفهــوم الغربــي
 ،ونظــرت الصيــن إلــى حقــوق اإلنســان علــى أنهــا اختيــار الشــعب لنظامــه السياســي باســتقالل
وأن يــؤدي هــذا النظــام أهدافــه ووســائله بحريــة ( ، )22ولقــد ُعــدت مســألة حقــوق اإلنســان مــن
مدخــات النظــام الدولــي الجديــد ( )23و كذلــك تــم تأكيــد «دنــج» علــى الديمقراطيــة الليبراليــة
التــي تقــوم علــى التعدديــة الحزبيــة وتقســيم الســلطات التــي كانــت تهــدد احتــكار الحــزب للســلطة
بصــورة مباشــرة ( ، )24إذ يعتنــق الحــزب الشــيوعي الصينــي مبــدأ (الديمقراطيــة المركزيــة) التــي
تجعــل كل عضــو فــر ًدا فــي تنظيــم ( ، )25ونظــرت الصيــن إلــى الديمقراطيــة التــي شــملت الهيــكل
السياســي واإلصالحــات الزراعيــة والصناعيــة علــى أنهــا الســبيل إلــى التخلــص مــن أنظمــة الحكم
والثقافــة القديمــة تما ًمــا ،والوصــول إلــى المجتمــع االشــتراكي ( ، )26وتؤكــد الصيــن علــى أن
الديمقراطيــة الفعالــة والدائمــة تحتــاج إلــى عــدد مــن العناصــر األساســية منهــا إيجــاد نظــام قانونــي
متطــور يؤكــد ســيادة القانــون أكثــر مــن الحاكــم ،ومنــح األفــراد بعــض االســتقالل الشــخصي
دائمــا
فــي مواجهــة الدولــة ( ، )27وأكــد رجــال الدولــة الصينيــون علــى أن الديمقراطيــة كانــت ً
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«الطمــوح المشــترك» للشــعب الصينــي ،وأكــدوا أن الشــعب الصينــي مصمــم علــى أن يحصــل
عليهــا بالطريقــة الصحيحــة (. )28
فضـ ًـا عــن ذلــك ،فقــد جــاء تأكيــد الرئيــس الصينــي «جيانــغ تســه ميــن» الــذي انتخــب بعــد
وفــاة «دنــغ شــياو ينــغ» عــام (1997م) فــي المؤتمــر الخامــس عشــر للحــزب الشــيوعي ( ، )29علــى
مكافحــة الفســاد بعــد أن انتشــر فــي الصيــن محــذرا مــن أن الفســاد يمكــن أن يدمــر الحــزب إذ لــم
يتــم التصــدي لــه علــى الفــور ( )30ولذلــك قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بحمــات متعــددة ضــد
الفســاد ،وأكبرهــا تلــك التــي أطلقهــا الرئيــس الصينــي بنفســه أمــام الــدورة الكاملــة الثانيــة للجنــة
المركزيــة للفحــص واالنضبــاط ،داع ًيــا إلــى أن النضــال ضــد الفســاد هــو العمــل السياســي العاجــل
للحــزب و مشــي ًرا إلــى ( (أن الفســاد بــات ينتشــر فــي جســم الدولــة والحــزب كفيــروس مــؤ ِذ ،وأن
فشــل مهمــة محاصرتــه تعنــي ســقوط ســلطة الدولــة) ) ( . )31وتــدل البيانــات الرســمية والصحفيــة
علــى حجــم هــذا الفســاد ،إذ أعلنــت الدولــة حملــة ثانيــة ضــد الفســاد اعتقــل فيهــا ( )245أل ًفــا
منهــم وصــدرت أحــكام فــي ( )219ألــف قضيــة ،وتــم إخضــاع أكثــر مــن ( )1151مــن كبــار
المســؤولين فــي الحــزب للتحقيــق ،وتــم إعــدام عــدد منهــم ( . )32وال تــزال القــوى الوطنيــة فــي
الحــزب الشــيوعي الصينــي تقاتــل مــن أجــل حكومــة وحــزب نظيــف فــي المــدن والريــف ،وممــا
يالحــظ أن هنــاك مــن يتصــدى لهــذه الحملــة داخــل الحــزب الشــيوعي الصينــي ،وهنــاك ثالثــة
تيــارات تتصــارع داخــل الحــزب ولــكل منهــا امتدادتــه الجماهيريــة وجــذوره الشــعبية خــارج
الحــزب ( . )33ويمكــن تحديــد هــذه التيــارات وأبرزهــا هــي (: )34
أ( -التيار المعتدل) :

وهــو التيــار الــذي يدعــو إلــى مســاندة التحديــث واإلصالحــات دون التخلــي عــن المبــادئ
الماركســية ،واســتطاع هــذا التيــار أن ينهــض بالصيــن مــن دولــه متخلفــة إلــى قــوة اقتصاديــة
سياســية كبــرى لهــا وزنهــا فــي الســاحة الدوليــة ،وحظــي هــذا التيــار بشــعبية كبيــرة فــي الصيــن و
داخــل الحــزب ،وكان يتزعــم هــذا التيــار «دنــغ شــياو بينــغ» ،واتفــق هــذا التيــار علــى اســتخالف
«جيانــغ تســه ميــن» ليتزعمــه ( ، )35وأهــم توجهاتــه (االســتمرار فــي اإلصالحــات ،والتأكيــد علــى
وحــدة األراضــي الصينيــة ومنهــا (تايــوان)  ،ومحاولــة طمأنــة الــدول المجــاورة للصيــن ،والدعــوة
إلــى الديمقراطيــة التــي تأخــذ فــي االعتبــار الواقــع الصينــي) (. )36
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ب ( -التيار الليبرالي) :

نشــأ هــذا التيــار داخــل الحــزب كنتيجــة للنجاحــات االقتصاديــة المذهلــة التــي قادهــا التيــار
المعتــدل ( ، )37ويبــدي هــذا التيــار قل ًقــا ممــا يعــده تلكــؤً ا فــي اإلصالحــات ،وينــادي بتوســيعها
وتســريعها ،ويؤكــد علــى ضــرورة مســايرة اإلصــاح السياســي واالقتصــادي ،وقــد نجــح هــذا
التيــار فــي إدخــال بعــض اإلصالحــات علــى الحريــات والحقــوق المدنيــة ،ودعــا إلنشــاء األحزاب
وهــو أمــر لــم يتلــق اســتجابة مــن القاعــدة الحزبيــة وال مــن بعــض القــوى داخــل التيــار نفســه (. )38
ت( -التيار المحافظ) :

هــذا التيــار يحــذر مــن أن اإلصالحــات قــد تقــود إلــى تدميــر البنيــة االجتماعيــة الصينيــة والقيــم
االشــتراكية ويســتند هــذا التيــار إلــى بعــض المثقفيــن ،وإلــى القيــادات المســنة (. )39
 -٣المتغير اإلقتصادي:

يؤثــر المتغيــر االقتصــادي فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة ،و أن أول هــدف لسياســة الصيــن
الخارجيــة هــو نجــاح عمليــة (اإلصــاح والتحديــث) الداخلــي التــي بــدأت ســنة (1978م) فــي
ســبيل تحقيــق الرفاهيــة للشــعب ( ، )40وهــذا يجعــل للصيــن مكانــة بــارزة فــي المحيــط اإلقليمــي
والدولــي ،وهــذه المكانــة جــاءت بهــا قيــادة «دنــغ شــياو بينــغ» التــي جــاءت معهــا توجهــات
للمســتقبل تختلــف عــن التوجــه المــاوي ( . )41و لقــد أطلــق الزعيــم الصينــي «دنــج» اإلصالحــات
االقتصاديــة ومــا يترتــب عليهــا مــن نمــو اقتصــادي ( ، )42هــذه اإلصالحــات االقتصاديــة الطامحــة
فــي الصيــن وصفهــا «دنــج» بـــ (المعجــزة االقتصاديــة) ( )43وأعطــت سياســة اإلصــاح واالنفتــاح
()44
التــي جــاء بهــا األولو ّيــة للنمــو االقتصــادي بوصفــه متقد ًمــا علــى االعتبــارات األيديولوجيــة
 ،وأن األهــداف االســتراتيجية لقــوة كبــرى مثــل جمهوريــة الصيــن الشــعبية تنطــوي علــى تحقيــق
اإلنمــاء االقتصــادي للمجتمــع والفــرد حســبما تمليــه األيديولوجيــة السياســية واألخــذ بضــرورة
التكيــف مــع الواقــع الداخلــي والبيئــة الدوليــة ( . )45قــال «ماوتســي تونــغ»( :إن الصيــن قــد
عانــت أســوأ محنــة فــي القــرن العشــرين لتصبــح واحــدة مــن القــوى القائــدة فــي القــرن الحــادي
نائمــا؛
والعشــرين ،فقبــل مائــة وســتين عا ًمــا قــال نابليــون فــي الصيــن « :وهنــاك يرقــد تنيــن فدعــه ً
ألنـ ُه حيــن يســتيقظ فســيحرك العالــم ،إن التنيــن صاحــي ،وقــد حــان زمانـهُ ،وإنــه جاهــز لتحريك
العالــم» ( ، )46لذلــك اعتمــدت الصيــن التخطيــط االقتصــادي واعتبرتــه الدعامة األساســية لتحديد
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المســارات التنمويــة المســتقبلية ( ، )47وأكــدت علــى نظــام اقتصــاد الســوق ( ، )48وقــام التخطيــط
علــى أســاس الملكيــة العامــة المتكونــة مــن االقتصــاد العــام والملكيــة الفرديــة واالقتصــاد الخاص
واالســتثمار األجنبــي ،وشــجعت الصيــن القطــاع غيــر الحكومــي بـ ً
ـدل مــن تحــول المؤسســات
الحكوميــة إلــى القطــاع الخــاص مــع تشــجيع النمــو الســريع للمؤسســات الجماعيــة والفرديــة فــي
القطــاع غيــر الحكومــي ( . )49وأعلــن «دنــج»( ( :أن االقتصــاد المخطــط ليــس مراد ًفــا بالضــرورة
لالشــتراكية؛ ألن التخطيــط موجــود ً
أيضــا فــي ظــل الرأســمالية ،كمــا أن اقتصــاد الســوق ليــس
وق ًفــا علــى الرأســمالية؛ ألن األســواق موجــودة فــي ظــل االشــتراكية ً
أيضــا) ) ( . )50و لقــد اتبعــت
عمليــة اإلصــاح فــي الصيــن سياســات اقتصاديــة دافعــة ،و عالجــت آثــار المعــدالت العاليــة
لعــرض النقــد لتوفيــر الســيولة النقديــة الكافيــة للنمــو االقتصــادي الســريع ،واســتهدفت السياســة
االقتصاديــة كبــح جمــاح التضخــم مــن أجــل تفــادي عــدم االســتقرار االقتصــادي ( ، )51إذ بذلــت
الصيــن جهــو ًدا لتقليــص مشــكلة التضخــم بخفــض معدالتــه إلــى مــا دون ( ) ٪10وهــو المســتوى
القريــب نســب ًيا مــن مســتويات التضخــم فــي الــدول المتقدمــة ( ، )52وكذلــك فرضــت إصالحــات
اقتصاديــة ومؤسســية للحــد مــن هــذا التضخــم عبــر ســيطرة الســلطات المركزيــة علــى السياســات
االقتصاديــة الكليــة مــن جانــب وتوســيع نطــاق أدوات السياســة الموجهــة نحــو الســوق مــن جانــب
آخــر ( )53لذلــك أكــدت الحكومــة الصينيــة علــى شــعارات( ( :تعجيــل اإلصــاح ،واالنفتــاح
والتحديــث ،وتحقيــق المزيــد مــن االنتصــارات االشــتراكية الصينيــة الطابــع! ) ) ( ، )54مثلهــا فــي
ذلــك (اليابــان)  ،وبذلــك أصبــح لديهــا الحافــز لدعــم االســتقرار فــي المنطقــة أكبــر ممــا لديها قبل
انطالقهــا االقتصــادي حتــى تضمــن التوســع فــي التجــارة وزيــادة الرفاهيــة ( ، )55وهــذا يعكــس
درجــة انتشــار وتنــوع الصــادرات وقدرتهــا علــى اختــراق األســواق الدوليــة ومــع ضخامــة حجــم
الــواردات الصينيــة ،فــإن الصيــن تحتفــظ بفائــض تجــاري كبيــر ( )56و يســتند النمــو االقتصــادي
الصينــي الــذي يــؤدي لتحســن مســتويات الحيــاة علــى تغييــرات فــي جوانــب عــدة منهــا ( (الزراعــة
واالســتثمار والتقنيــة والصناعــة) ) .
 .أالزراعــة :حيــث يقــوم النمــو االقتصــادي علــى صياغــة برنامــج لإلصــاح الزراعــي مــن
أجــل مســاعدة فقــراء الفالحيــن وتوفيــر قاعــدة للحفــاظ علــى الموارد بصــورة منســقة
 ،وبذلــك احتلــت الصيــن المركــز الثانــي بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن حيــث
معــدل النمــو ( ، )58وقــال الرئيــس األمريكــي «بيــل كلينتــون» لـــ «جيانــغ تســه ميــن»( :إن
الواليــات المتحــدة تخشــى صي ًنــا ضعيفــة أكثــر ممــا تخشــى صي ًنــا قويــة) (. )59

()57
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.باالســتثمار :إن المتابعــة الحكوميــة والتشــديد علــى دعــم االنفتــاح الصينــي ،أحــدث
ازدهــا ًرا ال مثيــل لــ ُه ( ، )60ولذلــك أقــ ّر نــواب الشــعب الصينــي ســنة (1996م) خطــة
التنميــة البعيــدة المــدى لســنة (2010م) وذلــك لتحقيــق الرخــاء المشــترك كمــا أســما ُه
«دنــغ شــياو ينــغ» ( ، )61والخاصــة فــي توجيــه القــروض األجنبيــة إلــى األقاليــم الفقيــرة
(. )62
.تالصناعــة والتقنيــة :تنبــأ المجتمــع الدولــي أن للصيــن مركــزًا جديــدً ا للصناعــات
العالميــة علــى ضــوء زيــادة صــادرات المنتجــات الصناعيــة ووارداتهــا ( ، )63فقــد احتلــت
الصيــن المركــز الثانــي بعــد روســيا وقبــل ألمانيــا واليابــان وبريطانيــا والواليــات المتحــدة
األمريكيــة مــن حيــث نســبة القــوة العاملــة فــي الصناعــة (. )64
ومــن جانــب آخــر حققــت الصيــن أعمـ ً
ـال مذهلــة ومتطــورة على مســتوى االســتعمال الســلمي
للــذرة ،فقــد قامــت بإنتــاج أســلحة ذريــة ألغــراض الطاقــة الســلمية ( ، )65وكان للصيــن بوقــت
أقــل مــن أيــة دولــة أخــرى أي ( (الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا وفرنســا) )  .عملــت
فــي الحقــل النــووي أن تنتقــل مــن القنبلــة الذريــة إلــى القنبلــة الهيدروجينيــة ،وعلــى مســتوى
(الفضــاء) نجحــت الصيــن فــي إطــاق قمريــن فــي مــدار األرض فيمــا يــزال الفشــل حليــف اليابــان
أو المركــز األوروبــي لبنــاء المركبــات الفضائيــة وإطالقهــا (. )66
مهمــا فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة،
المتغيــر العســكري :يؤثــر الجانــب العســكري تأثيـ ًرا ً
إذ يتمتــع هــذا المتغيــر بأهميــة كبــرى فــي السياســة الدوليــة ( ، )67وتعطــى هــذه األهميــة للقــدرة
العســكرية الصينيــة مــن أجــل االرتقــاء بقدراتهــا العســكرية لمســتوى يؤمــن لهــا حمايــة ذاتيــة
ضــد احتمــاالت هجــوم قــد تشــنه ضدهــا قــوى خارجيــة ( ، )68وســعت الصيــن لتطويــر قدراتهــا
العســكرية انطال ًقــا مــن الــدور العالمــي الــذي رســمت ُه لنفســها والقائــم علــى تحقيــق أهدافهــا
وطموحاتهــا ( ، )69إذ ترتبــط المكانــة الصينيــة بقضيــة تقويــم القــوات العســكرية التــي تلعــب دو ًرا
مهمــا وتجعــل مــن الصيــن قــوة كبــرى ( ، )70لذلــك أعلنــت الصيــن رغبتهــا فــي رفــع موازنتهــا
ً
()71
العســكرية بشــكل كبيــر  ،وأن القــوة العســكرية الصينيــة معــدة ألغــراض دفاعيــة مرتبطــة
برؤيتهــا األمنيــة وأن طبيعتهــا الرادعــة لمهــام إقليميــة أكثــر مــن كونهــا عالميــة ( ، )72ولهــذا تأثيــر
فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة وفــي تحقيــق أهدافهــا اإلقليميــة والدوليــة ،فقــد حرصــت الصيــن
منــذ البدايــة علــى امتــاك الســاح النــووي ( ، )73أي منذ أول تفجيــر نووي للصين ســنة (1964م)
وأول تجربــة للقنبلــة الهيدروجينيــة للصيــن وعــام (1967م) والتــي اســتغرق اإلعــداد لهــا (ســنتين
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وثمانيــة أشــهر) ( ، )74وذلــك لكــي تعتمــد علــى نفســها فــي تأميــن حدودهــا وتفــرض نفســها قــوة
مؤثــرة ومســتقلة ( ، )75فقــد رســمت سياســة الدفــاع الصينيــة طريــق األمــن العســكري للبــاد (، )76
حجمــا لكنــه أفضــل فــي إمكاناتــه وقدراتــه ( ، )77إذ يبلــغ تعــداده
وســعت إلــى بنــاء جيــش أصغــر ً
نحــو ( )2 ،225 ،000مليــون جنــدي ( ، )78وهــو األكبــر عالم ًيــا مــن حيــث العــدد ( ، )79لــذا
احتلــت الصيــن المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم القــوات المســلحة قبــل أمريــكا وروســيا وألمانيا
واليابــان وبريطانيــا ( ، )80والصيــن بوصفهــا قــوة عســكرية كبــرى تحتــوي مــن التنظيــم القتالــي
مــن الوحــدات واألفــراد والدبابــات والطائــرات أكثــر ممــا لــدى أيــة مؤسســة عســكرية فــي أي
مــكان آخــر ( ، )81ولقــد أبــدت بعــض البلــدان موافقتهــا علــى تقديــم احتياجــات الصيــن الدفاعيــة
ومنهــا «روســيا وإســرائيل» وغيرهمــا إذ اشــترت الصيــن مجموعــة كاملــة مــن األســلحة الروســية
المتقدمــة مــن طائــرات وقاذفــات ودبابــات وأنظمــة رادار وغواصــات وصواريــخ وغيرهــا ،بينمــا
()82
زودتهــا إســرائيل بشــكل رئيســي بتكنولوجيــا الحــرب اإللكترونيــة واالتصــاالت وغيرهــا.
ثانيا :السلوك الصيني تجاه روسيا االتحادية (االنفتاح والتعاون)
ً

شــهدت العالقــات الصينيــة -الروســية تطــو ًرا وازدهــا ًرا غيــر مســبوق بعــد انهيــار االتحــاد
الســوفيتي ســنة (1991م)  ،فقــد جــرت مفاوضــات ثنائيــة بيــن البلديــن لحــل مشــاكل الحــدود
واســتطاع البلــدان حــل ( ) ٪99مــن مشــاكل الحــدود المشــتركة التــي أزالــت الكثيــر مــن أســباب
التوتــر بينهمــا (، )83
إذ اتفــق البلــدان علــى إعــادة روســيا إلــى الصيــن أراضــي مســاحتها أربعــة آالف فــدان تتضمــن
بعــض الجــزر الصغيــرة فــي نهــر (توماتايــا) ( ، )85( )*() 84وقــد عقــدت أول قمــة صينيــة -روســية
ســنة (1992م) فــي بكيــن وتــم التوقيــع فيهــا علــى وثيقــة نصــت علــى بيــان المبــادئ المشــترك،
إذ أشــار البيــان إلــى( :أن هــذه العالقــات تــدور فــي إطــار الصداقــة وليــس العــداء) ( . )86لــذا
اتخــذت العالقــات الثنائيــة أبعــا ًدا متعــددة منهــا :موقــف البلديــن مــن السياســة األمريكيــة
الســلبية ورفضهمــا لوجــود قــوة واحــدة مهيمنــة فــي النظــام الدولــي ،ومعارضــة مشــروع الــدرع
الصاروخــي ،والتعــاون فــي مجــال التقنيــات العســكرية والتنســيق األمنــي بيــن البلديــن فــي منطقــة
آســيا الوســطى ،وتأكيــد عــدم تدخــل كل طــرف فــي الشــؤون الداخليــة للطــرف اآلخــر واحتــرام
وحدتــه وســيادته اإلقليميــة (. )87
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وجــاءت زيــارة (فكتــور تشــيرنورمردين) رئيــس الــوزراء الروســي األســبق إلــى الصيــن ســنة
(1992م)  ،الــذي أكــد علــى إقامــة مشــروعات إلنتــاج الطائــرات المقاتلــة وتحســين طــرق النقــل
البحريــة وســكك الحديــد بيــن البلديــن ،ونتيجـ ًة للزيــارات المتبادلــة للطرفيــن تطــورت العالقــات
الثنائيــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا والعلــوم والتجــارة وغيرهــا ( . )88إذ تــم توقيــع عــدد مــن
اإلتفاقيــات بيــن البلديــن فــي مجــاالت عــدة أهمهــا مــا تــم ســنة (1993م) توقيــع اتفاقيــة عســكرية
بيــن الدولتيــن لمــدة خمــس ســنوات لتبــادل الخبــراء والمشــاورات بيــن كبــار المســؤولين فــي
البلديــن وتنســيق المواقــف الخاصــة بقضايــا الحــدود ( ، )89ومــن جانــب آخــر فقــد اشــترت الصين
مــن روســيا بعــد محادثــات البلديــن غواصــات روســية مــن طــراز كيلــو ( ، )90وصواريــخ (أس )300
المضــادة للصواريــخ البالســتية (. )91
ثــم دخــل التعــاون الصينــي -الروســي فــي هــذة المــدة مرحلــة جديــدة ،إذ أظهــرت الزيــارات
المتبادلــة بيــن البلديــن فــي ســنة (1995م) النمــوذج الجديــد للعالقــات الــذي عمــل علــى إعطــاء
حافــز لتطويــر العالقــات الثنائيــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا والعلــوم والتجــارة ( ، )92لذلــك اتفــق
البلــدان علــى تبــادل البعثــات بيــن األكاديميــات العســكرية ومناقشــة المشــكالت األمنيــة فــي منطقــة
آســيا والمحيــط الهــادي (. )93
لــذا فــإن العالقــات الصينيــة -الروســية ســعت إلــى إقامــة خــط ســاخن بينهمــا والبحــث فــي
إمكانيــة إمــداد الصيــن بالغــاز الطبيعــي ( ، )94باإلضافــة إلــى التوقيــع علــى أربــع عشــرة اتفاقيــة
للتعــاون المشــترك ( ، )95إذ تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن الصيــن و روســيا وثــاث جمهوريــات مــن آســيا
الوســطى هــي طاجكســتان وكازاخســتان وقرغيزســتان ( ، )96بشــأن تقليــص التواجــد العســكري عنــد
الحــدود ،وهــو مــا يعــد تطــو ًرا كبيـ ًرا فــي مســار العالقــات بيــن البلديــن والرغبــة الجديــة فــي إيجــاد
قــوة موازيــة ومواجهــة للســيطرة األمريكيــة فــي آســيا ،وعرفــت هــذه االتفاقيــة بـــ (اتفاقيــة شــنغهاي)
( . )97وقــد عــززت هــذه االتفاقيــة روابــط التعــاون اإلقليمــي ،لكونهــا األكثــر تأثيــ ًرا فــي األمــن
اآلســيوي (. )98
وقــد حققــت العالقــات الصينية-الروســية إنجــازات ملحوظــة فــي التبــادل الثنائــي والتعــاون فــي
المجــاالت كافــة ( ، )99إذ تجمعهمــا معارضــة السياســات األمريكيــة ( ، )100والعمــل علــى إقامــة
عالقــات دوليــة علــى أســس جديــدة بعيــدً ا عــن هيمنــة قــوة عظمــى واحــدة (. )101

ومــن جانــب آخــر ،و ّقــع الرئيــس الروســي (بوتيــن) فــي مدينــة شــنغهاي الصينيــة ســنة (2001م)
علــى إعــان تأســيس (منظمــة مشــنغهاي) التــي انتمــت إليهــا (أوزبكســتان) بعــد أن كانــت ســنة
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(1996م) تضــم (الصيــن وروســيا وطاجيكســتان وكازاخســتان وقيرغيزســتان) ويأتــي إنشــاء هــذه
تتويجــا لجهــود الــدول األعضــاء فــي مواجهــة المشــكالت الحدوديــة ولتحقيــق مزيــد مــن
المنظمــة ً
التعــاون األمنــي فــي المنطقــة ،وقــد و ّقــع زعمــاء مجموعــة شــنغهاي ســنة (2002م) علــى الميثــاق
التأسيســي لتحويــل المجموعــة إلــى منظمــة دوليــة واســعة وعلــى اتفاقية بشــأن إيجــاد مؤسســة إقليمية
()102
لمناهضــة اإلرهــاب فــي إطــار المنظمــة تهــدف إلــى تنســيق الجهــود المشــتركة فــي هــذا المجــال
 ،ولذلــك حرصــت الصيــن علــى تعزيــز عالقاتهــا االقتصاديــة والعســكرية مــع روســيا ،إذ قــام وزيــر
الدفــاع الروســي بزيــارة بكيــن ســنة (2004م) وتــم االتفــاق علــى تزويــد الصيــن بأســلحة متطــورة
بحريــة وجويــة (. )103
و شــهدت العالقــات الثنائيــة بيــن الطرفيــن بعــد ســنة (2004م) حتــى ســنة (2010م) تنام ًيــا
ً
ملحوظــا فــي الشــراكة االســتراتيجية بيــن البلديــن كونهــا تســتند إلــى مبــادئ التكافــؤ الحقيقــي
والمنفعــة المتبادلــة ووحــدة المصالــح ،وهــي تخلــو مــن األشــكال األيديولوجيــة ممــا يمنحهــا
قــوة فــي المســتقبل ( ، )104وأصبحــت مســألة تســوية الحــدود انطالقــة قويــة لتأســيس العالقــات
الثنائيــة وخاصــة أن الطرفيــن يتالقيــان فــي السياســة الدوليــة التــي تقــوم علــى مبــدأ (عالــم متعــدد
األقطــاب) لمواجهــة التفــرد األميركــي (. )105
مــن جانــب آخــر ،تعــد مســألة تســوية الحــدود انطالقــه قويــة لتأســيس عالقــات سياســية و
تجاريــة متبادلــة تكــون بمثابــة الحجــر األســاس لبنــاء عالقــات اســتراتيجية (صينيــة  -روســية) .
ونلحــظ فــي الســنوات األخيــرة نشــوء تعــاون وثيــق بيــن روســيا والصيــن ،ومواقــف البلديــن فــي
منظمــة ُ
األمــم المتحــدة وخاصــة فــي مجلــس األمــن ،وغال ًبــا مــا تكــون متقاربــة .فــكال الطرفيــن
يدعــوان إلــى عالــم متعــدد األقطــاب لمواجهــة التفــرد األمريكــي وإلــى تعزيــز دور ُ
األمــم المتحــدة
()106
فــي حــل النزاعــات القائمــة بالطــرق الســلميةً ،
وأيضــا تقفــان ضــد انتشــار الســاح النــووي،
وفــي الســياق ذاتــه ّإن عــدم ثقــة روســيا فــي الــدول الفاعلــة فــي النظــام الدولــي وفقــدان الشــعور
باألمــن دفعهــا إلــى تأكيــد مصالحهــا الحيويــة .ومــن خــال تفاعلهــا مــع الــدول بمــا يضمــن
تحقيــق مصالحهــا .وتجلــى ذلــك بشــكل واضــح مــن خــال وثيقــة مفاهيــم السياســة الخارجيــة
الروســية لعــام ( ، )2016والتــي أكــدت أن الفوضــى واالضطــراب فــي النظــام الدولــي بســبب
الــدول الغربيــة التــي تنتهــج سياســة اإلقصــاء وعــدم الرغبــة فــي التعــاون وقيامهــا بزيــادة قوتهــا
العســكرية والتوســع ،ممــا يزيــد مــن حــدة التوتــر فــي العالــم .وعليــه فــإن روســيا ضمــن هــذه
()107
البيئــة تســعى للعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا الوطنيــة واالســتراتيجية.
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وســعي روســيا لتغييــر بنيــة النظــام الدولــي نحــو التعدديــة التقــى مــع رغبــة الصيــن فــي تحقيــق
ذلــك ،وهــو مــا دفــع كلتــا الدولتيــن للتقــارب مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا ومواجهــة محــاوالت
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالتفــرد بــإدارة العالــم .وبذلــك قــرر الطرفــان التعــاون فيمــا بينهما،
وقــد بــدأ هــذا التقــارب منــذ تســعينيات القــرن الماضــي وذلــك المتالكهمــا اإلمكانيــات الالزمــة
للتغييــر وإن اتحادهمــا يشـ ّـكل قــوة تمكنهمــا مــن التحالــف وعقــد اتفاقيــات مــع الــدول األخــرى.

()108

وقــد حــذرت أدبيــات أمريكيــة مــن وجــود اســتراتيجية صينيــة تهــدف إلــى بســط الســيطرة علــى
العالــم .وتقــوم علــى التقــارب االســتراتيجي بيــن روســيا والصيــن ،واقترحــت أن تقــوم بعــدة
إجــراءات لمواجهــة هــذا التوجــه ،ومــن بينهــا العمل علــى تقويــة التحالفات السياســية والعســكرية
للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وإقامــة دفــاع مضــاد للصواريــخ يضمــن ســامة أراضــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا والعمــل علــى منــع وصــول التكنولوجيــا العســكرية المتطــورة
بطرائــق غيــر مشــروعة إلــى روســيا والصيــن ،كمــا طالبــت أدبيــات ُأخــرى بضــرورة تشــجيع
إدخــال تحــوالت إيجابيــة داخــل كل مــن روســيا والصيــن ربمــا يؤثــر بشــكل إيجابــي فــي ســلوكها
علــى البيئــة الدوليــة )109( .وعملــت الصيــن علــى زيــادة نفقاتهــا الدفاعيــة ،وهــي فــي الوقــت
الحالــي تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة مــن بعــد الواليــات المتحــدة وروســيا ،وتوجــد تقديــرات بـ ّ
ـأن
الصيــن ســتصبح ثانــي أكبــر منتــج لألســلحة فــي العالــم خــال عشــر ســنوات القادمــة )110( .وأن
زيــادة الميزانيــة العســكرية للصيــن تتــم بشــكل محــدود خشــية تعرضهــا لتأثيــر ســلبي فــي النمــو
االقتصــادي ،ولذلــك توجــد فــرص أمــام الواليــات المتحــدة لبنــاء ثقــة وضــم الصيــن بدرجــة
أكبــر إلــى المعســكر الراضــي ،كمــا ّأن تداخــل االقتصاديــن األمريكــي والصينــي وأســلحة الدمــار
الشــامل التــي تمتلكهــا الدولتــان ،تضعــان كوابــح أمــام حــدوث صــراع عســكري بيــن البلديــن.
لكــن ذلــك ال ينفــي أن التســابق بيــن البلديــن للحصــول علــى المزيــد مــن وســائل القــوة وأدواتهــا.
()111

ومــن الممكــن أن يصبــح الوفــاق (الروســي الصينــي) أقــوى فــي أعقــاب جائحــة فيــروس
كورونــا .فــي مواجهــة صــراع متزايــد مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وتنجــذب روســيا
والصيــن إلــى بعضهمــا البعــض عــن طريــق قانــون «تــوازن القــوى» ،ومــن الطبيعــي أن يتحــد
قطبــان ضــد الالعــب الغالــب فــي النظــام الدولــي ،مــن منظــور تــوازن القــوى ،و فضـ ًـا عــن ذلــك
()112
موقفهــا الموحــد فــي رفــض هيمنــة الواليــات المتحــدة وتأييــد هيــكل متعــدد األقطــاب.
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وإن شــخصي ُة ٍّ
ّ
كل مــن الزعيــم الروســي( ،فالديميــر بوتيــن) و (شــي جيــن بينــغ) ُ ،تعــدان
رئيســا آخــر فــي االصطفــاف الروســي الصينــي ،فمــن جانــب فلســفتهما السياســية فإنهمــا
عامـ ًـا ً
يشــتركان فــي الميــل إلــى السياســة الواقعيــة فــي الشــؤون الدوليــة ،مــع جانــب محافــظ وقومــي في
السياســة الداخليــة .وقــد يســتمر الزعيمــان فــي الســلطة لفتــرة طويلــة .إذ تنتهــي واليــة (بوتيــن)
الرئاســية فــي عــام ( ، )2024لكــن التعديــات األخيــرة علــى الدســتور الروســي تســمح لــه
بالبقــاء حتــى عــام ( . )2036وفــي المقابــل يمكــن أن يبقــى الزعيــم (شــي جيــن بينــغ) علــى رأس
الســلطة حتــى بعــد انتهــاء واليتــه فــي عــام ( . )2022وتأملــت روســيا أن تحقــق التكامــل بيــن
مبــادرة الحــزام والطريــق واالتحــاد االقتصــادي األوراســي ،إذ صــرح الرئيــس الروســي (بوتيــن)
لوســائل اإلعــام فــي ( 11كانــون األول  ، )2020قائـ ًـا « :نتحــدث بشــكل أســاس عــن ربــط
()113
أنشــطة االتحــاد االقتصــادي األوراســي بتنفيــذ مبــادرة الحــزام والطريــق الشــهيرة «.
كمــا ّأن التقــارب الصينــي الروســي الناشـ ْـي فــي ظــل الضغــط األميركــي ،علــى الجانبيــن ال
ُيشــير لتحــوالت جذريــة واســتراتيجية فــي طبيعــة العالقــة ،إذ يقــود إلــى تشــكل تحالــف متماســك
()114
فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة.
وخالصة القول أن العالقات الصينية  -الروسية مستقرة ومزدهرة ويرجع ذلك إلى (:)115
 .أالدرجة العالية من الثقة المتبادلة.
.بالتطلع إلى مستقبل للعالقات المتبادلة يحقق المنافع للطرفين.
.تاالحتــرام المتبــادل واألخــذ باالعتبــار المصالــح الوطنيــة والســعي للعثــور علــى حلــول
للمشــكالت مــن خــال المباحثــات.
.ثالتوصــل إلــى مفهــوم جديــد لألمــن بيــن البلديــن يقــوم علــى الثقــة والمصالــح المتبادلــة
والمســاواة والتنســيق .وبذلــك تمكنــت القوتــان مــن خلــق ثقــة متبادلــة عســكرية أدت
إلــى نــزع الســاح علــى طــول الحــدود بينهمــا ،وكذلــك إلــى التعــاون داخــل منظمــة
(شــنغهاي)  ،وهــو مــا جعــل هــذا الفضــاء ســلم ًيا ومســتق ًرا.
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الخاتمة واالستنتاجات:

إن عالقــات الصيــن اإلقليميــة قامــت على أســاس التعاون المتبادل وحســن الجــوار اإلقليمي،
مــع وجــود التبايــن بيــن الــدول المجــاورة ،إال أنــه غال ًبــا مــا يســاهم بشــكل إيجابــي فــي تحقيــق
طموحــات الصيــن لبروزهــا قــو ًة إقليميــة فــي آســيا ثــم قــو ًة عالميــة فــي القرن الحــادي والعشــرين.
ً
وأيضــا حظيــت دراســة األدوار اإلقليميــة باهتمــام متزايــد بالتزامــن مــع التطــور الحاصــل فــي
الدراســات اإلقليميــة وبــروز أحــداث علــى الســاحة الدوليــة أظهــرت الــدور المتعاظــم للقــوى
اإلقليميــة فيمــا يخــص التأثيــر فــي مجــرى األحــداث علــى الســاحة الدوليــة ،وانفرادهــا فــي
التحكــم بالتفاعــات والعالقــات ضمــن حــدود اإلقليــم والنظــم اإلقليميــة التــي تنتمــي إليهــا مــع
عجــز ملحــوظ للقــوى الخارجيــة عــن تلــك النظــم اإلقليميــة فــي التأثيــر علــى الطبيعــة الداخليــة
للعمليــات السياســية اإلقليميــة ،مــن دون إرادة األطــراف اإلقليميــة الفاعلــة ،وإن توزيــع القــوة
فــي النظــام العالمــي يشـ ّـكل اآلن ،واالتجــاه نحــو ظهــور عالــم متعــدد األقطــاب زاد مــن التنافــس
علــى النفــوذ مــن جانــب عــدد مــن األقطــاب اإلقليميــة القائمــة والمحتملــة ،وســعي كل قطــب
إلــى إنشــاء أو وضــع حــدود لإلقليــم الخــاص بــه ،وأحــد جوانــب هــذه المحاولــة رســم خطــوط
فاصلــة جديــدة علــى يــد القــوى اإلقليميــة الكبــرى بوصــف منطقتهــا كمجــال نفــوذ لهــا ،وهــي
تضفــي المشــروعية علــى تلــك المحــاوالت بالحديــث عــن أســباب عــدة تتــراوح بيــن التأريخيــة
والثقافيــة أو تلــك المتعلقــة بالمكاســب االقتصاديــة المتوقعــة .ولهــذا فــإن ً
دول كثيــرة تســعى اآلن
للقيــام بــدور جديــد ،فهــي تريــد أن تضــع نفســها فــي موقــع جديد علــى المســرح الجيوســتراتيجي
المتغيــر ،ونتيجــة هــذه المحــاوالت هــي زيــادة درجــة إقليميــة دور تلــك الــدول ،وســواء أدت
الــدول المهيمنــة المحتملــة أم القــوى اإلقليميــة المحوريــة دو ًرا تجميع ًيــا أم تفريق ًيــا ،فإنهــا ســوف
دائمــا ديناميكيــة جديــدة فــي عمليــات التوجــه اإلقليمــي حيثمــا ظهــرت.
تبعــث ً
المصادر

1.مصطفــى شــفيق عــام ،تغير السياســات فــي الفكــر االســتراتيجي األنمــاط والمحددات،
( (القاهــرة :المركــز العربــي للدراســات اإلنســانية ،يونيــو ً ) )2009
وأيضــا متوفــر علــى
الرابــط التالــي/http: /www. arab-center. org :
2.علــي حســين حميــد عزيــز ،القــوى اإلقليميــة والقــوى الكبــرى ،دراســة في اســتراتيجيات
الشــراكة والتوظيــف دراســة حالــة ( (العــراق والواليات المتحــدة األمريكيــة) )  ،أطروحة
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دكتــواه غيــر منشــورة ( (جامعــة النهريــن :كلية العلــوم السياســة) ) ،2007 ،
3.مهــدي حســن زويلــف :تخطيــط القــوى العاملــة بيــن النظريــة والتطبيــق ،ط( ،2بغــداد:
مطبعــة الزمــان ،عــام1986م) ،
4.هليــدا هوخــام :تأريــخ الصيــن منــذ مــا قبــل التأريــخ حتــى القــرن العشــرين ،ترجمــة:
أشــرف محمــد كيالنــي ،ط( ،1القاهــرة :المجلــس األعلــى للثقافــة ،عــام2002م) .
5.نــوار جليــل هاشــم :قيــاس قــوة الدولــة :إطــار تحليلــي لقيــاس قــوة الصيــن مقارنــة بــدول
كبــرى ،المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية ،مجلــة دوريــة محكمــة تصــدر عــن الجمعيــة
العربيــة ،العــدد ( ، )25عــام .2010
6.أحمــد عبــد األميــر األنبــاري : ،السياســة الخارجيــة الصينيــة وكيفيــة التعامــل مــع
أنموذجــا ،مركــز
األزمــات الدوليــة ،األزمــة العراقيــة للفتــرة ()2003_1990
ً
الدراســات الدوليــة ،بغــداد2007 ،م.
7.ابتســام محمــد عبــد العامــري :التحديــث فــي الصيــن دراســة فــي األبعــاد األساســية،
أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بغــداد ، ،العلــوم السياســية.2006 ،
8.كاظــم هاشــم نعمــة :الصيــن فــي السياســة اآلســيوية بعــد الحــرب البــاردة ،ط،1
(طرابلــس :الجماهيريــة العظمــى ،منشــورات دار األكاديميــة للطباعــة والتأليــف
والترجمــة والنشــر ،عــام2007م) .
9.محمــد نعمــان جــال :الركائــز االســتراتيجية لسياســة الصيــن الخارجيــة الذكرى الســتون
للثــورة الصينيــة ،مركــز الجزيــرة للدراســات-تقاريرwww. aljazeera. .2022/1/9 ،
net

	10.محمــد جــواد علــي ،اليابــان ونموذجهــا الجديــد فــي تحقيــق توازنهــا االقتصــادي
العالمــي ،مجلــة آفــاق ،بغــداد ،العــدد ( )9عــام 1992م.
	11.مينــا حاتــم محمــد :مســتقبل الــدور العالمــي للصيــن ،رســالة ماجســتير ،جامعــة
النهريــن ،كليــة العلــوم السياســية -قســم االســترايتجية2008 ،م.
	12.عبــد الحســن الحســيني ،التنميــة البشــرية وبنــاء مجتمــع المعرفــة  -قــراءة فــي تجــارب
الــدول العربيــة وإســرائيل والصيــن وماليزيــا ،ط( ،1بيــروت :الــدار العربيــة للعلــوم
ناشــرون2008 ،م) .
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	13.جعفــر كــرار أحمــد :الصيــن بعــد رحيــل دينــج شياوينج-دراســة :حــول الوضــع الراهــن
واحتمــاالت المســتقبل ،السياســة الدوليــة ،العــدد ( ، )128أبريــل.1997-
	14.عبيــده نحــاس ،مســتقبل الصيــن بعــد دينــغ ،شــؤون دوليــة ،العــدد ( ، )375الســنة
الثامنــة ،مــارس1998-م.
	15.محمــد علــي القــوزي :العالقــات الدوليــة فــي التأريــخ الحديــث والمعاصــر ،ط،1
(بيروت-لبنــان :دار النهضــة العربيــة ،عــام2002م) .
	16.محمــد عبــد الوهــاب الســاكت :الموقــف العربــي مــن القضايــا الصينيــة ،مجلــة الفكــر
السياســي ،العــدد ( ، )7عــام 1999م.
	17.ســعد حقيــق توفيــق :النظــام الدولــي الجديــد ،ط( ،1عمــان :األهلية للنشــر والتوزيع،
عام . )1999
	18.عنتــر محمــد أحمــد عبــد العــال :إدارة التعليــم فــي كل مــن الصيــن وكوريــا الجنوبيــة
وماليزيــا وإمكانيــة اإلفــادة منهــا فــي مصــر ،كليــة التربية-جامعة ســوهاج ،عــام2007م.
www. jedu. sohag. sci. eg. com
	19.وي وي زانــج ،اإلصــاح االقتصــادي فــي الصيــن ودالالتــه السياســية( ،أبــو ظبــي:
دراســات عالميــة ،مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،العــدد ()11
1994 ،م.
	20.جــون ثورنتــون وآخــرون :الصيــن المتغيــرة واحتمــاالت الديمقراطيــة فــي الداخــل
والدبلوماســية الجديــدة تجــاه :الــدول المارقــة ،دراســات عالميــة ،مركــز اإلمــارات
للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،ط( ،1أبــو ظبــي :دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،عــام2009م.
	21.نــزار عبــد المعطــي زيــدان :العالقــات األمريكيــة -الصينيــة أوجــه التقــارب وأوجــه
التباعــد ،مجلــة سياســية دوليــة ،العــدد ( ، )132عــام 1998م.
	22.وليــد ســليم عبــد الحــي ،مصــدر المكانــة المســتقبلية للصيــن فــي النظــام الدولــي
( )2010-1978م ،ط( ،1أبــو ظبــي :مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث
االســتراتيجية2000 ،م) .

جذومنأ ةيداحتالا ايسور عم نواعتلاو حاتفنالا( يلودلا ماظنلا ةرادإ يف ةكراشملا تارايخو نيصلا

| بحوث العدد

37

	23.تومــاس ويلبــون :السياســة الدوليــة فــي شــمال شــرق آســيا-المثلث االســتراتيجي
(الصيــن ،اليابــان ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة) ( ،أبــو ظبــي ،دراســات عالميــة،
مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،العــدد (.1994 ، )12
	24.إليزابيــث إكونومــي :القفــزة الكبــرى إلــى الــوراء! تكاليــف أزمــة الصيــن البيئيــة ،ط1
(أبــو ظبــي :دراســات عالميــة ،مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية،
العــدد (2008 ، )75م) .
	25.يامــن خالــد يســوف :واقع التــوازن الدولي بعــد الحرب البــاردة واحتماالته المســتقبلية،
ط (بال) ( ،دمشــق :وزارة الثقافة-الهيأة العامة الســورية للكتاب2010 ،م.
	26.عبــد العزيــز مصطفــى عبــد الكريــم ،ود .رشــاد مهــدي هاشــم :التخطيــط الصناعــي،
ط (بــا) ( ،الموصــل :مديريــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر1989 ،م.
	27.مغــاوري شــلبي علــي :التنســيق يخــرج مــن القمــم لقيــادة العالــم ،قضايــا اقتصاديــة.
اقتصاديــات دوليــة ،إســام إون اليــن ،عــام2001م.
	28.أحمــد الســيد النجــار :الصيــن والقفــزة االقتصاديــة العمالقــة ،كراســات اســتراتيجية،
الســنة الســابعة عشــرة ،العــدد (2007 ، )979م.
	29.عبــد القــادر محمــد فهمــي :دور الصيــن فــي البنيــة الهيكليــة للنظــام الدولــي ،ط( ،1أبــو
ظبــي :مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،دراســات اســتراتيجية،
العــدد (2000 ، )42م) .
	30.نــوار جليــل هاشــم :قيــاس قــوة الدولــة :إطــار تحليلــي لقيــاس قــوة الصيــن مقارنــة
بــدول كبــرى ،المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية ،مجلــة دوريــة محكمــة تصــدر عــن
الجمعيــة العربيــة ،العــدد ( ، )25عــام .2010
	31.اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة ،مســتقبلنا المشــترك ،ترجمــة :محمــد كامــل عــارف،
مراجعــة :د .علــي حســين حجــاج ،سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية يصدرهــا المجلــس
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،الكويــت ،عالــم المعرفــة ( ، )142تشــرين األول،
1989م.
	32.بــراد روبرتــدس وآخــرون :الصيــن :القــوة المنســية ،ترجمــة :ســميرة إبراهيــم عبــد
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الرحمــن ،سلســلة دراســات مترجمــة ،مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ، )43جامعــة
بغــداد2010 ،م.
	33.ســعد التميمــي :بعــد مــاكاو :هــل تعــود تايــوان إلــى الصيــن ،أوراق آســيوية ،مركــز
الدراســات الدوليــة ،جامعــة بغــداد ،العــدد ( ، )36الســنة الثانيــة2000 ،م.
	34.ليوشــي ليننــغ :قــوة الصيــن التقنيــة ال تتماثــل وقوتهــا الصناعيــة ،دراســات اســتراتيجية،
المركــز العربــي للمعلومات،
www. arabsino. com.
	35.عبيــده نحــاس :مســتقبل الصيــن بعــد دينــغ ،شــؤون دوليــة ،العــدد ( ، )375الســنة
الثامنــة ،مــارس1998-م. ،
	36.زلمــي خليــل زاد :التقييــم االســتراتيجي ،ط ،1/مركــز اإلمــارات للدراســات
االســتراتيجية1997 ،م.
	37.محمــد علــي رضــا آل جاســم :القواعد األساســية في االقتصــاد الدولــي ،ط( ،2بغداد:
مطبعــة التضامــن ،جامعــة بغداد -كلية االقتصــاد والعلوم السياســية1967 ،م) .
	38.جــان مــاري شــوفالييه :معــارك الطاقــة الكبــرى ،ترجمــة :لميــس عــزب ،ط،1
(الريــاض :مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة -كتــاب العربية-الترجمــة (2010 )4م) .
	39.آالن بيرفيــت :يــوم تنهــض الصيــن يهتــز العالــم ،ترجمــة :هنــري زغيــب( ،بيــروت،
باريــس :منشــورات عويــدات1978 ،م)  ،ص.159
	40.مدحــت أيــوب :اآلســيان بيــن بكيــن وواشــنطن ،السياســة الدوليــة( ،مركــز األهــرام
للدراســات والبحــوث االســتراتيجبة ،العــدد ( ، )183عــام 2011م.
	41.هانــي إليــاس الحديثــي :اتجاهــات أساســية فــي سياســة الصيــن اإلقليميــة ،دراســات
اســتراتيجية ،مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ، )2جامعــة بغــداد ،عــام 1997م.
	42.بييــر هاســنر وجوســتان فاييــس :واشــنطن والعالــم معظلــة القــوى العظمــى ،ترجمــة:
د .قاســم مقــداد ،ط( ،1دمشــق :الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب. )2008 ،
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ص .31
العــدد (1994 ، )11م)  ، ،ص.49
 44يامــن خالــد يســوف :واقــع التــوازن الدولــي بعــد
 28جــون ثورنتــون وآخــرون :الصــن املتغيــرة واحتمــاالت
احلــرب البــاردة واحتماالتــه املســتقبلية ،ط (بــا)
الدميقراطيــة يف الداخــل والدبلوماســية اجلديــدة جتــاه:
( ،دمشــق :وزارة الثقافة-الهيئــة العامــة الســورية
الــدول املارقــة ،دراســات عامليــة ،مركــز اإلمــارات
للكتــاب2010 ،م)  ،ص.269
للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،ط( ،1أبــو
ظبــي :دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،عــام2009م)  45كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص.129
 ،ص.26
 46املصدر نفسه ،ص.125
 29وليد سليم عبد احلي ،مصدر سابق ،ص.105
 47عبــد العزيــز مصطفــى عبــد الكــرمي ،ود .رشــاد مهــدي
هاشــم :التخطيــط الصناعــي ،ط (بــا) ( ،املوصــل:
 30وي وي زاجن ،مصدر سابق ص.35
مديريــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر1989 ،م) ،
 31محمد جواد علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
ص.283
 32وليد سليم عبد احلي ،مصدر سابق ،ص.108
 48هشــام يــاس شــعالن :آليــات التحــول مــن نظــام
 33محمد جواد علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
 34املصدر نفسه ،ص.32
 35املصدر نفسه ،ص.32

التخطيــط املركــزي إلــى نظــام اقتصــاد الســوق (جتربــة
االقتصــادات املتحولــة)  ،ط( ،1العــراق -بغــداد :دار
الشــؤون الثقافيــة العامــة2004 ،م)  ،ص.159

 49مينا حامت محمد :مصدر سبق ذكره ،ص.63
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 50وي وي زاجن :اإلصــاح االقتصــادي يف الصــن  63ليوشــي ليننــغ :قــوة الصــن التقنيــة ال تتماثــل وقوتهــا
الصناعيــة ،دراســات اســتراتيجية ،املركــز العربــي
ودالالتــه السياســية( ،أبــو ظبــي :دراســات عامليــة،
للمعلومــات2003/10/18 ،م
مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســتراتيجية،
العــدد (1994 ، )11م)  ،ص.9
.www. arabsino. com
 51أحمــد عبــد األميــر األنبــاري ،مصــدر ســبق ذكــره،
 64نوار جليل هاشم ،مصدر سبق ذكره ،ص.93
ص.57
 65اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة ،مســتقبلنا املشــترك،
 52هشام ياس شعالن ،مصدر سبق ذكره ،ص.73
مصــدر ســبق ذكــره ،ص.264
 53هنــاء عبــد الغفــار :االســتثمار األجنبــي املباشــر
ً 66
نقــا عــن :آالن بيرفيــت :يــوم تنهــض الصــن يهتــز
إمنوذجــا ،ط( ،1العــراق-
والتجــارة الدولية-الصــن
ً
العالــم ،ترجمــة :هنــري زغيــب( ،بيــروت ،باريــس:
بغــداد :بيــت احلكمــة2002 ،م)  ،ص.321
منشــورات عويــدات1978 ،م)  ،ص.159
 54كونراد زايتس ،مصدر سبق ذكره ،ص.361
 67عبد األمير األنباري ،مصدر سبق ذكره ،ص.41
 55توماس ويلبون ،مصدر سبق ذكره ،ص.14
 68عبــد القــادر محمــد فهمــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
 56مغــاوري شــلبي علــي :التنســيق يخــرج مــن القمــم
ص .50
لقيــادة العالــم ،قضايــا اقتصاديــة .اقتصاديــات دوليــة،
 69هانــي اليــاس احلديثــي :اجتاهــات أساســية يف سياســة
إســام اون اليــن ،عــام2001م.
الصــن اإلقليميــة ،دراســات اســتراتيجية ،مركــز
الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ، )2جامعــة بغــداد ،عــام
.www. Islamoinlien. com
1997م ،ص.33
 57اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة ،مســتقبلنا املشــترك،

 70بييــر هاســنر وجوســتان فاييــس :واشــنطن والعالــم
معظلــة القــوى العظمــى ،ترجمــة :د .قاســم مقــداد،
ط( ،1دمشــق :الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب،
 ، )2008ص ص (. )192 ،191

ترجمــة :محمــد كامــل عــارف ،مراجعــة :د.
علــي حســن حجــاج ،سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية
يصدرهــا املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب،
الكويــت ،عالــم املعرفــة ( ، )142تشــرين األول،
1989م ،ص.209
“ 71التــوازن العســكري للعــام2007م” أمريــكا ال تــزال
مهيمنــة علــى صياغــة األجنــدة الدوليــة ،دراســات
 58يامن خالد يسوف ،مصدر سبق ذكره ،ص.267
اســتراتيجية ،املعهــد الدولي للدراســات االســتراتيجية،
 59بــراد روبرتــدس وآخــرون :الصــن :القــوة املنســية،
قــدس برس-الوســيط التونســية.
ترجمــة :ســميرة إبراهيــم عبــد الرحمــن ،سلســلة
دراســات مترجمــة ،مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد
( ، )43جامعــة بغــداد2010 ،م ،ص.82

wwww. tunisalwosat. com

 72عبــد القــادر محمــد فهمــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
 60كونــراد زايتــس ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص ص (،312
ص .9
. )417
 73كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص.229
 61محمد جواد علي ،مصدر سبق ذكره ،ص.24
 74املصدر السابق ،ص.295
 62وليد سليم عبد احلي ،مصدر سبق ذكره ،ص.66
 75نفس املصدر أعاله ،ص.229
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 89عبــد القــادر محمــد فهمــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
 76املصدر نفسه ،ص.138
ص .41
 77عبــد القــادر محمــد فهمــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
 90كاظــم هاشــم نعمــة ،الصــن يف السياســة اآلســيوية بعــد
ص .51
احلــرب البــاردة ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص.278
 78عبــد الوهــاب عبــد الســتار القصــاب :احمليــط الهنــدي
وتأثيــره يف السياســات الدوليــة واإلقليميــة ،ط (بــا) ،
(بغــداد :شــركة الســرمد للطباعــة احملــدودة2000 ،م)
 ،ص.296

 91حســن علــي البطــاوي :الصــن وحتديــات األوضــاع
العامليــة الراهنــة يف ضــوء محــاوالت الصــن لالنضمــام
إلــى منظمــة التجــارة العامليــة ،أوراق اســتراتيجية،
مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ، )21الســنة
األولــى ،تشــرين الثانــي 1999م ،ص.3

 79محمــد عبــد الســام :القــدرات العســكرية الصينيــة
والتــوازن اإلقليمــي ،السياســة الدوليــة ،مركــز
الدراســات السياســية واالســتراتيجية باألهــرام ،العــدد  92ابتسام محمد العامري ،مصدر سبق ذكره ،ص.8
( ، )183املجلــد ( ، )46الســنة الســابعة واألربعــون 93 ،وليــد ســليم عبــد احلــي ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص ص
2011م ،ص.61
()168 ،167
 80نوار جليل هاشم ،مصدر سبق ذكره ،ص.97
 94وليــد ســليم عبــد احلــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
 81توماس ويلبون ،مصدر سبق ذكره ،ص.51

ص .1 6 8

 82فولفجــاج هيــرن ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص 95 ،235أحمد عبد األمير األنباري ،مصدر سابق ،ص.18
ً
وانظــر أيضــا :أحمــد عبــد األميــر األنبــاري ،مصــدر  96كوثــر عبــاس :مســتقبل النظــام األمنــي األمريكــي يف
ص.43
ذكــره،
ســبق
شــرق آســيا (الصــن واليابــان والكوريتــن)  ،دراســات
 )*( 83توماتايــا :نهــر يقــع عنــد ملتقــى احلــدود بــن روســيا
والصــن وكوريــا الشــمالية.

دوليــة ،مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد ()23
بغــداد ،شــباط2004-م ،ص.42

علــي ســيد النقــر :السياســة اخلارجيــة للصــن وعالقاتهــا  97عبد األمير األنباري ،مصدر سبق ذكره ،ص.19
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة( ،القاهــرة :الهيــأة  98هانــي إليــاس خضــر احلديثــي :اللقــاء الروســي الصينــي
املصريــة العامــة للكتــاب2009 ،م)  ،ص ص (،94
ومســتقبل التــوازن ،أوراق آســيوية ،مركــز الدراســات
 ، )95وأنظــر ً
أيضــا ،أحمــد عبــد األميــر األنبــاري،
الدوليــة ،العــدد ( ، )47الســنة الثانيــة ،آب2000-م،
مصــدر ســبق ذكــره ،ص.18
ص.2

84
 99أميــر جبــار لفتــة :الصــن يف عالــم متغيــر ،بإشــراف:
محمــد جــواد علــي ،متابعــات دوليــة ،مركــز
 85وليــد ســليم عبــد احلــي ،مصــدر ســبق ذكــره،
الدراســات الدوليــة ،العــدد ( ، )57بغــداد2001-م،
ص .1 6 8
ص .7
 86أحمــد عبــد األميــر األنبــاري ،مصــدر ســبق ذكــره،
 100علي سيد النقر ،مصدر سبق ذكره ،ص.95
ص.18
 87معتــز محمــد ســامة :توســيع الناتــو وهمــوم الصــن  101نــزار إســماعيل عبــد اللطيــف احليالــي :اجلديــد يف:
االســتراتيجية النوويــة الصينيــة ،بإشــراف :د .محمــد
اآلســيوية ،مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد (، )129
جــواد علــي ،أوراق اســتراتيجية ،مركــز الدراســات
القاهــرة ،عــام  ،1997ص124
 88ابتسام محمد العامري ،مصدر سبق ذكره ،ص.8
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الدوليــة ،العــدد ( ، )8الســنة األولــى ،آب1999 ،م 112 ،حيــدر زهيــر جاســم الوائلــي ،التنافــس الصينــي –
اليابانــي يف إقليــم أســيا الباســفيك ،رســالة ماجســتير
ص.2
،غيــر منشــورة،،كلية العلــوم السياســية ،جامعــة
 102أحمــد عبــد األميــر األنبــاري ،مصــدر ســبق ذكــره،
النهريــن، ،2008،ص .226
ص .43وانظــر ً
أيضــا ،كوثــر عبــاس الربيعــي ،مصــدر
املصدر نفسه  ،ص.227
113
ســبق ذكــره ،ص.43
موقــع اجلزيــرة نــت  ،متوفــر علــى
 103كاظــم هاشــم نعمــة ،الصــن يف السياســة اآلســيوية114 ،
شــبكة املعلومــات التاليــة  ،تأريــخ زيــارة املوقــع
مصــدر ســبق ذكــره ،ص.273
https://www.aljazeera.net :2022/1/23
 104علــي حســن باكيــر :العالقــات الروســية -الصينيــة
كاظــم هاشــم نعمــة ،مصــدر ســبق ذكــره،
حتــت املجهــر ،مجلــة العصــر2006/3/22 ،م115 ،
ص .2 7 3
ص.www. alaser. ws. com ،2
 105علــي حســن باكيــر :العالقــات االســتراتيجية
الصينيــة -الروســية ،أبحــاث الصــن وروســيا،
العــدد ( ، )56قضيــة الدفــاع الوطنــي اللبنانــي،
الصــادر عــن وزارة الدفــاع2006/4/1 ،مwww. .
maktooblog. com
 106محمــد عطيــة محمــد ،التجربــة االقتصاديــة الصينيــة
وحتدياتهــا املســتقبلية ،رســالة ماجســتير منشــورة ،كليــة
االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة ،جامعــة األزهــر ،غــزة،
 ،2012ص .118_117
 107فيــروز ســامة ،مســتقبل دور روســيا يف النظــام
الدولــي ،مدونــة طــاب ماجســتير الدراســات
الدوليــة ،معهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة،
جامعــة بيرزيــت ،فلســطني ،ص .6مقالــة متوفــرة عبــر
الرابــط التالــي//ialiis. birzeit. edu http :
 108املصدر نفسه ،ص.7
 109عــاء عبــد احلفيــظ محمــد ،تأثيــرات الصعــود
الروســي والصينــي يف هيــكل النظــام الدولــي يف أطــار
نظريــة حتــول القــوة ،مجلــة العربيــة للعلــوم السياســية،
العــدد ،48_47مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
لبنــان2015 ،م ،ص.16
 110املصدر نفسه ،ص.16
 111املصدر السابق ،ص .17 -16

46

ندملا عمتجملا يف هرثأو يضارتفالا عقاولا

بحوث العدد|

الواقع االفتراضي وأثره في المجتمع المدني
أ .د صابرين زغلول السيد
جمهورية مصر العربية -جامعة عين شمس /كلية التربية للبنات

المستخلص:

يشــهد عالمنــا المعاصــر الكثيــر مــن الفوائــد التــي قدمتهــا لنــا الميديــا المختلفــة والتقنيــات
التكنولوجيــة الحديثــة وال سـ َّيما فيمــا يعــرف بالواقــع االفتراضــي الــذي نشــأ بدافــع الحــوار وتبادل
اآلراء بالدرجــة األولــى ،ممــا يؤكــد ســعي األفــراد إلــى إثبــات الــذات ونشــر األفــكار ،وأصبحــت
انعكاســا لهوياتهــم الحقيقيــة ،وهــو مــا يفســر تصريحهــم
الهويــة االفتراضيــة عنــد غالبيــة األفــراد
ً
ببياناتهــم الحقيقية حول الســن والجـــنس والمواصـــفات ووضـــع صورهم الحقيقيــة ،كما يحاول
البعــض ربطهــا بالهويــة الحقيقيــة عــن طريــق االســـم المســتعار الــذي يكــون لــه دالالت شــخصية
غال ًبــا ،وكــذا وضــع صــور رمزيــة واتخـــاذ شــعارات تحمــل التوجــه الفكــري أو توجــه آخــر ،وقــد
ســاعد علــى ذلــك عوامــل عملــت علــى زيــادة فعاليــة األفــراد داخــل الواقــع االفتراضــي وزودت
تمســكهم بــه ،كمــا عملــت علــى إثبــات هويتهــم وإظهــار قدراتهــم ،منهـــا تقلـــدهم منصــب فــي
هــذه المجتمعــات وحصولهــم علــى تقديــر أو وســام اعترا ًفــا بجهودهــم ،حيــث يــرى الغالبيــة
أنهــم عــن طريــق الهويــة االفتراضيــة يكونــون أكثــر تفاعـ ًـا ونشـ ً
ـاطا ومشــاركة وأحســن تصر ًفــا
فــي الواقــع االفتراضــي عنــه فــي الواقــع الفعلــي ،وذلــك لخصائــص الواقــع االفتراضــي الــذي
يركــز علــى التواصــل الفكــري ولـــيس علــى المظهــر واالنطباعــات األولــى مثلمــا هــو موجــود فــي
الواقــع الفعلــي ،كمــا أنــه أكثــر تلقائيــة وصراحــة النعــدام تعقيــدات االتصــال المباشــر االجتماعية
كالقيــام ببعــض الترتيبــات أو العــادات والمراســيم أو النفســية كالشــعور بالخجــل أو االرتبــاك
ـلبي إلــى عــدم مصـــداقية الهويــات
وغيرهــا ،إال أن القــدرة علــى إخفــاء الهويــة أ ّدى وبشــكلٍ سـ ّ
االفتراضيــة التــي شــجع بعضهــا علــى اختــراق الحــدود الدينيــة واألخالقيــة والسياســية …
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Virtual Reality and Its Impact on Civil Society
Abstract:
Our contemporary world is witnessing a lot of benefits provided to
us by the various media and modern technological technics, especially
in what is known the virtual reality, which arose out of dialogue
and exchange of views in the first place, and confirms the efforts of
individuals to prove themselves and disseminate ideas, and the virtual
identity of the majority of individuals has become a reflection of their
true identities, which is What explains their declaration of their real
data about age, gender, specifications, and putting their real pictures,
as some try to link them to the real identity through a pseudonym that
often has personal indications. As well as, putting symbolic pictures
and making slogans holding the intellectual orientation or another
orientation, and this was helped by factors that worked on increasing
the effectiveness of individuals within virtual reality and increasing
their adherence to it. In addition, working to prove their identity and
demonstrate their capabilities, including holding a position in these
societies and obtaining an appreciation or a medal in recognition of
their efforts. About it in actual reality, due to the characteristics of
virtual reality that focuses on intellectual communication and not on
appearance and first impressions as it exists in actual reality, and it is
more spontaneous and explicit due to the lack of social complexities of
direct communication, such as making some arrangements, customs,
ordinances, or psychological, such as feeling ashamed or confused
and others, but the ability to hide identity negatively led to the lack of
credibility of virtual identities that encouraged Some of them penetrate
the religious, moral and political borders. . . etc.
Keywords:
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المقدمة:

ان انقــاب الوســائل والتقنيــات التكنولوجيــة وعكســها عــن مســارها الصحيــح وأصبحــت
تمثــل منعط ًفــا خطيـ ًرا داخــل المجتمعــات المدنيــة وذلــك بســبب توغــل هــذه الوســائل والتقنيــات
إلــى صميــم حياتنــا اليوميــة أكثــر مــن الــازم فأصبحــت جــز ًءا ال يتجــزأ مــن واقعنــا المعــاش
عالمــا بعيــدً ا كل البعــد عــن واقعنــا المــادي الملمــوس ،الــذي
لدرجــة أننــا خلقنــا مــن خاللهــا ً
يتميــز بصيرورتــه وكينونتــه ،فأصبحنــا فريســة لفقــد كثيــر مــن القيــم الحقيقيــة فــي وضــع جديــد
ملــيء بالفــراغ الروحانــي كان مــن نتيجتــه صعــود كثيــر مــن موجــات الشــك المعرفــي والوجــودي
وأصبحنــا ال نميــز بيــن مــا هــو حقيقــي ملمــوس ومــا هــو مصطنــع محاكــى لنبنــي مــن جديــد كه ًفــا
أفالطون ًيــا ال تمييــز فيــه بيــن عالــم األوهــام والظــال والعالــم الحقيقيــن ،وأصبحنــا نتســاءل :هــل
الحقيقــة هــي العالــم المصطنــع االفتراضــي أم عالمنــا المــادي الواقعــي؟ ،هــل نــدرك أننــا نعيــش
داخــل عالــم مصطنــع افتراضــي أم أن الميديــا جعلــت مــا هــو مصطنــع حقيق ًيــا؟ ،كيــف نقهــر
االغتــراب الــذي فقدنــا بســببه هويتنــا و ذواتنــا الحقيقيــة داخــل عالــم مصطنــع مفــرط ؟
أســئلة كثيــرة تصــدى لهــا بعــض الفالســفة علــى رأســهم جــان بودريــار «2007-1929م»
الفيلســوف والسوســيولوجي الفرنســي الــذي طــرح هــذه اإلشــكال ّية بقولــه « مــا الذي تبقــى إذن من
الواقــع المــادي ونحــن نشــهد فــي كل مــكان حق ًنــا هائـ ًـا ومتواصـ ًـا للواقــع بالصــورة والمتخيــل
واالفتراضــي « ( )1ومــن أجــل ذلــك حــاول «بودريــار» فــي كثيــر مــن أعمالــه وكتاباتــه التصــدي لمــا
ســماه بعصــر مــوت الواقــع أو نهايتــه ،الــذي كان أبــرز ســماته نشــأة العوالــم االفتراضيــة ،فقــام
بتحليــل المبــدأ المــادي للواقــع مــن صــراع وتناقــض وجدليــة ونفــي وقطعيــة ومجــاوزة وثــورة
والــذي كان مــن نتاجهــم جدليــات هادمــة نتيجــة القطعيــة التــي خلقتهــا العوالــم االفتراضيــة بيــن
اإلنســان ومجتمعــه فأصبــح مغتر ًبــا حتــى فــي وطنــه وأصبــح يعيــش بعيــون المغتــرب بيــن عالميــن
مختلفيــن لــم يجتمعــا علــى حافــة التمــاس إال وقــد افترقــا ،وهمــا العالــم الواقعــي والعالــم
االفتراضــي ،ومــن أجــل ذلــك كان البــد لنــا مــن الوقــوف علــى موقــف (بودريــار) مــن الواقــع
االفتراضــي مــن خــال العديــد مــن المفاهيــم التــي طرحهــا فــي محاولــة للوقــوف علــى تلــك
الهـ ّـوة الكبيــرة التــي حدثــت بيــن العالــم الواقعــي واآلخــر االفتراضــي مــن أجــل إعــادة الــذات
المســتلبة التــي فقــدت هويتهــا داخــل هــذا العالــم ذلــك العالــم االفتراضــي.
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فــي ظــل التأثيــرات التكنولوجيــة الحاليــة انطلــق (بودريــار) فــي طرحــه لمفهــوم الواقــع
االفتراضــي مــن خــال طرحــه لفكــرة الواقــع المفــرط ( ، )Hyper-Realityوالــذي يعنــي عــدم
قــدرة الوعــي علــى التمييــز بيــن الواقــع ومحــاكاة الواقــع ،وخاصــة فــي المجتمعــات مــا بعــد
الحداثيــة التــي شــهدت تقد ًمــا تكنولوج ًيــا هائـ ًـا ،وينظــر إلــى الواقعيــة المفرطــة بوصفهــا حالــة
يمتــزج فيهــا الحقيقــي والخيالــي م ًعــا بسالســة حتــى ال يكــون هنــاك تمييــز واضــح يحــدد أيــن
ينتهــي أحدهمــا وأيــن يبــدأ اآلخــر ،ممــا يتيــح االختــاط بيــن الواقــع المــادي و الواقــع االفتراضــي
والــذكاء البشــري والــذكاء االصطناعــي و قــد يجــد األفــراد أنفســهم ألســباب مختلفــة،
أكثــر انســجا ًما أو ً
تورطــا مــع عالــم الواقــع المفــرط مقارنــة بالعالــم الحقيقــي المــادي لذلــك
يــرى (بودريــار) « أن الواقــع الحقيقــي لــم يعــد مــا كان عليــه مــن قبــل ،حيــث أثــرت وســائل
التكنولوجيــا فــي تشــكيل الوعــي االجتماعــي الجديــد فــي العصــر الحاضــر ومــع تطــور وســائل
االتصــال والثــورة التكنولوجيــة التــي شــهدها عصــر مــا بعــد الحداثــة أصبحــت وســائل اإلعــام
()2
تمــارس دو ًرا جوهر ًيــا فــي إثــارة اهتمــام الجمهــور بالقضايــا والمشــكالت المطروحــة»
حيــث تعــد وســائل اإلعــام مصــد ًرا رئيسـ ًيا يلجــأ إليــه الجمهــور فــي اســتقاء معلوماتــه عــن كافــة
القضايــا ،بســبب فاعليتــه االجتماعيــة وانتشــاره الواســع فهــو  -اإلعــام  -بقدرتــه علــى الحــراك
ومخاطبــة القســم األعظــم مــن التكويــن المجتمعــي ،يمتلــك تلــك اإلمكانيــة علــى التأثيــر ال
سـ َّيما الفضــاءات االفتراضيــة ،التــي تقــوم بتشــكيل الوعــي االجتماعــي بصــورة غيــر مباشــرة، ،
وقــد ذهــب «بودريــار» إلــى أن المعلومــات واالتصــاالت ،أصبحــت يســتعاض عنهــا بمــا يعــرف
بالواقــع المفــرط الــذي يحاكــي الواقــع الفعلــي وذلــك مــن خــال اإلثــارة واختــراع األكاذيــب
التــي تجعــل مــن حقيقتــه ،هــي األفضــل وقــد تــم ذلــك عنــد نقطــة تحــول حاســمة مــن خــال
االنتقــال مــن اإلشــارات التــي غطــت علــى األشــياء ،إلــى عالمــات تخفــي وجــود هــذه األشــياء،
وعلــى ذلــك أصبــح الواقــع المفــرط يعــرف بأنــه ثقافــة مليئــه بالنمــاذج الحقيقيــة التــي لــم تكــن
موجــودة ،ممــا ترتــب عليــه عواقــب بفقــدان « التمييــز بيــن الحقيقــي والمتخيــل» ( )3وأصبحنــا
نخاطــر بــأن الحقيقــي ال يحتــاج ألن يكــون عقالن ًيــا؛ ألنــه لــم يعــد لدينــا المقاييــس نفســها التــي
نحكــم مــن خاللهــا علــى المثــال األعلــى أو الســلبي .ولذلــك ســاد منطــق المحــاكاة أو االصطناع
الــذي ليــس لــه أي عالقــة بمنطــق الحقائــق أوالترتيبــات العقالنيــة ( )4ويعتبــر مصطلــح االصطنــاع
أو المحــاكاة مــن المفاهيــم المهمــة والضروريــة لفــك ألغــاز الواقــع المفــرط عنــد (بودريــار) ،
ولذلــك ال ُبـــدَّ لنــا مــن تســليط الضــوء علــى هــذا المفهــوم.
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االصطناع Simulation

لعــب مفهــوم االصطنــاع دو ًرا أساســ ًيا فــي تشــكيل منظومــة العالــم المفــرط فــي فلســفة
بودريــار ،ولكــي نفهــم مفهــوم االصطنــاع عنــده ال ُبـــدَّ مــن إظهــار التباين بيــن مصطلــح االصطناع
( )Simulationواإلخفــاء ( ، )dissimulationوقــد ذهــب «بودريــار» إلــى أن اإلخفــاء يلزمــه وجــود
()5
الشــيء ً
أول ليتــم إخفــاؤه ،فهــو علــى حــد قولــه يعنــي «التظاهــر بعــدم امتــاك مــا نملــك»
 ،لــذا فــإن ذلــك المصطلــح يعنــي (بمــا نملــك) فنحــن ال نخفــي شــيئًا ليــس بحوزتنــا ،ألنــه ال
يمكــن إخفــاء الالشــيء أو العــدم ،كمــا أنــه ليــس بمقدورنــا حجبــه طالمــا أنــه غيــر موجــود ،فلــزم
وجــوب وجــوده وملكــه.
أمــا االصطنــاع فهــو «التظاهــر بامتــاك مــا ال نملــك» ( ، )6وهــو بهــذا يعنــي الــذي ال نملكــه
مدعيــن امتالكــه واســتمرارية ذاك االمتــاك ،أو بمعنــى أخــر ا ّدعــاء حضــور الغائــب ،وذلــك ألن
موضوعاتــه ليســت واقعيــة وغيــر حقيقيــة نظهرهــا علــى أنهــا وقائــع طبيعيــة ،لذلــك كانــت مكانــة
الغيــاب متباينــة بيــن المصطلحيــن ،ففــي مصطلــح اإلخفــاء مكانــة الغيــاب ثانويــة؛ ألنهــا تأتي بعد
الحضــور أو الوجــود والملكيــة ،أمــا فيمــا يخــص مصطلــح االصطنــاع فتلــك المكانــة  -الغيــاب -
أساســية تدخــل فــي بنيتــه وصلــب تكوينــه ألنــه يقــوم عليهــا فهــي مرجعيتــه االســتراتيجية ،ومــع
ذلــك فاالصطنــاع ليــس بهــذه البســاطة والوضــوح والتميــز ،ألنــه أكثــر تعقيــدً ا وتركي ًبــا وتضليـ ًـا،
ذلــك «ألن االصطنــاع غيــر التظاهــر» ( ، )7أو التمثيــل ،بــل بالعكــس هــو معــارض لــه ذلــك أن
العالمــة و الرمــز يمثــان الحقيقــة فــي التظاهــر وهمــا متكافئــان مــع الحقيقــة الواقعيــة ،فــي حيــن
أن االصطنــاع يبــدأ مــن يوتوبيــا هــذا التكافــؤ ،مــن خــال االرتــداد بالعالمــات والرمــوز عــن
كل مرجع ّيــة وبالتالــي الحكــم عليهــا باإلعــدام ،كذلــك نجــد التظاهــر يحــاول امتصــاص ماهــو
مصطنــع ومحاكــى عــن طريــق تفســيره علــى أنــه تمثيــل كاذب ،ولذلــك فالتظاهــر بالشــيء ال يعني
اصطناعــه ،علــى ســبيل المثــال مــن يتظاهــر بالمــرض  -كمــا يقــول بودريــار  -يمكنــه ببســاطة
أن يســتلقي علــى ســريره ليوهــم اآلخريــن بأنــه مريــض ،أمــا مــن يصطنــع المــرض فإنــه يعمــل
علــى أن يعيــن فــي ذاتــه بعــض األعــراض ،ولذلــك فــإن االصطنــاع متبايــن تما ًمــا عــن التظاهــر
واإلخفــاء ومؤثــر فــي الواقــع علــى نحــو مغايــر لهمــا ،حيــث إن تأثيــره يخــل بالتــوازن فــي الواقع،
بــل إنــه يشــوه الواقــع ويمــزق مبادئــه فــي حيــن تأثيــر التظاهــر واإلخفــاء ال يؤثــر أو يغيــر مــن تــوازن
الواقــع ،ولذلــك فاالصطنــاع ال يع ُبــر ثــم يمضــي ويــزول؛ ألنــه ليــس اســتراتيجية ســطحية ثانويــة
وإنمــا موجــه بالضــرورة ضــد مبــادئ الواقــع ومقوالتــه ،فاالصطنــاع إ ًذا يضــع الواقــع فــي زلزلــة
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قويــة مفادهــا فقــدان ثنائياتــه وتناقضاتــه ممــا يعمــل علــى زيــادة الهشاشــة لمبــدأ الواقعيــة ،ويرمــي
بظاللــه علــى أي إمكانيــة للتمييــز بيــن الحقيقــة والزيــف والصــدق والكــذب ،الخيــر والشــر ،بيــن
الواقــع والخيــال . . .إلــخ ،وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى زلزلــة عمــق المعانــي مــن خــال عــدم
التمييــز بيــن حدودهــا ونظيراتهــا ونقيضتهــا ،فيحــدث مــا يمكــن أن نســميه بالدمــج بيــن الواقــع
موجهــا بالضــرورة ضــد مبــادئ الواقــع ،فإنــه يســعى
والمصطنــع ،لذلــك فــإن االصطنــاع بكونــه
ً
إلــى خلــق ابســتمولوجية فوضويــة جرثوميــة أساســها التمويــه والتضليــل وانعــدام الشــفافية ،ممــا
يــؤدي إلــى ســقوط مبــادئ الواقعيــة وحدودهــا لحــدوث هــذا الدمــج حيــث لــم يكــن هنــاك مــا
يميــز ذلــك الحــد الفاصــل بيــن مــا هــو واقعــي وخيالــي أو حقيقــي وســراب زائــف؛ ألن جميــع
تلــك المصطلحــات قــد ُأزيلــت الحــدود بينهــا وبيــن نقيضهــا « بحيــث لــم يعــد هنــاك ُبعــد خيالــي
مســتقل عــن الواقــع» ( )8ولــن يبقــى إال الزيــف المنفصــل عــن الحقيقــة ،لقــد اختلطــت األوراق
تشــابها بيــن نظــرة بودريــار للعالــم ونظــرة
والعناصــر واألشــياء ،وفــي هــذا المســتوى نلمــس
ً
ديريــدا للعالــم كنــص ،فدريــدا كذلــك يقــر بالطابــع «المتــردد والاليقينــي  indécidablللعالــم».
ً
أعراضــا حقيقيــة فهــل هــو مريــض أم ال
ولذلــك يتســاءل بودريــار :بمــا أن المصطنــع يخلــق
؟ ويجيــب بقولــه « :ال نســتطيع أن نتعامــل معــه موضوع ًيــا ال كمريــض وال كســليم هنــا يتوقــف
()9
الطــب وعلــم النفــس أمــام حقيقــة مــرض صــارت غيــر معروفــة»

إذن فمــا هــي نتيجــة هــذا االصطنــاع علــى الواقــع ؟ النتيجــة أن الواقــع بعدمــا أصبــح
مصطن ًعــا ومفبـ ً
ـركا أصبــح عص ًيــا عــن الفهــم مــا دمنــا ال نســتطيع تمييــز مظاهــره الحقيقيــة عــن
المصطنعــة ،لذلــك يقــول بودريــار «لقــد انخــرط الجميــع فــي اللعبــة ،لعبــة اإليهــام ،ذلــك أن
االصطنــاع جعلنــا» لــم نعــد نتوقــف علــى معيــار أو مقيــاس أو إطــار أو مرجــع أنطولوجــي أو
قاعــدة ابســتمولوجية أو ضوابــط أخالقيــة نهائيــة أو يقينيــات دينيــة تصلــح للتمييــز بيــن األشــياء
ورســم الحــدود وتحديــد المســارات وتثبيــت األســماء وضبــط اآلفــاق وطــرد األشــباح واألوهــام
والتناقضــات ( ، )10والمثــال الــذي يشــرح ويوضــح بــه بودريــار ذلــك االصطنــاع «هــو مثــال
ديزنــي النــد  »Disney Landحيــث يؤكــد أن ظاهــرة ديزنــي النــد ليســت حقيقيــة وليســت بالمزيفــة
كذلــك ،إنهــا آلــة تعميــة (حجــب ،إخفــاء ) . . .غرضهــا األساســي إعــادة توليــد وهــم الواقــع.
ومــن هنــا  -يقــول بودريــار  -بهــزال التخ ّيــل وســخريته وانحطاطــه ،ذلــك أن عالــم «ديزنــي
النــد» يريــد أن يكــون طفول ًيــا ليوهــم النــاس أن عالــم الكبــار هــو فــي مــكان آخــر  -أي -فــي
«العالــم الواقعــي» ( )11وأن هــذا العالــم هــو مجــرد عالــم ديزنــي النــد ،ليخفــي حقيقــة أن الطفولــة
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الفعليــة هــي فــي كل مــكان ،وأنــه ال فــرق بيــن ديزنــي النــد والعالــم الواقعــي» ،وواقــع الواليــات
المتحــدة األمريكيــة بالخصــوص ،ديزنــي النــد هــي طفولــة الكبــار بأنفســهم الذيــن يلعبــون هنــا
دور األطفــال لخــداع النــاس وتوهيمهــم وإخفــاء طفولتهــم الواقعيــة ( ، )12فديزنــي النــد نمــوذج
مقولــب ( )Stérétypeيع ّبــر عــن الواقــع األمريكــي دون التعبير عنه ،وأســاس هذه الصــورة المقلوبة
هــي النمنمــة أو التصغيــر ( )miniaturizationوال شــك فــي ذلــك طالمــا أن عصــر االصطنــاع هــو
عصــر النمنمــة بامتيــاز ،علــى حســب تعبيــر بودريــار ،وقــد ســاعد علــى ذلــك أن تحولــت كل
الكلمــات إلــى إشــارات ورمــوز تنتقــل بفعلهــا الــدالالت عبــر فضــاءات لتصبــح كلمــات ورمــوز
للخطــاب ،لذلــك أصبــح الواقــع فــي نظــر بودريــار مجــرد وهــم يتميــز باالختفــاء كلمــا أردنــا
االقتــراب منــه ،فمثلــه فــي ذلــك مثــل ســراب أنشــأنا مــن خاللــه واق ًعــا افتراض ًيــا ( )13جــاء نتيجــة
الصطنــاع مفــرط تمثــل فيــه األشــياء لتحــل محــل األشــياء الممثلــة ،وأصبــح التمثيــل أكثــر أهميــة
مــن «الشــيء الحقيقــي» ( )14وقــد انتقــد بودريــار العالقــة بيــن الــدال والمدلــول عنــد « فردينانــد
دي سوســير  1913-1857م »( )15حيــث أنكــر مثــل «جــاك ديريــدا» وجــود أي معنــى واضــح ،و
قــال بالــدالالت العائمــة أو المعنــى المغيــب ،وبالتالــي « رفــض التمييــز بيــن المظاهــر والحقائــق
الكامنــة وراء هــذه المظاهــر» ( )16وبالنســبة لــه ،انهــارت أخيــرا الفــوارق بيــن الــدال والمدلــول،
ولــم تعــد العالمــات تشــير إلــى مدلــوالت بــأي معنــى معقــول ،حيــث يتكــون العالــم الحقيقــي مــن
الــدالالت العائمــة .ولذلــك ذهــب مثــل الفيلســوف األلمانــي نيتشــه ،بوجــود الحقيقــة مادامــت
ً
ارتباطــا وثيقــا باللغــة والخطــأ والظــن والمبالغــة المجازيــة والبالغــة التخييليــة ووســائل
ترتبــط
اإلعــام ،وقــد ذهــب بودريــار إلــى أبعــد ممــا ذهــب إليــه نيتشــه بصياغتــه لمفهــوم مــا فــوق
الحقيقــة ،حيــث يكــون شــيء مــا حقيق ًيــا فقــط عندمــا يتحــرك ضمــن نطــاق وســائل اإلعــام،
وتولــد تكنولوجيــات االتصــال فــي مــا بعــد الحداثــة الصــور العائمــة بشــكل حــر ،حيــث اليمكــن
ألحــد أن يعيــش أي تجربــة إذا لــم تكــن بصيغــة مشــتقة ،وقــد أخــذت تجربــة العالــم للعبــث مــكان
أي ثقافــة مميــزة ،وأصبــح للعبــث لهجــة واحــدة فقــط :تلــك التــي تمتلكهــا الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
وهــذا مــا قــاد العديــد للشــك فــي أن بودريــار نفســه بمفهومــه مافــوق الحقيقــة ،لــم يعــد
يســكن جســدً ا دنيو ًّيــا ( ، )17حيــث تحولــت كتاباتــه إلــى إســتراتيجيات فادحــة حيــث أصبحــت
العالمــات والرمــوز بــا معنــى بســبب تكرارهــا واختالفهــا ،وعلــى الرغــم مــن هــذا التكــرار
واالختــاف الب ّيــن لــكل مــن العالمــة والرمــز إال أنهمــا شــكال الجوهــر الجــذري الــذي صــاغ بــه
بودريــار اتجاهاتــه األيدولوجيــة واإلســتراتيجية الفادحــة ،ويتضــح ذلــك مــن عبارتــه الشــهيرة
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واألكثــر إثــارة للجــدل « أن حــرب الخليــج عــام (1991م) لــم تكــن حقيقيــة ،بــل كانــت حد ًثــا
إعالم ًيــا» إنهــا غيــر حقيقيــة« ،إنهــا حــرب دون أعــراض الحــرب» ( )18فهــي فــي نظــره عبــارة عــن
وهــم ،ألنهــا لــم تعــد موجــودة بقــدر مــا ،إن الــذي أصبــح موجــو ًدا هــو فقــط الوهــم الــذي فيــه
تــم التعويــض بالعالمــات والرمــوز الحربيــة ،فنحــن لــم نكــن أمــام حــرب حقيقيــة بقــدر مــا أننــا
كنــا أمــام عالمــات ورمــوز حربيــة وهميــة ومضللــة وهــي نفــس الحــرب التــي مارســها األمريــكان
علــى الــرأي العــام العالمــي مــن خــال وســائل اإلعــام خاصــة أنهــا حــرب ال معنــى لهــا؛ لذلــك
فمــا أشــارت إليــه وســائل اإلعــام يمكــن أن ينتمــي إلــى الواقــع بقــدر مــا أنــه يمكــن أن ينتمــي
إلــى الزيــف ،فنصبــح بذلــك أمــام الشــك أي عــدم اليقيــن واالرتيــاب ،ولذلــك يــرى بودريــار أن
القــول بــأن الحــرب لهــا وجــود واقعــي هــو قــول مــن قبيــل الوهــم؛ فالقــول بالحــرب هــو تمثيليــة،
نجاحهــا ارتبــط بالقــدرة التــي تمــت ممارســتها علــى مــا يســمى «بالــرأي العــام» بفعــل قــوة تغطيــة
وســائل اإلعــام التــي عملــت علــى نشــر وهــم مســاندة الجميــع للحــرب وكــذا المبــررات التــي تم
تقديمهــا للــرأي العــام علــى أنهــا مبــررات صحيحــة؛ وبذلــك حلــت عمليــة الحــدث اإلعالمــي
عــن الحــرب محــل الحــرب ذاتهــا؛ وبمعنــى آخــر ،يــرى بودريــار ،أننــا لــم نعــد أمــام اختــاف
بيــن حــرب هــي حــرب الكلمــات أو الوهــم الــذي أسســت لــه وســائل اإلعــام بتوجيــه مــن اليميــن
المحافــظ خاصــة األمريكــي منــه لترويــض الــرأي العــام ،وبيــن حــرب التــي هــي الحــدث ذاتــه
الــذي لــن يحــدث إال فــي مخيلــة هــذا األخيــر بفعــل قــوة اإلعــام التلفزيونــي خاصــة فتــرة حشــد
القــوات العســكرية قبــل فتــرة وجيــزة عــن انطــاق الحــرب؛ ويتابــع بودريــار قولــه «بــأن مرجعيــة
مجمــل المســؤولين مــن رؤســاء دول وسياســيين وعــدد مــن الجنــراالت والخبــراء تتجســد فــي
اإلعــام التلفــزي الــذي هــو آليــة تمدهــم بكثافــة مــن الصــور المزيفــة واألخبــار المعــدة قبـ ًـا فــي
الموضــوع» ( )19لــذا لــم يعــد بمقــدور الــرأي العــام المحلــي واإلقليمــي والعالمــي التمييــز بيــن
الحــرب الحقيقيــة والحــرب الوهميــة ،لقــد أصبحنــا أمــام تمثيليــة مســرحية محبوكــة موقعهــا
شاشــات التلفزيــون ،تمثيليــة لــم يعــد بإمــكان الــرأي العــام التمييــز فيهــا بيــن مــا هــو حقيقــي ومــا
هــو وهمــي ،وال شـ َّ
ـك أن تصــور بودريــار هــذا هــو تصــور ينــدرج تحــت اســتراتيجية منحطــة
لخطابــات التحــرر السياســي نظــرا ً
أول لعبثيتهــا المتمثلــة فــي كــون أن األحــداث السياســية وغيرها
هــي أحــداث ال معنــى لهــا ومــا علــى الــرأي العــام إال أن يقتنــع بذلــك مــادام هــو الدائــرة الوحيــدة
التــي يتحــرك مــن داخلهــا دون رفضهــا ،وبطبيعــة الحــال ،فهــذا القــول هــو تعبيــر أيديولوجــي
عــن أزمــة النظــام الرأســمالي الــذي أصبــح لكــي يتجــاوز أزماتــه ،مضطـ ًرا إلــى أن يصــور الواقــع
كمــا يريــد ،وكمــا تقتضيــه مصلحتــه االقتصاديــة؛ وهــذا يتطلــب تعبئــة المســتوى السياســي الــذي
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أفــرغ ســلوكيات الرأســمالية مــن المضمــون السياســي المتوحــش وإعطائــه المضمــون الغامــض
والشــديد المرونــة التقــاء احتجاجــات وتظاهــرات وثــورات الشــعوب وهــو نفــس التنظيــر والتوجه
األبســيتمولوجي واأليديولوجــي ،لذلــك أصبــح التحقــق مــن حــرب الخليــج غيــر ممكــن إال مــن
خــال شاشــات التليفزيــون ،فالصــورة التلفزيــة هــي نفــي أليــة إحالــة واقعيــة أو حدثيــة أو لنقــل
إنهــا الصــورة االفتراضيــة التــي تتميــز بالتوالــد والتكاثــر لكــن بعيــدً ا عــن أي إحالــة علــى الواقــع؛
ولذلــك عندمــا تصبــح الصــورة رم ـزًا لغو ًيــا يتحــدد مدلولــه فــي نفــي الواقــع ،أو لنقــل عندمــا
يتــم تحويــل اإلعــام ،وأهمــه التلفــاز ،إلــى فضــاء افتراضــي للحــدث ،فهنــا نصبــح أمــام خلــق
شــروط مشــروعية االســتعمار والغــزو وبالتالــي الحصــول علــى مشــروعية إبــادة الواقــع وإحــال
ـخصا
واقــع افتراضــي تقــوم وســائل اإلعــام بالدعايــة لمشــروعية وجــوده ليصبــح المشــاهد شـ ً
مســجو ًنا أمــام الشاشــة لذلــك يــرى بودريــار أنــه لــم يعــد للواقــع مرجــع أو أي ســلطة وبالتالــي
لــم يعــد معقـ ً
ـول «لقــد غــدا واق ًعــا اســتراتيج ًيا علــى وجــه التحديــد» ( )20لقــد أصبــح اإلســتوديو
والشاشــة كمــا يذهــب إلــى ذلــك بودريــار همــا مركــز القيــادة فــي ميــدان الحــدث وبالتالــي تغييــب
الميــدان الحقيقــي لصالــح الميــدان االفتراضــي للحــدث ،وهــذا يؤكــد كمــا يذهــب بودريــار قصــد
تزكيــة المصداقيــة علــى غــزو العــراق وغيــره مــن دول الشــرق األوســط بــل وغيــره مــن باقــي دول
العالــم  -مثــال رومانيــا وقصــد محاكمــة وإعــدام تشاوسســكو (1989 - 1918م) ( )21وعلــى
ذلــك يــرى بودريــار أن الخبــر والصــورة لــم يعــودا فــي قبضــة مبــدأ الحقيقــة والواقــع» ( )22بــل
أصبحــا فــي قبضــة المحــاكاة أو االصطنــاع الحاكــم علــى كل أفعالنــا مــن خــال انخراطنــا فــي
العوالــم االفتراضيــة ،ووف ًقــا لمــا ذكــره بودريــار انعكــس هــذا علــى الفــرد و المجتمــع ،حيــث
فقــد الفــرد هويتــه فــي مــا يســمى بالشــتات الذهنــي للشــبكات» ( )23ولــم تعــد األفــكار الفرديــة ذات
صلــه بالموضــوع ،و ُاســتعيض عنهــا باألصــوات واألفعــال التــي تتــردد أصداؤهــا فــي الشــبكات
بتضخيمهــا وتشــويهها ،و هــو مــا أدى إلــى نتائــج عشــوائية غيــر متوقعــة و ال يمكــن ألحــد أن
يتحكــم فيهــا حيــث اســتبدلت الهويــة الفرديــة بالهويــة المفرطــة (للشــبكة أو المجموعــة) ،
ويتســاءل بودريــار :أليــس هــذا غري ًبــا علــى عكــس مــا نشــكو منــه ،مــن أنانيــة مفرطــة ،وهــوس
بالــذات والنرجســية الفرديــة ؟ فهــل يكــون شــيئًا جيــدً ا أن يوجــه النــاس أنفســهم أكثــر نحــو
المجتمعــات االفتراضيــة ؟
هنــا يذهــب بودريــار إلــى أنــه إذا لــم يكــن هنــاك واقــع مشــترك خارجــي يختبــر فيــه النــاس
أفكارهــم ،فلــن يوجــد بذلــك أســاس اللتقــاء األفــكار ،وبالتالــي تتالشــى الهويــة شــيئًا فشــيئًا،
وقــد ســاعد علــى ذلــك وجــود أشــياء فــي الواقــع االفتراضــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى
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االغتــراب النفســي واالجتماعــي للفــرد ،فلــم يعــد المــرء فــي الواقــع االفتراضــي يتفاعــل مــع
أشــخاص آخريــن (مؤلــف ،فنــان) فأصبــح التفكيــر ينشــط مــن خــال أدوات جاهــزة ُتعــرض،
عالمــا هــو أشــبه بالمعبــودات التــي يفضلهــا،
وأصبــح الفــرد مــن خــال العالــم االفتراضــي يبنــي ً
عالمــا منغل ًقــا علــى نفســه حيــث يتــم
كذلــك أصبحــت الشــبكات االجتماعيــة ،مثــل الفيســبوك ً
اختيــار اآلخريــن وف ًقــا للتشــابه االــذي يتجمــع حولــه النــاس فيغلقــون تفكيرهــم علــى أنفســهم
فــي شــبكات أو مجموعــات ،ونتيجــة لذلــك فإنــه نــاد ًرا مــا يســتطيع المــرء مســاعدة نفســه علــى
التحــرر مــن االندمــاج ،و ً
بــدل مــن ذلــك يحــدث النقيــض حيــث يدمــر المــرء قيــم التســامح
والتعاطــف والفهــم لآلخريــن الحقيقييــن ،مــن خــال انغــاق العقــول التــي تنحصــر فــي المرســل
نوعــا مــن االلتــواء
والمتلقــي فتصبــح مماثلــة دون أي إبــداع ،ووف ًقــا لمــا يســميه بودريــار يحــدث ً
يــؤدي إلــى فقــدان المعلومــات والتنــوع فــي الحيــاة ،ولذلــك تــؤدي الزيــادة فــي المعلومــات إلــى
نتيجــة عكســية ،حيــث ينتــج عنهــا ضآلــة القيمــة المعلوماتيــة ولذلــك يؤكــد بودريــار مــن خــال
عبارتــه المشــهورة «بــأن مــا يزدهــر بنفــس الطريقــة ســيهلك بنفــس الطريقــة» ( )24وقــد ســاعد علــى
ذلــك ســببان:
ً
أول :مــع تكنولوجيــا االتصــاالت يحــدث انفجــار مــن الرســائل والصــور التــي نلتقــي حولهــا
والتــي كثيــرا منهــا ينشــأ نتيجــة التكــرار ،واالزدواجيــة ،والتضخيــم مــن خــال صــدى شــبكة
اإلنترنــت نظـ ًرا لســهولة انخفــاض تكلفــه االتصــاالت ،و ذلــك يســمح ببــذل جهــد أقــل ممــا ينتــج
عنــه تفــكك المعلومــات فــي نهايــة األمــر.
ثان ًيــا :إن مــا يرســله النــاس ويختارونــه ،عبــارة عــن ثرثــرة ينتــج عنهــا انخفــاض للقيمــة
المعرفيــة ،التــي تــؤدي لفقــدان القيمــة المعرفيــة فــي بعــض الفئــات االجتماعيــة ،وبالتالــي فقــدان
التفرقــة بيــن اآلراء واألفــكار ،وهــذا األمــر يتعــارض مــع طبيعــة الحيــاة ذاتهــا ،ويشــكل شـ ً
ـكلمن
أشــكال االنحــال و المــوت ،نتيجــة لتعصــب تلــك العقــول المغلقــة ،التــي تســاعد علــى قتــل
الحيــاة الثقافيــة ،ولذلــك ومــن أجــل بقــاء الحيــاة مــن خــال االتصــاالت ،فــإن ذلــك يحتــاج
إلــى كســر وفتــح هــذه المجتمعــات المغلقــة ،مــن أجــل اســتيعاب الحيــاة والعيــش فيهــا ،ومــن
أجــل ذلــك طالــب بودريــار بضــرورة اســتيعاب أن عالمنــا هــو عالــم الواقعيــة المفرطــة أو الواقــع
الفائــق ،الــذي هــدم حــدود الواقــع لينفتــح علــى أضــداده لتصبــح هــذه األضــداد مندمجــة فيــه،
كذلــك ال ُبـــدَّ مــن فهــم أن اســتراتيجية االصطنــاع تعنــي االختــاف بيــن الحقيقــي والمزيــف فمــن
منــا ســيقول مثـ ًـا إن الصــور المنقولــة علــى شاشــة القنــوات اإلخباريــة بالخصــوص غيــر واقعيــة
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ً
أيضــا؟ صحيــح أنهــا نســخ عــن الواقــع ،لكنهــا اســتطاعت أن تحــل محلــه مــن حيــث القيمــة
وأصبحــت أكثــر واقعيــة منــه ،لذلــك ال ينبغــي النظــر إلــى االفتراضــي واالصطناعــي مــن جهــة
أخــرى «كشــيئين متعارضيــن أو كقطبيــن متناقضيــن» ( ، )25ذلــك أن االفتراضــي واالصطناعــي
همــا بالفعــل أكثــر واقعيــة مــن الواقعــي ذاتــه ،ونتســاءل األن كيــف أ ّثــر الواقــع المفــرط االفتراضــي
علــى منظومــة المجتمــع المدنــي ؟ يطــرح بودريــار ذلــك التأثيــر مــن خــال مفهــوم المجتمــع
االســتهالكي الــذي ســنعرض لــه بإيجــاز فــي الســطور التاليــة.
المجتمع االستهالكي

كان مــن مظاهــر التكنولوجيــا المعاصــرة مــا يعــرف بظاهــرة المجتمــع االســتهالكي ،الــذي
بــدأ فــي الــدول المتقدمــة الغنيــة كتطــور طبيعــي ،ونتيجــة الرتفــاع مســتوى الدخــل ،بعد أن أشــبع
معظــم النــاس حاجاتهــم األساســية ،وقــد ســاعد علــى ذلــك ضغــط الحكومــات والمؤسســات
الكبــرى لفتــح أبــواب االقتصــاد ،قبــل أن يشــبعوا الحاجــات الضروريــة لمعظــم النــاس ،وقــد
نظــر بودريــار لظاهــرة المجتمــع االســتهالكي علــى أنهــا نهــج سوســيولوجي لمجتمــع الرأســماليه
االســتهالكية ،جــاء مــع ُذ ْروة المفاهيــم المعاصــرة بيــن مــا ذهــب إليــه إميــل دور كايــم (-1858
 1917م) لتقســيم العمــل وتغيييــر التصنيــع للمجتمعــات مــن البســاطة واالتســاق إلــى التخصــص
واالختــاف ،وبيــن ماذهــب إليــه ماكــس فيبــر ( 1920 -1864م) فــي التفرقــة بيــن األخــاق
البروتســتانتية و أخالقيات الرأســمالية ،وبالنســبة لبودريارد ،كان االســتهالك هو الســمة الرئيســية
للمجتمعــات الغربيــة ،مــن حيــث إنــه «االســتجابة العالميــة التــي ترتكــز عليهــا المنظومــة الثقافيــة
بأكملهــا ( ، )26ويطــرح بودريــار مفهــوم االســتهالك علــى أنــه أصبــح وســيلة للتفرقــة ،وليــس
للترضيــة ،وهــو نتيجــة طبيعيــه لتولــي الهيئــات واألفــراد هــذه المســألة حيــث تالشــى العالــم
الحقيقــي الواقعــي واســتعاض عنــه بعالمــات وهميــة مــن العالــم الحقيقــي
وقــد دعــم ذلــك موجــات الدعايــة واإلعــان لســلع تافهــة وغيــر ضروريــة ،مــع تصويرهــا
بــأن الحيــاة ال يمكــن أن تســتمر بدونهــا ،حيــث أصبحــت الســلع نتيجــة للتواصــل اإلعالمــي
واإلعالنــي عبــارة عــن منتجــات مــن الممارســات البشــرية ،مثــل «الشــاالت الهنــدي،
والمسدســات األمريكيــة ،والخــزف الصينــي والتوابــل مــن المناطــق المدارية…إلــى آخــره».
( )27وقــد نتــج عــن ذلــك توتــرات شــديدة ،تفــوق بكثيــر مــا أنتجتــه ظاهــرة المجتمــع االســتهالكي
مــن توتــرات فــي البــاد التــي أبدعتهــا ،وقــد نظــر بودريــار إلــى مجتمــع االســتهالك مــن خــال
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كيفيــة التحــول مــن الليبراليــة باعتبارهــا الصــورة التــي يــرى عليهــا الغــرب الرأســمالي نفســه إلــى
مجتمــع االســتهالك الــذي هــو الواقــع الحالــي و النهايــة األخيــرة التــي وصــل إليهــا هــذا الغــرب،
وقــد ع ّبــرت دراســات بودريــار عــن مــدى تحــول القيــم و المثــل البورجوازيــة و األيديولوجيــا
الليبراليــة إلــى قيــم و معاييــر اســتهالكية تتحكــم بهــا المؤسســات الكبــرى ووســائل اإلعــام مــن
خــال نســق مــن الرمــوز و العالمــات التــي لهــا منطقهــا الخــاص و حياتهــا الخاصــة التــي تلغــي
الحيــاة الواقعيــة للبشــر ،كمــا ع ّبــرت دراســاته ً
أيضــا عــن الكيفيــة التــي يصنــع بهــا اإلعــام و
عالمــا صناعيــا يمثــل واق ًعــا أكثــر واقعيــة مــن الواقــع نفســه ( )28حيــث يتحــول المجتمــع
االتصــال ً
االســتهالكي المعاصــر بهــذه الوســائل اإلعالميــة إلــى أســطورة ،ولهــذا فهــو ليــس بحاجــة إلــى
إنتــاج األســاطير حســب مــا يؤكــده بودريــار بقولــه «يمكــن القــول إن عصــر االســتهالك بوصفــه
المــآل التأريخــي لــكل المســار اإلنتاجيــة المتصاعــدة تحــت بــرج الرأســمالية ،وهــو ً
أيضــا عصــر
وعــم ،إذ إنــه يســ ّير اليــوم ســيرورات العمــل
االرتهــان الجــذري ،فقــد شــاع منطــق الســلطة
َّ
والمنتجــات الماديــة ،مثلمــا يســ ّير الثقافــة بأســرها والحيــاة الجنســية والعالقــات اإلنســانية،
وصـ ً
ـول إلــى النــزوات الفرديــة ،وهــذا المنطــق اســترجع كل شــيء ،ال بمعنــى أن كل الوظائــف
وكل الحاجــات قــد تموضعــت واســتعملت ألغــراض الربــح وحســب ،بــل ً
أيضــا بالمعنــى
األعمــق ،حيــث تمســرح كل شــيء ،أي تبرمــج فــي خيــات ،فــي عالمــات ،فــي نمــاذج قابلــة
()29
لالســتهالك »
ويــرى بودريــار أن ثقافــة المجتمــع االســتهالكي فــي المجتمعــات المعاصــرة قــد وصلــت
إلــى النقطــة التــي اختفــى فيهــا الحقيقــي واســتعيض عنهــا بنمــاذج مصطنعــة والتــي هــي جوهــر
الواقعيــة المفرطــة ،ولذلــك يتمحــور قلــق بودريــارد حــول مشــكلة الســلعة ودورهــا فــي المجتمــع
والثقافــة ،وقــد أســس ذلــك مــن خــال الرجــوع لفلســفة ماركــس العامــة فــي «رأس المــال» حيــث
جــادل ماركــس بــأن المنطــق األساســي للمجتمعــات الرأســماليه هــو تراكــم الثــروة مــن خــال
«الجمــع الهائــل للســلع األساســية الــذي تظهــر فــي شــكلها األول كســلع فرديــة» ( )30وقــد حــاول
بودريــار تحريــر هــذا المفهــوم الــذي ســاد فــي القــرن ( )19مــن خــال فلســفة ماركــس وبخاصــة
أن حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان فيهــا التقــدم فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا ممهــدً ا
لألشــكال الجديــدة لتحليــل الســلع األساســية ،و هــذا األمــر ينطــوي علــى إشــكاليه خاصــة فــي
مجــال االتصــاالت ،ولذلــك كان تحليــل بودريــارد متتب ًعــا للمشــكلة األساســية للســلع األساســية
بوصفهــا «المشــكلة الهيكليــة لجميــع المجتمعــات» ( ، )31وكان بودريــار يتوقــع أهميــة دور
االتصــال فــي تحليــل الســلعة ،وبالتالــي كان ينظــر فــي تحليلــه لنمــوذج الســلع األساســية مــن
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خــال عدســة «شــبه اللغويــات» حيــث توقــع أهميــة االتصــال فــي تحليــل الظاهــرة االجتماعيــة
التــي لــم يتمكــن ماركــس مــن القيــام بهــا ،ولذلــك وجــد بودريــار أن ماركــس لــم يكــن قــاد ًرا
علــى فهــم شــكل أبســط مفهــوم للســلع األساســية ،ولذلــك رأى أن تحريــر التكنولوجيــا فــي
الثــورة الصناعيــة لــم يكــن تحري ـ ًرا لقــوة محضــة ،لكنــه كان تطــو ًرا تحــت ســيطرة الجماعــات
السياســية والعســكرية الحاكمــة الســابقة ،كأداة للهيمنــة والتمييــز.
وقــد عــزز هــذه الفكــرة أن مجتمعنــا الحالــي عبــارة فــي الواقــع عــن معنــى مــن الرمــوز
والعالمــات ،وأن التجربــة البشــرية هــي محــاكاة للواقــع ،حيــث المفاهيــم الحاليــة للدخــل ورأس
المــال ومــا إلــى ذلــك لــم تعــد تشــير إلــى األشــياء الحقيقيــة وأن األحــداث لــم تعــد وف ًقــا لمنطــق
التمثيــل الشــفاف أو اقتصــاد المعلومــات ( )32وقــد جــادل بودريــارد بــأن الزيــادة فــي العالمــات
والرمــوز فــي أواخــر القــرن العشــرين للمجتمــع العالمــي قــد ســببت فــي كثيــر مــن المفارقــات
المتناقضــة.
وفــي الواقــع لــم يعــد يعتقــد فــي الليبراليــة وال الماركســية ،وأصبحنــا نعيــش فــي حالــة مــن
الجــدل نظـ ًرا ألن العالــم الدولــي يعمــل علــى مســتوى تبــادل العالمــات والســلع األساســية ،فقــد
أصبــح أعمــى أكثــر مــن أي وقــت مضــى لألفعــال الرمزيــة مثــل اإلرهــاب ،و تفلــت القــوة مــن
ســيطرة الشــركات ،و تدخــل فــي األســاطير االجتماعيــة بوصفهــا هــي المــورد المفتــوح للجميــع،
وبريئًــا ،ومتميــزًا عــن العمليــة السياســية ،ولذلــك أصبحــت التكنولوجيــا ليســت مجــرد أداة
للهيمنــة علــى الطبيعــة بــل هــي أداة لالتقــان االجتماعــي .وقــد ســاعد علــى ذلــك مــا يعــرف بـــ
ـذري) ذلــك المصطلــح الــذي نحتــه بودريــار ،فمــاذا يقصــد بهــذا الفكــر ؟
(الفكــر الجـ ّ
الجذري
الفكر
ّ

ـذري عنــد بودريــار ليــس فكـ ًرا نقد ًيــا أو جدل ًيــا ،بقــدر مــا أنــه فكــر تأرجحــي يقــوم
الفكــر الجـ ّ
علــى التســليم بفكــرة العالقــة المتوفــرة بيــن الفكــر والواقــع بمعنــى عــدم إحــال الواحــد محــل
اآلخــر أو النيابــة عنــه؛ وهــذا راجــع فــي نظــره إلــى عجــز الفكــر عن امتــاك الواقــع الفعلــي لصالح
الواقــع الوهمــي أو المتخيــل أو بمعنــى آخــر االفتراضــي ،وبلغــة أخــرى «فالفكــر الجــذري»
حســب بودريــار هــو مــوت الواقــع ،إنــه الفكــر الــذي يتبنــى ويحتضــن المعنــى والالمعنــى أو
الحقيقــة والزيــف فــي نفــس الوقــت ،نظ ـ ًرا الســتحالة تجــاوز حالــة التوتــر الــذي صنعــه الواقــع
المفــرط ،ويطــرح بودريــار تســاؤالت متكــررة حــول مــا ســمته مــا بعــد الحداثــة بميتافيزيقــا
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الواقــع ،نظــ ًرا لنتائــج التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي التــي عملــت علــى تغييــب الواقــع
والدعــوة لنقيضــه مــن خــال الواقــع االفتراضــي الــذي يتميــز بإيقــاع زمنــي ســريع يفــوق قــدرة
اإلنســان علــى متابعتــه ومســايرته؛ لذلــك تمكــن مــن اإلحــال محــل وعينــا وقدراتنــا اإلدراكيــة
وأصبــح ينــوب عنــه فــي ممارســة مهامــه وهــو فــي واقــع الحــال أصبــح يعنــي تخلــي اإلنســان نفســه
وبشــكل طوعــي عــن أدوات إدراكــه؛ فعلــى ســبيل المثــال لــم يعــد يثــق فــي حواســه الطبيعيــة التــي
منهــا العيــن بمــا تــراه وتبصــر ،ألن شاشــات التلفــزة وتقنيــات المعلوميــات أصبحــت تمــده بمــا ال
تســتطيع عينــه رؤيتــه ،وقــد أنتــج ذلــك لنــا وض ًعــا علــى مســتوى آخــر هــو تجــاوز المــكان لصالــح
الزمــن؛ لذلــك اختفــت أهميــة المــكان بفعــل ســرعة إيقــاع الســرعة ،فلــم يعــد مفيــدً ا التمييــز بيــن
الماضــي والحاضــر والمســتقبل ،ولــم يعــد مفيــدً ا التمييــز بيــن هنــا وهنــاك؛ ألن ذلــك أصبــح
عبــارة عــن وهــم بصــري.
ومــن هنــا تــم تدميــر األزمنة الثالثــة الســابقة الذكر ،لصالــح زمنين اثنيــن هما :الزمــن الحقيقي
وهــو بالــذات زمــن البــث المباشــر ،والزمــن المؤجــل وهــو بالــذات زمــن البــث الالحــق ،ويقصــد
بودريــار بذلــك أن قيمــة الفكــر لــم تعــد ُتســتمد مــن تطابقهــا مــع الحقيقــة بقــدر مــا أنهــا أصبحــت
ُتســتمد مــن اختالفــه الجــذري عنهــا ،بمعنــى أن موقعــه ووجــود وعينــا قــد أصبــح خــارج الزمــن
الواقعــي أو لنقــل إن وجــوده أصبــح دو ًمــا وجــو ًدا مؤجـ ًـا؛ وفــي هــذا يقــول بودريــار إننــا ال نوجــد
واقعيــا إال فــي مــا ســماه «بالالوعــي والنــوم والمــوت» ( )33فالوعــي أصبــح هــو اإليمــان بالوجــود
الوهمــي للعالــم الــذي اعتبــره أســاس الوجــود ال اإليمــان بالواقــع ،وفــي هــذا يقــول بودريــار:
« إن الغريــزة األهــم بالنســبة لإلنســان هــي غريــزة الصــراع ضــد الحقيقــة وبالتالــي ضــد الواقــع،
فاإليمــان بالواقــع هــو بمثابــة الحلقــة األكثــر ضع ًفــا فــي فهــم الواقــع أو العالــم الــذي ال يعــدو
كونــه قــد أصبــح ،حســب تعبيــر بودريــار المــأوى األخيــر لحــراس العقيــدة» ( )34ويــرى بودريــار
أن العالقــة التــي تربــط الفكــر بالواقــع لــم تكــن وال يمكــن أن تكــون عالقــة تطابــق بقــدر مــا هــي
عالقــة توتــر مســتمر وأبــدي؛ ومــن هنــا فأهميــة ووظيفــة الفكــر الجــذري تكمــن فــي إبــراز الهــوة
القائمــة بينهمــا؛ وهــذا ليــس بتيئيــس بقــدر مــا هــو كذلــك بالنســبة للنقــد السياســي الــذي يتجاهــل
أهميــة الكتابــة التــي هــي المعنــى واللغــة أو لنقــل إنــه نقــد يتجاهــل الخطــاب الــذي هــو عبــارة عــن
تحويــل لمواضيــع العالــم إلــى وهــم يســمى «بالمعنــى» الــذي هــو فــي هــذه الحالــة معنــى شــقي؛
ولكــن لغــة هــذه الكتابــة تبقــى دو ًمــا ســعيدة ،فــي نظــر بودريــار ،علــى الرغــم مــن إحالتهــا إلــى
عالــم بــا أمــل؛ وهــذا بالضبــط هــو تعريفــه لمفهــوم الفكــر الجــذري« :معرفــة ســعيدة وفهــم بــا
أمــل »( )35إنــه مفهــوم يشــير إلــى وصــف المعنــى وهمــه فــي نفــس الوقــت ،وعمومــا ،فبودريــار
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يحــدد موضــوع الفكــر الجــذري فــي فكــرة الوهــم؛ وخلفيتــه فــي ذلــك هــي إبــراز أن المفهــوم
يكــون غيــر قابــل للفهــم ،والظاهــرة غيــر قابلــة للقــراءة؛ أمــا الطــرح المزيــف للواقــع فيكــون أكثــر
وضوحــا؛ لذلــك يقــول« :علــى الفكــر أن يكــون ممارســة ســرية ،تمامــا كبيــع مــادة ممنوعــة .أمــا
ً
القاعــدة المطلقــة فهــي جعــل العالــم غيــر قابــل للقــراءة ،بــل وأكثــر مــن ذلــك جعلــه ال مقــرو ًءا»
()36

خاتمة

مــن خــال هــذه المفاهيــم الســابقة التــي عرضهــا بودريــار نالحــظ أنهــا مفاهيــم تســاعد علــى
نتاجــا النتفاضــة الــذات علــى نفســها
اختــاط الهويــة بالالهويــة االفتراضيــة اللذيــن أصبحــا ً
ودخولهــا فــي حالــة مــن االغتــراب ،لذلــك يصبــح االنســحاب والتبديــل وجهيــن يتجانســان
بوفــرة فــي تلــك الــذات المغتربــة ،حيــث تنســحب الــذات مــن العالــم الواقعــي لتتبــدل جزئيــا أو
كل ًيــا ،اجتماع ًيــا أوعقائد ًيــا أو سياسـ ًيا أو ثقاف ًيــا أو جميعهــم ،فتُنشــئ هويتهــا الخاصــة فــي أرض
افتراضيــة جديــدة حيــث يحكــم الالقانــون ،وفوضــى الحريــة التــي تعــد النظــام األساســي فيــه،
فتصبــح تلــك التربــة هــي األرض الخصبــة إلنبــات تلــك الهويــات المســتحدثة للــذات بديـ ًـا عــن
هويتهــا الواقعيــة .ممــا ينعكــس أثــره علــى العالــم الواقعي في شــتى اتجاهاتــه االجتماعيــة والدينية
واألخالقيــة …إلــخ ،ولعـ ّـل هــذا االنســحاب المتســارع مــن العالــم الواقعــي للعالــم االفتراضــي
دليــل علــى عظــم الهـ ّـوة بينهمــا ،وحجــم التبايــن بيــن العالميــن حيــث عالمنــا المعاصــر يميــل
إلــى أحدهمــا ويدعمــه بدعائــم التطــور التكنولوجــي والســرعة ،فالعالــم االفتراضــي علــى ســبيل
المثــال هــو عالــم يعتمــد علــى التكنولوجيــا المتطــورة والتــي بدورهــا ال تحتــاج الــى تعقيــدات
أو روتيــن فــي إبــداء الــرأي ،أو إثبــات الحجــة ،أو أذونــات عــدّ ة لتقديــم هــذا الــرأي ألحدهــم
أو لجماعــة مــا ،بــل يمكنــك بقبســة زر واحــدة أن ترســل رأيــك ومضمــون فكــرك لمئــات أو
ألــوف أو يزيــد ،معل ًنــا بــه علــى المــأ أن العالــم الواقعــي لــن يســتطيع مجــاراة تلــك الســرعة او
التطــور التكنولوجــي التــي توغلــت إلــى صميــم حياتنــا فأصبحــت ناقــوس خطــر يــدق باســتمرار
ليخبرنــا أننــا نعيــش فــي وجــود افتراضــي بعيــدً ا كل البعــد عــن العالــم الحقيقــي ،ليتكــون هــذا
الواقــع المفــرط بعــد دمــج الواقعيــن الحقيقــي واالفتراضــي ،والــذي ال نتيجــة لــه إال مــوت الواقــع
الحقيقــي ،حيــث االصطنــاع هــو الــذي يقــول الكلمــة التــي تســمعها اآلذان وتعيهــا العقــول،
وحيــث كلمتــه هــي الكلمــة األخيــرة.
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السيريالية :هرمنيوطيقا الهذيان
أ.د .ثريا بن مسمية
جامعة الزيتونة \ كلية اصول الدين

المستخلص:

ربمــا كانــت الســريالية مــن أهــم الظوهــر الثقافيــة والفكريــة التــي نشــأت فــي أوروبــا مــع بدايات
القــرن العشــرين المنصــرم ،لكــن هــذه الظاهــرة وإن جــاءت والدتهــا حصيلــة الفضــاء الرمــادي
والمتشــائم الــذي أعقــب الحــرب العالميــة األولــى ،ومــا نجــم عنهــا مــن كــوارث اجتماعيــة
منحــى مفار ًقــا فــي ممارســة احتجاجهــا إلــى حــد
ونفســية وفكريــة ،إال أنهــا اتخــذت لنفســها
ً
اســتغراقها فــي الهذيــان.
كان الفــن والتنظيــر الفكــري غيــر المألــوف هــو الســمة المميــزة للمنتميــن إلــى المذهــب
الســرياني ،ســوى أن هــذه المغايــرة فــي األداء ومناهــج التفكيــر و ّل ـ َد جـ ً
ـدال واس ـ ًعا فــي البيئــات
وخصوصــا فــي فرنســا وألمانيــا و إســبانيا إلــى درجــة أن النصــوص و األعمــال الفنيــة
األوروبيــة،
ً
للســيرياليين ،باتــت حقـ ًـا خص ًبــا للتأويــل.
هــذه الدراســة تلقــي الضــوء علــى الســريالية بوصفهــا ظاهــرة هرمينوطيقيــه ّأولــت المجتمــع
الصمــاء وإنــكار
الحديــث علــى طريقتهــا الســاخطة والمتشــائمة ،لك ّنهــا ســتنتهي إلــى العدميــة ّ
القيــم األخالقيــة والدينيــة.
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Surrealism: Delirium Hermeneutics
Abstract:
Surrealism may has been one of the most important cultural and
intellectuel phenomena that arose in Europe at the beginning of the
last twentieth century, but this phenomenon, although its birth came
as a result of the gray and pessimistic space that followed the World
War I, and the resulting social, psychological, and intellectual disasters,
but it took a paradoxical course in the practice of its protest to the
extent that it took it in delirium.
Unfamiliar art and intellectual theorizing was the distinguishing
feature of those affiliate to the Syriac doctrine, except that this difference
in performance and methods of thinking generated widespread
controversy in European environments, especially in France, Germany,
and Spain to the extent that texts and artworks of the Surrealists
became a fertile field for interpretation.
This study sheds a light on surrealism as a hermeneutic phenomenon
that characterized modern society in its discontent and pessimistic
way, but it will be finished in deaf nihilism and the denial of moral and
religious values.

:المقدمة

لــو كان مــن توصيــف أكثــر تناس ـ ًبا للظاهــرة الســيريالية التــي نشــأت فــي المجتمــع األوروبــي
الســخط علــى مــا جنتــه الحداثــة
ّ  لقلنــا إنهــا ظاهــرة تترجــم،فــي بدايــات القــرن الماضــي
ً
صارخــا علــى ســلوك
احتجاجــا
 ولئــن بــدت الســريالية.الرأســمالية مــن ويــات علــى شــعوبها
ً
 فقــد كان مــن أهــم مظاهــر وخصائــص هــذا االحتجــاج هــو مواجهــة العقــل،العقــل الحديــث
.بمعنــاه االســتعمالي األداتــي بالالعقــل المفتــوح علــى ال ّتيــه

ً ومــن خصائصــه
 حتــى إذا كانــت هــذه،أيضــا التصــدّ ي للواقــع بمجــاوزة الواقــع نفســه
ّ
المركــب مــن االحتجــاج العبثــي راحــت
 علــى هــذا المســار.المجــاوزة خــارج كل منطــق
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الســيريالية تكتــب مضامينهــا مــن االســم الــذي خلعتــه علــى نفســها أو جــرى خلعــه عليهــا ،وهــو
تنشــيط التفكيــر مــا فــوق الواقعــي .وهــذا مــا ســيؤدي بهــا  -كمــا ســنرى الحقــا .إلــى الغربــة عــن
واقعهــا الحــي والهــروب إلــى فضــاء الخيــال والوهــم .وليــس مــن قبيــل المبالغــة حيــن نقــول إن
الســيريالية هــي الظاهــرة التــي مارســت أقصــى االحتجــاج الســلبي علــى النمطيــة االســتبدادية التــي
حكمــت المجتمعــات الرأســمالية فــي أوروبــا بيــن القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين .ذلــك بأنهــا
إلــى جانــب المــدارس النقديــة والســاخطة علــى مــآالت الحداثــة وأنماطهــا الســلطوية لعبــت دو ًرا
وخصوصــا فــي الجانــب المتعلــق بتقويــض المبانــي
واز ًنــا فــي إطــاق حركــة مــا بعــد الحداثــة،
ً
عمــا فعلتــه الســريالية مــن نقــد صــارم لقيــم الحداثــة
المعرفيــة والقيميــة للحداثــة .وبقطــع النظــر ّ
الفــن واألدب والسياســة واالجتمــاع ،إال أنهــا وبســبب تأويليتهــا القائمــة علــى الشــغب
فــي ّ
الفكــري وعلــى الهذيــان كســبيل لرؤيــة العالــم لــم تســتطع أن تشــق طريقهــا إلــى إحــداث تغيييــر
بنيــوي فــي حضــارة الغــرب الحديــث.
لــم يقتصــر النظــر إلــى الســيريالية فــي بعدهــا التأويلــي علــى غرابــة أطروحاتهــا التــي اتخــذت
منحـ ًـى مفار ًقــا للتيــارات التــي ظهــرت فــي أوروبــا أوائــل القــرن العشــرين ،بــل تعدّ اهــا ذلــك إلــى
المصطلــح ودالالتــه .وكأي مصطلــح فلســفي ،تختلــف وتطــول التعاريــف والدراســات الباحثــة
فــي داللــة مفهــوم الســيريالية ،لكننــا نســتطع أن نــورد تعري ًفــا موجـزًا لـــ «أندريــه بريتــون -1896
 ،»1966والــذي جــاء فــي إعــادة البيــان الســريالي ســنة ( ، )1924ويكــون اكتفاؤنــا بــه مــن بــاب
أن «بريتــون» هــو أبــو الســريالية ،وهــو أدرى بوليــده( :الســريالية هــي إمــاء الذهــن فــي غيــاب
أي رقابــة يمارســها العقــل ،وخــارج أي اهتمــام جمالــي أو أخالقــي)  ،أو هــي (آليــة نفســية
تلقائيــة محضــة)  ،للتعبيــر عــن ماه ّيــة عمــل التفكيــر البشــري وطبيعتــه ،متجــاوزة الوعــي إلــى
الالوعــي ،وكاســرة قيــود المنطــق لتهيــم فــي أرجــاء الالمنطــق الرحبــة .هكــذا آمنــت االســيريالية
بوجــود عالــم علــى خــاف الــذي نعيشــه ،عالــم ينهــار فيــه المعقــول وتتالشــى قواعــد العقــل،
ويتبخــر الواقــع ،أو بعبــارة أخــرى مختصــرة( :بــدل العالــم العرضــي الــذي يتبنــى فــي صــورة
كــون محكــم التنظيــم والمنطــق ،يوجــد عالــم متــوار عــن األنظــار ،والســيريالية مهمتهــا التعريــة
عــن الوجــه الحقيقــي للعالــم بجنونــه وعبثيتــه ( . )1ومــا يجــدر ذكــره أن الســيريالية تأثــرت كثيـ ًرا
بمــا طرحتــه التيــارات الفكريــة والفلســفية التــي راجــت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ومطلــع
أساســا فــي الفرويديــة والهيغيليــة والماركســية ،وبعــض الفلســفات
القــرن العشــرين ،والمتمثلــة ً
مــا بعــد الحداثيــة.
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إضافــة إلــى ذلــك فقــد ســاعدت علــى ظهورهــا األحــداث السياســية التأريخيــة والســياقات
الظرفيــة ،إضافــة إلــى التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي عرفتهــا المجتمعــات الرأســمالية
آنــذاك ،وقــد حمــل الفـ ّـن الســيريالية نزعــة ثور ّيــة تجــاه النظــام االجتماعــي األوروبــي المتمثــل
وحملهــا مســؤولية إشــعال الحــرب العالميــة األولــى ،وهكــذا ظ ّلــت
خاصــة فــي البورجوازيــةّ ،
الســيريالية تتهــم البورجوازيــة أنهــا تقــود العالــم إلــى الدمــار ً
ركضــا وراء أطماعهــا االقتصاديــة
والسياســية .وكثي ـ ًرا مــا كانــت تعمــد للتعبيــر عــن تذمرهــا مــن النمــط األوروبــي الحديــث إلــى
اتخــاذ أســلوب تهكمــي ســاخر يصــور الواقــع المغضــوب عليــه فــي قالــب هزلــي؛ لذلــك اتفقــت
الســيريالية مــع االشــتراكية ٠فــي حربهــا الضــروس ضــد القيــم البورجوازيــة ،كمــا اتفقــت مــع
«نيتشــه» فــي نقــده للحداثــة األوروبيــة ،واتفقــت مــع «فرويــد» فــي معالجــة مفهــوم الالوعــي،
والقــول بــأن الوعــي ليــس إال حالــة عرضيــة للــذات ،وأن الالوعــي هــو الــذي يمثــل حقيقــة
()2
النفــس البشــرية ،وعــن طريــق الالوعــي وحــده يمكــن لإلنســان التعبيــر عــن نفســه.
واآلن ، .ما هي السيريالية وما العوامل التأريخية التي أ ّدت إلى ظهورها؟
 -1ماه ّية السبريالية

الســيريالية هــي حركــة أدبيــة وف ّنيــة ظهــرت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى ،إلــى درجــة
أراد فيهــا مــن آمــن بهــا تســجيل الصــور الالشــعور ّية للحالــة اإلنســان ّية فــي إطــار ف ّنــي يعتمــد
عالــم ال ـ ّرؤى واألحــام ،وبشــكل مــا خــرج مــن عالــم الواقــع إلــى عالــم الهلوســة والهذيــان
معتمــدا الرمــز والغمــوض .ولعلــه لهــذا الســبب بالــذات عـ ّرف أندريــه بريتــون الســيريالية بالقــول
(ســيرياية)  :اســم ّ
مذكــر فــي غيــر العرب ّيــة ،آليــة ( )3نفســية ذاتيــة خالصــة نســتهدف بواســطتها
التعبيــر ،إ ّمــا قـ ً
الســير الحقيقــي للفكــر الــذي أمــاه
ـول ،أو كتاب ـ ًة ،أو بأيــة طريقــة أخــرى ،عــن ّ
ّ
الذهــن فــي غيــاب ّ
كل رقابــة مــن العقــل ،وخــارج أي انشــغال جمالــي أو أخالقــي (. )4
بهــذا تكــون الســيريالية تعبي ـ ًرا عــن الموضوعــات الرمزيــة المســتعصية ،أي إ ّنهــا تعبيــر عــن
حــاالت الفكــر وعــن الصــورة الالشــعور ّية لإلنســان ّية .وهــذا أمــر بديهــي بالنســبة لت ّيــار ف ّنــي
جــاء نتيجــة اكتشــافات وأبحــاث علــم ال ّنفــس التحليلــي مــع فرويــد .فلقــد بينــت االكتشــافات
الفرويديــة ّأن مــا كان شــائ ًعا فــي الفنــون البدائيــة والفنــون المصريــة القديمــة مــن رســوم رمزيــة
هــي صــور ال شــعورية ظهــرت مــن خــال رمــوز غامضــة وأشــكال مشـ ّـوهة .وعلــى هــذا النحــو
انتهجــت الســيريالية مبــدأ الحريــة المطلقــة فــي اإلنتــاج الف ّنــي ،بمعنــى أ ّنهــا لــم تحــدّ د ّ
الشــكل
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أو األســلوب وخرجــت عــن التقليــد الف ّنــي بالتجديــد فــي المواضيــع وفــي أســلوب التعبيــر عنهــا
حيــث جعلــت الالواقــع هــو المع ّبــر عــن الواقــع ،والخيــال بديـ ًـا مــن الحقيقــة ،كمــا جعلــت
تحــول
عنصــر المفاجــأة و الالمنطــق هــو ركيــزة اإلبــداع و اإلنتــاج الف ّنــي ،و بذلــك راحــت ّ
األشــكال إلــى معـ ٍ
ـان مجـ ّردة ،والمعانــي التجريديــة إلــى أشــكال .وبهــذا نــرى ّأن » مبــدأ التمشــي
الســيريالي هــو الح ّريــة»( . )5وقــد قــادت هــذه الحركــة فــي توجــه الف ّنــان الســيريالي إلى االســتلهام
الخاصــة ،والفنانيــن الســرياليين إلــى شــبه اإلجمــاع بـ ّ
ـأن مرجــع إبداعهــم
مــن حاالتــه النفس ـ ّية
ّ
ال عالقــة لــه بالموضوعيــة مطلقــا ،وأ ّنــه علــى العكــس يوجــد فــي األعمــاق الباطنيــة لل ّنفــس،
متزعــم هــذه الحركــة ووالدهــا ال ّروحــي «أنــدري بريتــون» بقوله »لكــي يســتجيب
وهــو أمــر يؤكــده ّ
العمــل التشــكيلي إلــى ضــرورة مراجعــة القيــم الواقعيــة والتــي جمــع عليهــا العقــول اليــوم ،عليــه
أن يعــود إلــى نمــوذج باطنــي خالــص أو ال يكــون» (.)6

ال عجــب فــي هــذا المنحــى الفكــري للســيريالية متــى عرفنــا ّأن مــن لقــب بأبــي الســيريالية هــو
الشــاعر والطبيــب والفيلســوف الفرنســي (أندريــه بريتــون) الــذي ّ
ّ
يؤكــد ضــرورة اإلبــداع الف ّنــي
مــن خــال التجديــد الفكــري ،وقــد انضـ ّـم إليــه عــدد كبيــر مــن الف ّنانيــن ،أشــهرهم (ســلفادور
دالــي) والــذي ُيعــدّ مــن زاويــة نقديــة أحــد أقطــاب هــذا االتجــاه مــن الوجهــة التطبيقيــة ،إلــى
جانــب (رنــي ماغريــت) وكذلــك (بيكاســو)  .هكــذا ظهــرت الســيريالية لكــي تــر ّد للفـ ّـن ولــأدب
دورهمــا الب ّنــاء كمــا يقولــون .وقــد حمــل لــواء هــذا المذهــب جملــة مــن األدبــاء والشــعراء مثــل
أندريــه بريتــون ولويــس أراغــون وبــول إلــوار وفيليــب ســوبول ،وفــي ســنة ( )1924نشــر برتــون
البيــان الســيرياني األول ،ثــم نشــر ســنة ( )1929البيــان الثانــي وظهــرت آراء الســرياليين واضحــة
()7
فــي جريــدة «الثــورة الســيريالية» ومج ّلــة «الوضــوح» ومج ّلــة «ال ّلعــب الكبيــر»
 -2التالزم بين السيريالية و الدادائ ّية

إنمــا أتــت كخالصــة لتفاعــل العديــد مــن التيــارات الفلســفية
لــم تبــدأ الســيريالية مــن فــراغ ّ
والف ّن ّيــة واألدبيــه الســابقة لهــا .وتعتبــر «الدّ ادئيــة» مــن أكثــر ال ّتيــارات الف ّن ّيــة قربــا مــن الســيريالية
ح ّتــى أ ّنــه يمكــن اعتبــار هــذه األخيــرة امتــدادا لألولــى .والدادائيــة هــي مجموعــة مــن األفــراد
أساســا ر ّد فعــل
الثّائريــن والمرتبطيــن فكر ّيــا ،غيــر ّأن الطابــع الفوضــوي العبثــي للدّ ادائيــة وكونهــا ً
علــى ظــروف آن ّيــة أي ّ
المشوشــة كانــت ك ّلهــا عوامــل
الظــروف التــي ولدتهــا الحــرب ،ورؤيتهــا
ّ
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ســاهمت فــي تو ّقــف هــذه الحركــة باســتثناء بعــض المحــاوالت الفرديــة التــي بقيــت قائمــه هنــا
وهنــاك.

يشــير «بيبــكا» أحــد ممثّلــي الدّ ادائيــة إلــى أن ّ
كل نشــاط فعلــي لهــا قــد تو ّقــف ســنة ()1919
 .ومــع تو ّقــف الدّ ادائيــة ،مــن حيــث هــي حركــة متماســكة فــي أواخــر ســنة ( ، )1924عمــد
«بريتــون» فــي مبادرتــه لنقــل الحركــة مــن مرحلتهــا هــذه إلــى المرحلــة الســيريال ّية فجمــع بقايــا
الدّ ادائييــن ،وأصــدر أول بيــان للســريال ّية ( )1924بعــد أن ّ
تأكــد مــن مســاهمة عــدد مــن الف ّنانيــن
الســمات المشــتركة التــي جمعــت بيــن الحركتيــن
أمثــال« :آرب» و «إرنســت» .لكــن رغــم ّ
الســيريال ّية والدّ ادئيــة فــي بــادئ األمــر ،فـ ّ
ـإن تطــور الســيريال ّية قــاد «بريتــون» ومعــه «بيبــكا» لالبتعاد
عــن الخــط ا ّلــذي اتبعــه «تــزارا» ( )8وجماعتــه ،ولــم تعــد الدّ ادئيــة فــي نظــر «بريتــون» شــيئًا آخــر
غيــر صــورة فجــة لحالــة ذهنيــة لــم تســهم أبــدا فــي الخلــق الف ّنــي .وأ ّمــا االنتقــال مــن الدّ ادائيــة
فيجســده بوضــوح ّتــام العمــل الف ّنــي «لماكــس إرنســت» ا ّلــذي كان قــد انتســب
إلــى الســيريال ّية ّ
تحولــه إلــى الســيريال ّية
إلــى حركــة الدّ ادائيــة ،وأســهم فــي تأســيس جماعــة فــي ألمانيــا .ومــع ّ
نقــل إليهــا الوســائل والتقنيــات الجديــدة التــي اســتخدمها فــي عملــه التصويــري تبعــا لآلل ّيــة التــي
طالــب بهــا «بريتــون».
كانــت للدّ ادائيــة جــذور وبــوادر منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر ،وال س ـ َّيما مــع الشــاعر
رامبــو؛ لك ّنهــا لــم ت ّتضــح إال فــي منــاخ الحــرب العالميــة التــي د ّمــرت أوروبــا وكثيـ ًرا مــن أنحــاء
العالــم ،وذهــب ضح ّيتهــا المالييــن مــن البشــر ،واســتعملت فيهــا األســلحة الفتاكــة ،وتكشــفت
عــن انســحاق اإلنســان تحــت عجــات هــذه اآلليــة الرهيبــة ،حيــث رأوا فيهــا إخفــاق القــرن
العشــرين فــي جلــب الســعادة والســام لبنــي البشــر.
وكان مــن أول بدئهــا أن تعــارف عــدد مــن األدبــاء و الف ّنانيــن مــن مختلــف الجنســيات ،فــي
مدينــة زيــورخ السويســرية ،وقــد وجــدوا أنفســهم فــي منجــاة مــن شــرور الحــرب ،فأخــذوا
جــو مــن الصراحــة
يجتمعــون فــي ملهــى فولتيــر ويتذاكــرون ويتبادلــون آراءهــم النقديــة فــي ّ
والحر ّيــة ،فــإذا بهــم يلتقــون عنــد نقطــة الرفــض واليــأس والشــعور بالعبث ّيــة والفــرار الســلبي مــن
هــذا العالــم إلــى عالــم مبهــم متخ ّيــل .وكان أبــرز هــؤالء الكاتــب الرومانــي «تريســتان تــزارا»
الــذي التــف حولــه عــدد مــن األدبــاء وانضــم إليهــم بعــض الفنانيــن مثــل «بيكايا»و«دوشــاب».
وقــد اختــاروا لحركتهــم اســم «دادا» ،أو يقــال ّإن ا ّلــذي اقتــرح التســمية هــو «تــزارا» إ ّنهــا كلمــة
فرنســية األصــل تعنــي :العصــا ال َف َر ِســ َّية ،وهــي عصــا يلهــو الطفــل بالركــوب عليهــا وكأ ّنهــا
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حصــان ،فاشــت ّقوا منهــا الدّ اديــة أو الدادائيــة؛ أل ّنهــا ّ
تذكــر بالطفولــة البريئــة التــي ليــس لديهــا
مــوروث ،بــل كان مــا فــي عالمهــا جديــدً ا و ودي ًعــا .ويذكــر ً
أيضــا أكثــر مــن ســبب للتســمية،
ومــن ذلــك أ ّنهــا تســمية عبثيــة ال معنــى لهــا.
هكــذا تولــد «دادا» مــن واقــع االحتيــاج إلــى االســتقاللية ،و مــن عــدم الثّقــة بالجميــع .ذلــك
ينضمــون إليهــا يحتفظــون بح ّرياتهــم .و بعــد الحــرب العالميــة األولــى ّ
بـ ّ
تخطــت
ـأن أولئــك الذيــن ّ
الدادائيــة حــدود سويســرا إلــى فرنســا ،فلقيــت إقبـ ً
ـال معظمــه مــن قبيــل االســتطالع و ال ّتطلــع إلــى
الجديــد ،و انضـ ّـم إليهــا الشــاعر الفرنســي المعــروف «بــول إيلــوار» (. )9

لعــل أبــرز مــا آمنــت بــه الدادائيــة وبتأثيــر مــن الحداثــة العلمانيــة ،رفضهــا للكنيســة المســيحية،
التــي ســاهمت برأيهــم فــي زعزعــة القيــم ،وواجهــت اإلفــاس الروحــي ،وتركــت اإلنســان
الغربــي حائـ ًرا تجــاه مصيــره .هــذا المســار الفكــري الــذي أســفر عنــه ســلوك الدادائييــن وع ّبــروا
عنــه مــن خــال مواقفهــم كان باألصــل ضر ًبــا مــن االحتجــاج علــى صمــت الكنيســة وتحالفهــا
مــع الســلطات الرأســمالية فــي أوروبــا .وبهــذا المعنــى تالقــت الدادائيــة والســيريالية علــى خــط
واحــد ومنهــج مشــترك فــي تفســير بنيــة الرأســمالية والشــرور الناجمــة عنهــا .لــذا يجــب أن ننظــر
إلــى الدادائيــة والســيريالية بوصفهمــا رؤيــة تأويليــة شــديدة الخصوص ّيــة والغرابــة للمجتمعــات
الحديثــة ،بــل ذهبتــا إلــى أبعــد مــن هــذا لتُقيمــا الحــدّ علــى عقــل الحداثــة نفســه .مــن أجــل ذلــك
فقــد شــكلتا ســع ًيا الستكشــاف العوامــل األكثــر أثـ ًرا فــي تكويــن النفــس الحداثــة وعقلهــا الجائــر.
لقــد رأت الدادائيــة نفســها معن ّيــة بإعــادة تمثيــل االضطــراب النفســي الناجــم عــن الحــرب العالميــة
ـام للقــوى
األولــى ،بينمــا يمكــن ال ّنظــر إلــى الالعقالنيــة التــي تَ ْحتَ ِفــي بهــا الســيريالية كقبــول تـ ّ
الفاعلــة وراء كواليــس الحضــارة .يشــير ذلــك إلــى المضمــون اإلجمالــي الــذي انطــوت عليــه
السـ ّ
التوجــه الــذي يربــط بينهمــا وبيــن
ـجلت التأريخ ّيــة المتضاربــة لكلتــا الحركتيــن ،ولكــن مــا ّ
الحــركات الفنيــة األخــرى التــي ظهــرت فــي أوائــل القــرن العشــرين ( )10؟
فــي عــام ( ، )1918امتــدت الدادائيــة إلــى برليــن نتيجــة للحمــاس الجدلــي لـــ «ريتشــارد
هيولســنبك» الــذي وصــل إلــى برليــن مــن زيوريــخ العــام المنصــرم .كانــت ألمانيــا فــي تلــك
المرحلــة قــد خســرت الحــرب ،وكانــت تشــهد انهيــا ًرا اقتصاد ًّيــا نتيجــة للتعويضــات التــي طالبــت
بهــا فرنســا وبلجيــكا .وعــاوة علــى اختــال توازناتهــا االقتصاديــة ،كانــت ألمانيــا تتأرجــح
علــى شــفير ثــورة اجتماعيــة فــي أعقــاب الثــورة البلشــفية فــي روســيا عــام ( . )1917واجهــت
الحكومــة االشــتراكية المحافظــة نســب ًّيا معارضــة قويــة مــن الشــيوعيين ،وخاصــة مجموعــة ســبا
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رتاكويــس ،واســتجابت بعمليــات قمــع وحشــية ،وليــس مــن العجــب إذن أن أتبــاع الدادائيــة فــي
برليــن تــم تسييســهم بقــدر كبيــر.
بــدأ انشــغال الســيرياليين بالسياســة فــي عــام ( ، )1925عندمــا عارضــوا الحــرب الفرنســية
االســتعمارية فــي المغــرب ،وبحلــول عــام ( )1927أفضــت معارضتُهــم الشــديدة ليــس لحكومــة
اليميــن الفرنســية فحســب ،بــل وللرأســمالية عمومــا إلــى انضمامهــم إلــى الحــزب الشــيوعي
الفرنســي ،ولكــن ثبــت لهــم مــن البدايــة أ ّنــه مــن الصعــب التوفيــق بيــن ميولهــم السياســية
ـاد النزعــة الباطنيــة
وغاياتهــم الفن ّيــة .إذ كيــف للــروح الجماعيــة السياســية ،حســبما تســاءل ن ّقـ ُ
أمثــال «بيــار نافيــل» ،أن تنســجم مــع الفرديــة المتطرفــة للشــعر والفـ ّـن الســريال ّين؟ هــل ينبغــي أن
تســبق ثــورة العقــل الثــورة االجتماعيــة؟ أم العكــس هــو الصحيــح؟ بعــد عمليــات التطهيــر التــي
شــهدتها جماعــة بريتــون عــام ( ، )1929والتــي كانــت عينهــا تســتند جزئ ًّيــا إلــى المزاعــم النســبية
المتع ّلقــة بتضامــن الجماعــة وفرديتهــا ،أمســت تلــك األســئلة تحديــدً ا ُم ّل ًحــا.

لقــد صــار الســيرياليون اآلن مجبريــن علــى االســتجابة لمتطلبــات نظــام ســتاليني جديــد فــي
روســيا ،وتأزمــت األوضــاع عــام ( )1932عندمــا تخلــى الشــاعر والمفكــر الفرنســي «لويــس
مفض ً
أراغــون» رســم ًّيا عــن الســيريالية ّ
ــا عليهــا الحــزب الشــيوعي ،وبمــرور الوقــت فــي
ثالثينيــات القــرن العشــرين ،أصبحــت «الواقعيــة االشــتراكية» -وهــو فـ ّـن واقعـ ّـي مقــروء للعا ّمــة
 الفـ ّـن المعتــرف بــه رســم ًيا لــدى الشــيوعية ،وقــد أ ّدى التــزام «بريتــون التروتســكي» نســبة ليــونتروتســكي ( - )11بثــورة ثقافيــة -سياســية إلــى إبعــاد الســيرياليين بشــكل حاســم عــن التقليــد
الســوفياتي المتشــدّ د.
شــهدت الســنوات التاليــة مــن الثالثينيــات انتشــار الســريالية ،كمجموعــة مــن المذاهــب ،فــي
دول أوروبيــة أخــرى وقــارات أخــرى ً
أيضــا .فــي العشــرينيات ،اجتنبــت الســيريالية شــخصيات
بــارزة مــن دول مثــل إســبانيا وألمانيــا وباريــس .وبينمــا أمســى العالــم أكثــر اضطرا ًبــا مــن الناحيــة
السياســية فــي الثالثينيــات  -حيــث تأثــرت عــدة دول بدرجــات متفاوتــة باالســتقطابات السياســية
كشــيوعية والفاشــية  -راقــت مبــادئ الحركــة وقيمهــا لفنانيــن ُ
وك ّتــاب يســاريين ومناوئيــن للفاشــية
فــي مجموعــة مــن الســياقات الجديــدة .مــن هــذا الجانــب ،عــادة مــا حققــت الحركــة فــي أماكــن
أخــرى قــوة سياســية لــم تســتطع تحقيقهــا فــي فرنســا.
تأ ّلفــت المجموعــة الفرعيــة الكبيــرة األولــى فــي بلجيــكا عــام ( )1926بمعرفــة الكاتــب
«بــول نــوج» ،وشــملت فنانيــن أمثــال «إيــه إل فــي ميســينز» ،و «رينيــه ماغريــت» ،والح ًقــا
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«بــول ديلفــو» والمصـ ّـور الفوتوغرافــي «راؤول أوبــاك» ،وبحلــول منتصــف الثالثينيــات ،كانــت
الســيريالية قــد أمســى لهــا موطــئ قــدم فــي شــرق أوروبــا .وكان الرومانيــان «فيكتــور برونــر وجــاك
هيرولــد» إضافتيــن عظيمتيــن لمجموعــة باريــس فــي أوائــل الثالثينيــات ،لكــن األهـ ّـم تحديــدً ا
فــي تلــك المرحلــة كان تشـ ّـكل مجموعــة بــراغ فــي عــام ( ، )1934وأبــرز رجاالتهــا «كاريــل
والرســامان «جوزيــف ســيما وتيــون مــاري
ـام الكــوالج «جيندريــن ستيرســكي»،
ورسـ ُ
تيــج»َّ ،
ّ
ســيرنونوفا» .وكانــت عالقــات الجماعتيــن ،البلجيكيــة والتشيكوســلوفاكية ،أكثــر و ًّدا بحزبيهمــا
()12
الشــيوع َّيينِ الوطن َّييــنِ مــن عالقاتهمــا بجماعــة باريــس.
مــن أيــن اســتقت الســيريالية أصولهــا الكبــرى؟ ومــا هــي أبــرز المبــادئ التــي اعتمدتهــا فــي
مجــال الفكــر والفــن
 -3المباني المعرف ّية للهرمنيوطيقا السيريالية

تقــوم مبــادئ الســيريال ّية كحركــة فنيــة علــى رفــض الواقــع ،فكانــت ف ًّنــا يــدور حــول مــا فــوق
الواقــع ويعتبــر ال ّالوعــى عندهــا مصــد ًرا للحقيقــة المطلقــة .لــذا جــاءت أعمــال الســيرياليين
مزيجــا مــن العبقريــة والجنــون ،فقــد ع ّرفهــا «أندريــه برتــون» بكونهــا« :آليــة نفســية خالصــة
ً
ً
تســتهدف بواســطتها التعبيــر إمــا قــول أو كتاب ـ ًة ،أو بأيــة طريقــة أخــرى ،عــن الســير الحقيقــي
للفكــر الــذي أمــاه الذهــن فــي غيــاب ّ
كل رقابــة مــن العقــل ،وخــارج أي انشــغال جمالــي أو
()13
أخالقــي »
ً
صارخــا للحــاالت ال ّالشــعورية ّ
ً
للــذات
تأويــا
الفــن الســيريالي
علــى هــذا النحــو يكــون ّ
اإلنســانية ،وعلــى هــذا األســاس أنتجهــا مبــدأ «الحريــة» المطلقــة وخرجــت عــن التقليــد الفنــي
بــأن جعلــت ال ّالواقــع تعبيـ ًرا عــن الواقــع والخيــال بـ ً
ـدل للحقيقــة ،فلقــد بــان للســيريالي ج ّل ًيــا ّأن
العالــم الواقعــي يعايــش أزمــة معنــى وإفــاس إبــداع ،فاتّخــذ مــن ال ّالوعــي بديـ ًـا للوصــول لفـ ّـن
نقـ ّـي وحقيقــة مطلقــة.
ويمكننا إجمال المباني المعرفية للسيريالية بالدوائر التالية:
ً
أول« :الالوعــي حيــال هــذه الدائــرة ،يقــول أندريــه بريتــون :أضحــى منطــق اإلبــداع لديهــم
ومنهجــه بــل وصــل درجــة النفــور مــن الوعــي ،ويضيــف :أحســب ّأن ســلوكي القلــق أفضــل
بكثيــر مــن الســلوك المنطقــي البديهــي» لــذا كان «الحلــم» مــن أهـ ّـم تقنيــات الســريالية فــي اإلبــداع
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الف ّنــي َف ِلـ َـم ال يكــون حلمنــا يقظتنــا؟ ولـ َـم ال يكــون الحلــم أهـ ّـم نشــاطات العقــل وأحــد مناهــج
()14
المعرفــة بـ ً
ـدل مــن التفكيــر؟
ثان ًيــا« :الجنــون» رأى فيــه بريتــون مصــدر الحكمــة ،فالمجنــون ال يســتعمل عقلــه ليتع ّقــل
األمــور بــل يكشــف بـ ّ
ـكل حريــة مــن خــال جنونــه عــن كل الحقائــق المخفيــة للطبيعــة اإلنســانية،
لــذا كان الهذيــان والهلوســات مبتغــى الســرياليين ومنهجهــم فــي إبداعهــم الف ّنــي .بــل أصبحــت
تمجــد أعمال«المنحرفيــن والمرضــى العقلييــن والنفســيين» (. )15
الســيريالية ّ

علــى هــذا األســاس ،تنكشــف تقنيــة أخــرى للســيريالية تبــرز قـ ّـوة حضــور الالوعــي فــي الفـ ّـن
الســيريالي وهــي «العجيــب» فالســيريالية بمــا هــي ظاهــرة ثقافيــة فــوق واقعيــة ينعــدم فيهــا الحــدود
الواقعيــة للزمــان والمــكان ،كمــا يغيــب فيهــا الفكــر النقــدي للموضوعــات الحســية ليجســد رغبــة
ّ
ومؤطــر إلــى عالــم الخيــال بمــا يحويــه مــن
االنفــات لــدى الرســام الســيريالي مــن عالــم محــدود
إبداع.
فالعجيــب عنــد الســيرياليين هــو ذلــك العالــم الخيالــي المتجــاور للعالــم الواقعــي ،إ ّنــه رفــض
لمــا هــو كائــن محاولــة جســورة لتشــييد مــا ينبغــي أن يكــون «بالرغــم مــن أن العجيــب هــو نقيــض
المألــوف إال أ ّنــه يمتــزج بالعــادي اليومــي بطريقــة طبيعيــة جــدّ ا فاألحــداث غيــر الواقع ّيــة تصيــر
هنــا واقعيــة ،ويــدرك الســيرياليون ّأن التعبيــر عــن أعمــق االنفعــاالت فــي الكائــن ال يتحقــق إال
باالقتــراب مــن العجــب والمدهــش ،حيــث تج ّلــى مــا وراء الواقــع حيــن يفقــد المنطــق فاعليتــه،
ويتـ ّـم التحـ ّرر مــن كل ضغــط» (. )16

ثالثــا« :الدعابــة» إ ّنهــا أهــم المبــادئ الســريالية فهــي وســيلة للتمـ ّرد والمقاومــة والتحـ ّرر مــن
منهجــا ثور ًّيــا سياسـ ًّيا
حــدود الواقــع ،فنتو ّقــع الدعابــة مــن المعنــى االجتماعــي المتــداول لتكــون ً
وكسـ ًرا للعقالنيــة ولألعــراف االجتماعيــة ،فالضحــك يعتبــر أفضــل ســاح للتمــرد علــى العالــم
خصوصــا
صورتــه الرســوم الســيريالية
ً
بنواميســه المعقلنــة والنظــر إليــه بــا مبــاالة واســتهزاء كمــا ّ
مــع «رينيــه ماغريتــو ســلفادور دالــي» .و«الدعابــة» تكســر كل عالقــة بالمألــوف ،تخلــق جــرأة
علــى الواقــع وتلحــق بــه صــو ًرا واقعيـ ًة خياليـ ًة لــه ،لــذا إنــكار الواقــع ومزجــه بــا واقــع هــي لعبــة
الرســم الســيريالي لخلــق عالــم جديــد مــن خــال الدعابــة إذ ّ
تحطــم الواقــع وترفضــه ،وتخلــق
عالمــا خيال ًّيــا فــوق واقعـ ًّـي لتقدمــه بديـ ًـا للواقــع ،هــذه الوظيفــة المزدوجــة لتقنيــة الدعابــة فــي
ً
الفـ ّـن الســريالي ترتكــز باألســاس علــى صــور ال واعيــة وصدمــات غيــر متوقعــة مــن خــال رســوم
هيســتيرية عنيفــة ،لــذا وحدهــا الدعابــة بمزيــج مــن الواقعــي و غيــر الواقعــي ،وخــارج كل حــدود
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الواقعيــة اليوميــة والمنطــق العقلــي ،تعطــي كل مــا حولهــا حــدّ ة مضخمــة وطاب ًعــا هلوس ـ ًّيا مــن
ـس فائــض ،فريــد ،عــام
الــا موجــود فــي المألــوف ،كمــا تعطــي أهميــة لمظلــم إلــى جانــب حـ ّ
وشــامل (. )17
راب ًعــا« :الرغبــة» التــي تعتبــر مبــدأ ثور ًيــا لــدى الســرياليين ،بمــا أن مصادرهــا تتعلــق باألســاس
بال ّلــذة ال بالحقيقــة ،هــي حالــة وســطى مــا بيــن الحلــم واليقظــة ،تتــرك مجـ ً
ـال عضو ًّيــا لالوعــي
مــن أجــل أن يبــدع رســومات مفتوحــة علــى عالــم مجــدّ د يحــارب عالــم ال ّنســق ،ومحدوديــة
األشــياء بــكل عنــف إبداعـ ّـي.
خامســا« :الحــب»و هــو مــا يجعــل الحــواس أكثــر حــدّ ة واتقــا ًدا ،كمــا يفتــح المجــال للمخيلــة
ً
ـب مبــدأ أساسـ ًّيا
للتعبيــر عــن أعمــاق الشــخصية ا اإلنســانية .لــذا اتّخــذ الفــن الســيريالي مــن الحـ ّ
فــي اإلبــداع

كل هــذه التقنيــات والمبــادئ التأويليــة جعلــت مــن الفـ ّـن الســيريالي فنــا ينتهــج ال ّالوعــي كقــوة
إبــداع ف ّنيــة فهــو تأ ّثــر بالتحليــل النفســي الفرويــدي ووجــد فيــه الخــاص مــن الواقــع بخيباتــه
المتك ـ ّررة ،وكذلــك الخيبــات النفســية التــي رتّبتهــا الحــروب علــى المعنــى اإلنســاني للحيــاة.
فلقــد أراد الفـ ّـن أن يمســك بلحظــة هــي نهايــة ال ّلحظــة القصــوى للوجــود حيــن يمتــزج الحلــم
بالواقــع ،المــوت بالحيــاة ،األلــم بالعــادة ،كمــا الجميــل بالقبــح ،المحســوس بالمجــرد ،و
المحــدود بالمطلــق.
وإذا كان لنــا أن نترجــم نقطــة الجاذبيــة فــي الفكــرة الســيريالية لوجدنــا أ ّنهــا تبــدأ مــن ال ـ ّروح
حيــث يكـ ّ
ـف فيهــا الواقعــي والخيالــي ،الماضــي والمســتقبل ،ومــا يقــال ومــا ال يقــال ،واألعلــى
واألســفل ،عــن التج ّلــي بمظهــر التناقــض .ومــن العيــب أن نبحــث عــن دافــع آخــر للنشــاط
الســريالي كمــا يقــول «بريتــون» غيــر أمــل تحديــد هــذه النقطــة الروحيــة ( . )18غيــر أن الغايــة
القصــوى لإلبــداع الســيريالي هــي إنشــاء فلســفة روحيــة وجوديــة تجمــع النفســي بإدمــاج الالوعــي
فــي الوعــي ،والعكــس صحيــح ،ويؤكــد «بريتــون» هــذا المســار بقولــه كل مــا أحبه و كان مــا أفكر
فيــه أو أشــعر بــه يقتــرب بــي مــن فلســفة خاصــة فــي المحابيــة ،وتبعــا لهــذه الفلســفة فـ ّ
ـإن مــا بعــد
خارجــا عنــه ،وبالتماثــل؛ ألن
الواقعــي متضمــن فــي الواقعــي نفســه ،ولــن يكــون ال متر ّف ًعــا وال
ً
المحتــوىّ ،إن األمــر يتعلــق تقريبــا بإطــار واصــل بيــن المتضمــن و المضمــون
المحتــوي يصيــر ُ
(. )19
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وعلــى نحــو مــا ذكرنــا ســاب ًقا ،فقــد اتّخــذ التجديــد الفكــري لــدى الســريالية مــن الالوعــي
آليــة للتغييــر ،وعمــد إلــى إبــداع رســوم تلغــي كل عالقــة بالوعــي الواقعــي لتفــرض الخيــال
والجنــون والهلوســات كبديــل كأســلوب فنــي ،يعــود باألشــكال فــي صــور قوالــب جديــدة .و
بهــذا خرجــت الســيريالية عــن محــاكاة المظهــر المرئــي للموضــوع الفنــي ،و قدّ متــه فــي إطــار
نفســي ،حيــث اســتخدمت فــي ذلــك عــدّ ة مبــادئ وتقنيــات أبرزهــا:
أ -فكــرة «الحركــة الذاتيــة الدائمــة فــي الرســوم» و هــي خيــر مثــال علــى خــروج اإلبــداع
الف ّنــي مــن إطــار الزمــان والمــكان .فرســم اللوحــة الواحــدة قــد يكــون عبــر عــدّ ة لوحــات إذ ال
يكتمــل العمــل الف ّنــي و ال ّ
يتأطــر فــي لوحــة واحــدة ،بــل يمكــن أن ينفتــح علــى ُأطــر زمان ّيــة و
مكان ّيــة متعــدّ دة فيبــدأ بلوحــة مع ّينــة لينقطــع ويتواصــل مــع لوحــة أخــرى ،و بهــذا نخــرج التجربــة
كل ُ
اإلبداع ّيــة عــن ّ
األطــر الواقع ّيــة حتــى إطــار اللوحــة ذاتــه.
ب -كذلــك تقنيــة «المنظــور المخــادع» وهــي مــن أهــم التقنيــات الفنيــة التــي ابتدعهــا الرســام
العالمــي «ســلفادور دالــي» ،وهــي تع ّبــر عــن هــذا التجديــد الفكــري للفـ ّـن الســيريالي مــن خــال
خلــق عــدة أبعــاد ومســتويات للرســم ،فتظهــر علــى ســطح اللوحــة رســم فــي حيــن تبــرز عــدّ ة
رســوم فــي عمقهــا تبــدو وكأنهــا الســطح األصلــي للوحــة ،وبهــذا تنفتــح هــذه الرســوم علــى
قــراءات متعــدّ دة وتأويــات مختلفــة ،إذ يعتــرف ســلفادور دالــي بــأن ال غرابــة فــي أن ال يفهــم
الجمهــور لوحاتــه إذ هــو نفســه ال يفهمهــا ،فهــو يبحــث عــن صــورة الهذيانييــن .وهكــذا كانــت
لوحاتــه مجهولــة لديــه ،وطابعهــا هلوسـ ًّيا عجي ًبــا وينتفــي أي شــرح لهــا . . . .وكأن ّ
كل مشــهد
يــرى للوحــة تفســي ًرا مختل ًفــا ،وفــق مزاجــه ورؤيتــه ،كمــا تختلــف أحاســيس المســتمعين إلــى
ســمفونية مــا مــن واحــد آلخــر».
 -4األصول الكبرى لهرمنيوطيقا الفن السيريالي

يشــكل التالعــب بنظــام األشــياء ،وبمدلــول العالمــات ،وبمعنــى الكلمــات ،البنيــة األساســية
للهرمنيوطيقــا الســيريالية .ومــا مــن ريــب فــي القــول إذ العنــف اإلبداعــي فــي الفــن الســيريالي
يعــود إلــى تأويــل الفكــر الفرويــدي الــذي كشــف أن الوعــي مــا هــو إال مظهــر لحقيقــة اإلنســان،
فــي حيــن تكمــن حقيقتــه الفعليــة فــي أحالمــه وال شــعوره كمــا أفعالــه الغريزيــة «فقــد جــاء فرويــد
بمنظومتــه فــي التحليــل النفســي ليضــع اإلنســان أمــام نفســه ،فــي عــري حــاد بــكل مــا فيــه مــن
صغائــر وحقــارات وخلــع القنــاع عــن صورتــه حيــث نــزع عنــه طــاءه االجتماعــي ،وجــرده مــن
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مظاهــره الحضاريــة ،ومعــه صــارت الرغبــة هــي المحــرك الســري األول لإلنســان ،الواجــب
التحديــق إليــه فــي قســوة حتــى اللجــوء وإلــى الشـ ّ
ـك العقيــم (.» )20
يؤخــذ علــى الســيريالية فــي عنــف الالوعــي اإلبداعــي ،أنهــا جعلــت مــن حضــور الالوعــي
حضــور مفتعـ ًـا فــي لوحاتهــا .فالســرياليون لــم يع ّبــروا بالوعــي تلقائــي عــن نقدهــم للواقــع بــل
كان المخــدر والكحــول الصطنــاع الخيــال ،والهلوســات أســلوبهم فــي اإلبــداع .وقــد انتقدهــم
«فرويــد» فــي ذلــك وب ّيــن أن التحليــل النفســي غايتــه فــي كشــف الالوعــي وتحليلــه البحــث عــن
مصــدر العقــدة بغيــة ح ّلهــا فــي الحــاالت المرضيــة فقــط؛ أمــا الســريالية فهــي عكــس ذلــك؛ إذ
ّإن غايتهــا مــن الالوعــي اعتمــاده كأســلوب إبداعــي فــي الفـ ّـن مــن خــال ممارســة كل أشــكال
«تعنيــف» اإلظهــار عليــه.

يعتبــر كثيــر مــن مؤرخــي الرســم المعاصــر ّأن الســريالية هــي أســلوب فنــي خــرج عــن محــاكاة
المظهــر المرئــي للموضــوع الف ّنــي بالعــودة إلــى عالــم األشــكال فــي معــان ذات صــور وقوالــب
جديــدة .إنهــا تقتــرح صــو ًرا تنقلنــا مــن العالــم الواقعــي إلــى علــم الـ ّرؤى واألحــام .وقــد قامــت
علــى نفــس أســاس هــذا الشــكل الف ّنــي ال ّتعبيريــة التجريد ّيــة ،بمــا أن الســيريالية كانــت فــي فتــرة
وأهمهــا .وكان «جورجيــو دي شــيركو» ( )21مــن
مــا بيــن الحربيــن مــن أقــوى الحــركات الف ّنيــة ّ
أهــم ّ
الشــخصيات الف ّنيــة التــي أضافــت للمنهــج الســيريالي مــن خــال فكــرة «الحركــة الذاتيــة
الدائمــة» فــي ال ّرســم ،أي أنــه يــرى بــأن العمــل الف ّنــي ال ينقطــع بانتهــاء رســم اللوحــة ،بــل يمكــن
أن تتواصــل هــذه ال ّلوحــة مــن خــال عــدة لوحــات أخــرى .وفــي المقابــل يمكــن أن يتوقــف
الف ّنــان عــن رســم لوحــة مــن دون أن تســتكمل كل أبعادهــا الف ّنيــة .وفــي هــذا تعبيــر عــن الحريــة
كل ُ
الف ّنيــة؛ إذ إن الفعــل الف ّنــي لــم يعــد مقتر ًنــا ال بال ّزمــان وال بالمــكان ،بــل خــرج عــن ّ
األطــر
ـاص ،اإلطــار اإلبداعــي الــذي يمتلــك أســاليبه التعبيريــة ُ
وأطــره
الواقعيــة ليكــون لــه إطــاره الخـ ّ
ال ّزمنيــة المختلفــة عــن ّ
كل األســاليب واألطــر الواقعيــة .وقــد تأكــد هــذا المنهــج أكثــر مــع ال ّرســام
الســريالي ســلفادور دالــي مــن خــال اســتخدامه «للمنظــور المخــادع» .فعندمــا تشــاهد اللوحــة
تشــعر بأ ّنــه يخلــق ً
ً
الف ّنيــة التــي تحتــوي علــى المنظــور المخــادع ّ
غامضــا ،ومــع ّأن ســطح
فراغــا
الســطح يبــدو وكأنــه مع ّلــق علــى مســافة مــا
اللوحــة واضــح ،إال ّأن هــذا الرســم الــذي علــى ّ
وخلفــه تبــرز عــدة رســومات هــي الســطح األصلــي للوحــة ( . )22وهــذه الطريقــة فــي التعامــل
مــع اللوحــة تؤكــد توصــل المنهــج الســريالي إلــى أســلوب فــي ال ّرســم يجعــل مــن اللوحــة الفنيــة
ً
أرضــا خصبــة للتجريــد الف ّنــي مــن خــال حضــور األشــكال الف ّنيــة فــي أبعــاد ال واقعيــة ،إذ يعتــرف
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«ســلفادور دالــي» ّأن ال غرابــة فــي أال يفهــم الجمهــور لوحاتــه ،إذ هــو نفســه ال يفهمهــا ،فهــو
يبحــث عــن اســتعادة صــورة الهذيا ّنييــن .لــذا فلوحاتــه مجهولــة لديــه ،طابــع هلوســي عجيــب،
وينتفــي لهــا أي شــرح . . .ال ّلوحــة تكتمــل وتصيــر ظاهــرة فــي ذاتهــا .مــن هنــا ،فــي إحــدى
لوحاتــه ،ثمــة ســت صــور متشــابهة
دون أن يصيــب أيــة منهــا تشــويه تعبيــري :جســم إنســان ورأس أســد ،ورأس قائــد جيــش
حصــان ،ونصــف راعيــة ،رأس ميــت وكان ّ
كل مشــاهد يــرى فــي ال ّلوحــة تفســي ًرا مختل ًفــا ،وفــق
مزاجــه ورؤيتــه ،كمــا تختلــف أحاســيس المســتمعين إلــى ســمفون ّية ،مــن واحــد آلخــر (. )23

الســريالي بأســلوبه ال ّترميــزي أو الالواقعــي مــن خــال أعمــال
يتأكــد هــذا المنهــج الف ّنــي ّ
«ســيلفادور دالــي» فــي لوحتــه «االنطباعــات الثّابتــة ّ
أوضاعــا
للذاكــرة» ،ويمثّــل هــذا ال ّرســم
ً
رمز ّيــة ســريال ّية يقتــرن فيهــا ال ّزمــان بالمــكانّ ،
ويؤكــد ســيلفادور دالــي ّأن هــذه اللوحــة كانــت
ُرســمت علــى مرحلتيــن؛ فــي البدايــة رســم المشــهد األصلــي و بــه جــذع لشــجرة علــى ســطح
ثــم فــي مرحلــة ثانيــة أضــاف فيهــا رســم
أرض يختلــط فيهــا المشــهد بالفضــاء الواقعــيّ ،
«الســاعات ال ّرخــوة» وكأن المشــهد إيــذان بغفــوة أصابــت المــكان وال ّزمــان فــكان المــكان جا ًّفــا
الســاعات وكأ ّنهــا نائمــة علــى أشــكال ميتــة.
قاســي المالمــح ،وكان ال ّزمــان رخــو ّ
وال غرابــة فــي ذلــك ً
أيضــا وقــد تأثــر بريتــون بــآراء «فرويــد» فــي ال ّتحليــل النفســي الكاشــف
عــن البنيــة ال ّالواعيــة فــي تكويــن الـ ّـذات اإلنســان ّية .ففــي ال ّنظريــة الفرويديــة ال يعنــي المضمــون
ّ
الظاهــري إخفــا ًء تا ًّمــا لل ّرغبــة الدّ اخل ّيــة الالواعيــة ،كمــا أ ّنــه ال يم ّثــل إشــباع خيــال مقهــور ،فهنــاك
ّ
أساســيتان فــي بنيــة ال ّنفــس :إحداهمــا واعيــة واألخــرى مقهــورة ،وهــذه الفكــرة كانــت
قضيتــان ّ
مهمــة جـ ًّـدا عنــد «فرويــد» حتــى أ ّنــه لوقــت طويــل افتــرض ّأن الخيــال الالوعــي قــد اتّخــذ مكا ًنــا
ّ
بالفعــل فــي الواقــع.
المتضمنــة فــي دعــوة بريتــون للســريال ّيين بــأن
أ ّمــا آخــر هــذه الحقائــق فهــي تلــك المفارقــة
ّ
يتجـ ّردوا مــن أي شــيء لــه صلــة بالوعــي بمــا فــي ذلــك موضــوع الوعــي ذاتــه .غيــر ّأن المفارقــة
هنــا تنشــأ مــن االســتحالة العمليــة التــي تواجــه ّ
كل مــن يحــاول أن يلتــزم بحرفيــة تعاليــم بريتــون
الســريالية ،وليــس ّ
أدل علــى ذلــك مــن عبــارات «بريتــون» نفســها التــي تبــدأ دائمــا بكلمــات مــن
قبيــل «ه ّيئــوا»« ،اجعلــوا»ّ ،
ممــا
«أكــدوا»» ،اكتبــوا» وهــي ك ّلهــا أفعــال ترتبــط بالوعــي أكثــر ّ
وكأن ّ
ترتبــط بال ّالوعــيّ ،
قمــة المفارقــة،
الطريــق إلــى ال ّالوعــي ال ُبـــدَّ وأن يم ـ ّر بالوعــي وهــي ّ
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وهــو مــا كشــف عنــه «فرويــد» نفســه عندمــا ص ـ ّرح لســلفادور دالــي حيــن زاره هــذا األخيــر فــي
لنــدن بقولــه» :إذ مــا أراه طري ًفــا فــي ف ّنــك ليــس هــو ال ّالشــعور ،بــل ّ
الشــعور».

الصارخــة التــي يمكــن أن تزعــزع الســيريالية مــن أساســها إال ّأن
وبال ّرغــم مــن هــذه المفارقــة ّ
أهميتهــا مــن
الســريالية ،وتأتــي ّ
البعــض يــرى ّأن هــذه المفارقــة ذاتهــا هــي أهـ ّـم نتيجــة ح ّققتهــا ّ
الشــعور الواعــي اليقــظ الموضوعــي ّ
الصــرف ،و ّ
المنظــم ،لــن ُيبصــر
أن «ف ًنــا يقــوم علــى العقــل ّ
عمــا يتم ّثــل فيه عندئــذ من جفــاف وخشــونة .وكذلك
الحقيقــة إ ّال مــن جانــب واحــد ،هــذا فضـ ًـا ّ
الصــرف بـ ّ
ـكل مــا فيــه مــن انطــاق وتفـ ّـكك وتشـ ّتت وتنافــر ،يكون
الفـ ّـن الــذي يقــوم علــى الحلــم ّ
مثيــرا للدّ هشــة والغرابــة ولك ّنــه مــع ذلــك أجــوف ،فضفــاض ،هالمـ ّـي ،غامــض»(. )24
والحقيقــة ّأن هــذه العالقــة المتوتّــرة بيــن الوعــي والالوعــي ومحاولــة الســرياليين الدّ ائمــة
لتغليــب الالوعــي علــى الوعــي ،والحلــم علــى الواقــع ،والنفســس علــى الجســد ،هــو مــا
حــدا بالبعــض إلــى القــول بوجــود عامــل مشــترك بيــن الســيريالية وال ّتصـ ّـوف يتم ّثــل فــى فكــرة
«الخــاص» أي ّ
كل محاولــة للخــاص مــن ســجن الجســد الواقــع واستكشــاف آفــاق جديــدة
وبخاصــة الهند ّيــة كالبوذيــة ،وبعــض ّ
الطــرق مثــل اليوجــا.
فــوق الواقــع مثــل المذاهــب اآلســيوية
ّ
كمــا ينبغــي أن نالحــظ ّأن ّثمــة فار ًقــا جوهر ًّيــا بيــن الســيريالية وال ّتصـ ّ
ـوف ال يجــوز تجاهلــه،
فالســريال ّية فــي ال ّنهايــة هــي مذهــب فــي األدب وفــي الفـ ّـن بمعنــى ّأن ليــس ّثمــة موقــف ســريالي
ّ
بــدون إبــداع ،ح ّتــى لــو أتــى هــذا اإلبــداع مع ّبـ ًرا عــن موقــف مــن الحيــاة ،وهــو بخــاف ال ّتصـ ّـوف
ا ّلــذي هــو باألســاس موقــف مــن الحيــاة وإن ارتبــط فــي بعــض األحيــان باإلبــداع فــي ّ
الشــعر علــى
وجــه الخصــوص .وفــي هــذا الســياق يقــول الباحــث «باتريــك فالدبــارخ» فــي كتابــه الســيريالية
رســام ال يوصــف ،وصاحــب إشــراقات صوف ّيــة ،صــاغ للمــ ّرة
«كاســبار دافيــد فريدريــك»ّ ،
الســريالي :أغمــض عينــك الفيزيائ ّيــة بغــرض أن تــرى لوحتــك
األخيــرة الوص ّيــة األولــى للف ّنــان ّ
()25
بعيــن روحــك .بعــد ذلــك أخــرج لل ّنــور مــا رأيتــه فــي ظلمائــك»
 -5السيريال ّية والفكر الفلسفي

الســريال ّيين ّ
الشــديد بالفكــر األلمانــي عمو ًما
يتج ّلــى تأثيــر الفلســفة علــى الســيريالية فــي احتفاء ّ
وبفلســفة هيغــل علــى وجــه الخصــوص ،التــي اســتعان بهــا الســرياليون كثيـ ًرا ،فأفضــت بهــم إلــى
المــادي والفكــري .كمــا اشــتغلوا علــى إعــادة اســتجواب مفاهيــم
إدراك نشــوء وتطـ ّـور الوجــود ّ
الواقــع القديمــة فــي محاولــة تعطيــل ال ّتضــاد مــا بيــن المــا ّدة والعقــل ،ا ّلــذي كان مسـ ّل ًما بــه لمــدّ ة
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الســريالي
الســريال ّيون الدّ عــم ا ّلــذي يبحثــون عنــه عنــد هيغــل .ففــي البيــان ّ
طويلــة ،وهكــذا وجــد ّ
الثّانــي ،أعلــن بريتــون ّأن المفهــوم الهيغلــي عــن تغلغــل العالــم الخارجــي داخــل الوجــود ّ
الذاتــي
صحتــه .كمــا كان لتأكيــد هيغــل برفضــه تفـ ّـوق المــا ّدي علــى
قــد ظـ ّـل دون تق ّيــد أو ارتيــاب فــي ّ
ال ّتجريــدي ،وإيمانــه بالوحــدة الدّ اخليــة للحــاالت ّ
خصوصــا تحديــده
والظواهــر المتناقضــة،
ً
للمعرفــة بوصفهــا مزاوجــة للفكــر وما ّدتــه ،كان مــن شــأنه أن يلعــب الــدّ ور األكبــر فــي توضيــح
الســريال ّيين عــن العالــم اإلنســاني.
فكــرة ّ
وبهــذا االعتبــار يعــود لهيغــل الفضــل فــي تحقيــق ال ّتــوازن الــذي كان مفقــودا بيــن ّ
الــذات
والموضــوع وبيــن الفكــر والواقــع؛ «فالتجربــة الميتافيزيقيــة إذن يمكــن بلوغهــا ليــس عبــر
ال ّتخطــي بــل عبــر ال ّتناغــم ال ّناجــح بيــن العقــل والمــا ّدة» ( .)26وعلــى أســاس هــذا المنهــج يطـ ّـور
الســريالي
بريتــون بعــض المفاهيــم الهيغل ّيــة علــى ال ّنحــو ا ّلــذي يجعــل منهــا جــز ًءا مــن ال ّنســيج ّ
عمــا أســماه «ال ّنقطــة العليــا» وهــي منطقــة فــي
الســريالي الثّانــي ســنة (ّ )1930
فيحدثنــا فــي البيــان ّ
الفكــر عنــد بلوغهــا نقطــة الــذروة ينعــدم اإلحســاس بال ّتناقــض بيــن الحيــاة والمــوت ،والواقــع
والخيــال والماضــي والمســتقبل ،واألعلــى واألســفل ،ليــس هــذا فحســب ،بــل إ ّنــه يختصــر ّ
كل
ال ّنشــاط الســيريالي فــي البحــث عــن هــذه ال ّنقطــة.
و يأتــي علــم ال ّنفــس الفرويــدي كأحــد أهـ ّـم المنطلقــات الفكر ّيــة ا ّلتــي أ ّثــرت فــي الحركــة
الســريالية ،فــإذا كان الســيريا ّليون قــد عثــروا علــى ال ّتــوازن بيــن العقــل والمــا ّدة عنــد هيغــل ،فإ ّنهم
ّ
قــد عثــروا علــى هــذا ال ّتــوازن نفســه بيــن الحلــم والواقــع عنــد «ســيجموند فرويــد» .وفــي البيــان
األول نســب بريتــون إلــى فرويــد الفضــل الكبيــر ،بســبب اكتشــافاته لتأويــل الحلــم
الســيريالي ّ
ولمنهجــه فــي االســتقصاء والحقــوق الجديــدة التــي منحهــا لملكــة الخيــال البشــري .فقــد اتّضــح
للســريال ّيين  -بفضــل نظريــات فرويــدّ -أن الوعــي ليــس ســوى المظهــر الســطحي ا ّلــذي يخفــي
ّ
صراعــا محتد ًمــا فــي األعمــاقّ ،
وأن حقيقــة اإلنســان ورغباتــه إنمــا ّ
تتكشــف فــي أحالمــه
تحتــه
ً
الصرفــة ،علــى نحــو أصــدق ّ
الســلوك
وال شــعوره ،وفــي أفعالــه الغريزيــة ّ
وأدق ّ
ممــا يبــدو فــي ّ
اليومــي الظاهــري ،لقــد «جــاء فرويــد ،مؤســس ال ّتحليــل ال ّنفســاني فــي الغــرب الحديــث ،ليضــع
ـري حــا ّد ،بـ ّ
ـكل مــا فيــه مــن صغائــر وحقــارات ،وســلخ القنــاع عــن
اإلنســان أمــام نفســه ،فــي عـ ّ
صورتــه الخبيثــة و المحـ ّاة فهــو نــزع عنــه طــاءه االجتماعــي وجــر ّده مــن مظاهــره الحضار ّيــة،
األول لإلنســان ،الواجــب ال ّتحديــق إليــه فــي قســوة
الســري ّ
ومعــه صــارت ال ّرغبــة هــي المحـ ّرك ّ
ح ّتــى ال ّلجــوء إلــى الشـ ّ
ـك العقيــم» (. )27
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وعلــى ال ّرغــم مــن نقــاط االتّفــاق الكثيــرة بيــن الســيريالية والفرويديــة ،إ ّال ّأن ّ
كل منهمــا لــم
يس ـ ّلم تمامــا بـ ّ
ـكل مــا قدّ مــه اآلخــر ،فغايــة الســيرياليين ال تتماثــل مــع غايــة ال ّتحليــل ال ّنفســي
ا ّلــذي يقــف عنــد حــدود البحــث عــن مصــدر عقــدة مــا بغيــة ح ّلهــا .مــن ناحيــة أخــرى لــم يهتــم
الســيرياليون بتحليــل واقــع ال ّالوعــي  -علــى نحــو مــا فعــل فرويــد  -قــدر اهتمامهــم بالوصــول
الســرياليون ّ
الطبيعــة العالجيــة لمنهــج فرويــد ،وأخــذوا علــى
إليــه وتصويــره .كذلــك رفــض ّ
فرويــد اهتمامــه باألحــام الم ّتصلــة بالحــاالت المرضيــة فقــط ،وليــس الحلــم وفــق مفهومهــم
ـص الحــاالت المرضيــة فقــط .وفــي
مــن حيــث هــو تعبيــر عــن جانــب مهــم فــي حيــاة اإلنســان يخـ ّ
المقابــل اعتــرف فرويــد بـ ّ
ـأن ماه ّيــة الســيريالية وأهدافهــا غيــر واضحــة بال ّنســبة لــه.
وعلــى أي حــال يمكــن القــول إ ّنــه «لــم يكــن بإمــكان الســرياليين إبــداء التأييــد الكلــي لطريقــة
هيغــل ،وال مشــايعة فرويــد علــى نحــو ك ّلــي ،لكــن عبــر هذيــن المؤثريــن الها ّميــن كان بوســع
الســيريالين التخ ّلــص مــن عدم ّيتهــم األول ّيــة ،وتبنــى عقيــدة أمــل مبنيــة علــى اإليمــان بالقــدرة
الكامنــة للعقــل البشــري علــى الجمــع بيــن الحلــم اإلنســاني والواقــع المــادي» (. )28

لقــد وجــد الســرياليون حســب زعمهــم ضا ّلتهــم مــن جديــد فــي ال ّتحليــل ال ّنفســي .فقد كشــف
فرويــد فــي تحليلــه للجهــاز ال ّنفســي ّأن منطقــة الالوعــي ليســت ذات ّيــة تما ًمــا ،ومتفـ ّردة علــى نحــو
يمنــع أي تواصــل مــع اآلخريــن مــن خاللهــا .بــل بالعكــس هنــاك تشــابه كثيــر فــي نظامنا ال ّنفســي،
وحتــى فــي مناطقــه األكثــر حميميــة هنــاك دائمــا المشــترك .إن اآلل ّيــات ال ّنفســية نفســها تتكـ ّرر بيــن
األفــرادّ ،
والظواهــر نفســها تحــدث بالطريقــة نفســها مــع الجميــع .إ ّننــا نعيــش الواقــع ونعيــش
الحلــم .ونعيــش امتــداد الحلــم إلــى واقعنــا .فعوامــل الكبــت وآلياتــه نفســها وعوامــل ال ّتعويــض
واإلشــباع متقاربــة .إ ّننــا نعيــش تجربــة الواقــع بـ ّ
ـكل أبعادهــا ّ
الشــعورية المؤلمــة والســعيدة ،وتترك
فينــا آثارهــا .وحينمــا نتداعــى للحلــم فــي ال ّنــوم أو فــي اليقظــة ،وحينمــا تضعــف مراقبــة ســلطان
الوعــي يخــرج مــا بداخلنــا مــن مكبــوت ليتجلــى فــي األحــام .والتأويــل الفرويــدي األقــرب
صحيــة وضرور ّيــة .بـ ّـل قــد
لهــا هــو ّأن األحــام إشــباعات وهم ّيــة تــؤ ّدي دور ال ّتعويــض ،وهــي ّ
يتحــول عالــم الحالــم إلــى ج ّنــة مــن اإلشــباعات الحـ ّرة البعيــدة عــن جمــع أنمــاط ال ّرقابــة .ومــن
هنــا يجــد الف ّنــان الســيريالي نفســه يســبح فــي عالمــه ّ
الذاتــي مــن األحــام والخيــال لينقــل جماليتــه
« التــي صادفهــا فيــه» إلــى الجمهــور .بــل ومــن هنــا ً
أيضــا قــد يحــدث أن يتقاســم معــه الجمهــور
جمال ّيتــه ( )29ومــن هــذا المنطلــق نفســه اعتبــر البعــض ّأن الســريالية هــي «رومنطقيــة جديــدة»
أو مشــروع اســتعادة «األســطورة» علــى حســاب العقــل األنــواريّ .
بــل ّإن الســريالية ذهبــت
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عمــدً ا إلــى إحيــاء األســطورة القديمــة ،لمواجهــة صعوبــة الواقــع الحالــي ،وتوظيــف المخــزون
االحتياطــي للبشــرية مــن أجــل المعالجــة ّ
الذاتيــة ،حتــى انتهــت الســيريالية نفســها إلــى أســطورة.
وفــي هــذا المجــال ّ
الســوربون هــذا المعنــى قائـ ًـا« :إذا
يوضــح «هنــري بيهــار» األســتاذ بجامعــة ّ
قامــت الســيريالية بالعــودة إلــى األســاطير القديمــة مــن أجــل فضيلتهــا اليــوم ،فإ ّنها صنعت لنفســها
أســاطيرها الذاتيــة ،ح ّتــى انتهــت بــأن تكــون هــي نفســها أســطورة فــي عيــون جمهورهــا» (. )30

علــى هــذا ال ّنحــو ينســحب الف ّنــان الســريالي إلــى الحــدود ال ّالواقعيــة للواقــع ،معتقــدا أنــه
بانســحابه هــذا هــو فــي الواقــع يقتــرب أكثــر مــا يكــون مــن الحقيقــة نفســها .ويبــدو مــن ال ّزاويــة
ال ّنفســية ّأن مثــل هــذا الســلوك يؤشــر علــى حلــم طفولــي ،فغالبــا مــا يهــرع الطفــل والمصــدوم إلــى
البحــث عــن حقيقــة أخــرى غيــر الواقعيــة يمكــن أن يجــدا فيهــا ســكينته آلمالــه المحطمــة واقع ًّيــا.
وال مفـ ّر مــن اإلقــرار بأنــه ســواء ّ
للطفــل أوالمصــدوم أو الســريالي فــإن ذلــك االنســحاب للبحــث
عــن نقطــة ضــوء أخــرى غيــر المظلمــة أمامــه ،يصاحبــه نــوع مــن الصــراخ العميــق مــن األلــم.
ويعبــر هــذا الموقــف فــي عمومــه عــن ثــورة حقيقيــة ترفــض الواقــع كمــا هــو معطــى ،وتبحــث لــه
عــن تحريــف وتشــويه مقصــود ،بغــرض ال ّتخلــص منــه.
 -6نقد مآالت الهرمنيوطيقا الساخطة

لجــأ الســيرياليون معتمديــن علــى نظريــات فرويــد النفســية إلــى الحلــم والالشــعور مــن دون
رقابــة العقــل .ولــو كان ذلــك هروبــا مــن الواقــع .وإذا كان هنــاك تشــابهات كثيــرة بينهــا وبيــن
الرؤيــة الصوفيــة إال ّأن الدوافــع والغايــات مختلفــة تما ًمــا .فالمنهــج الصوفــي الــذي يتبــدّ ى
مــن خــال التجــارب المعنو ّيــة فــي التأريــخ اإلســامي ّ
يؤكــد علــى العقــل وال ُيجيــز الهــروب
مــن الواقــع ،بــل يواجهــه ويقــوده نحــو االرتقــاء وال يتــرك الجانــب المــادي مــن الحيــاة علــى
حســاب الجانــب الروحــى .لكــن الســيريالية ســعت إلــى تقويــض كل شــيء ،مــن إنــكار الديــن
والمقدّ ســات ،إلــى ُّ
التنكــر للتــراث والمذاهــب األدبيــة التــي ســبقتها.
إ ّال أ ّنهــا لــم تســتطع اإلتيــان ببديــل لهــا .كمــا نظــرت إلــى العقــل نظــرة احتقــار ودأبــت علــى
الخــاص مــن ســيادته بمختلــف الطــرق ،منهــا التنويــم المغناطيســي ،والمجــون ،والدعابــة
والســخرية وتعاطــي المخــدرات األمــر الــذي أ ّدى إلــى إغــراق االنتلجنســيا الغاضبــة علــى قيــم
الرأســمالية الدائــرة فــي بحــر متالطــم مــن العبثيــة والوهميــة واليــأس .إلــى ذلــك اجتــازت
الســيريالية ّ
كل الحواجــز بيــن الحــب والجنــس مــا أدى إلــى شــيوع اإلباحيــة فــي األدب والفـ ّـن
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وإفســاد األخــاق وانحــراف العواطــف .وهكــذا فــإن الولــوج فــي عوالــم الالشــعور والدنيــا
الحالمــة والتِّيــه فــي أوديــة الخيــاالت والــرؤى المظلمــة ســتقود الســريالية إلــى عدميــة الحيــاة
وعبثيتهــا التــي ال تنتهــي بصاحبهــا إ ّال إلــى االنتحــار (. )31
الديني
 -7السيريال ّية و إنكار
المقدس ّ
ّ

لقــد تبيـ ّـن لنــا ّأن المبــادئ التــي دعــا إليهــا الســرياليون فــي المطــاف األخيــر ّ
تركــز علــى تقويض
األســس القيم ّيــة والدينيــة واألخالقيــة للحضــارة اإلنســانية ،وفــوق هــذا راحــوا ينكــرون ّ
كل مــا
بصحــة أي مبــدأ .أمــا أبــرز هــذه المبــادئ التقويض ّيــة فيمكــن إجمالهــا بمــا
عداهــم ،وال يق ـ ّرون ّ
يلــي:
ً
أول :تقويض اإليمان والمق ّدس ال ّديني

يرفــض الســرياليون األديــان وتعاليمهــا و«ينــادون بالتحـ ّرر المطلــق مــن ّ
كل القيــود ،والرفــض
الالمشــروط لموازيــن ال ّنــاس وأحكامهــم ومقدســاتهم» .كان هــذا ال ّرفــض والهــدم مــن قبــل
الســرياليين مبن ّيــا علــى ا ّدعــاء ّ
«أن مجتمعــات الحــرب العالميــة األولــى قــد أفســدت قوانينهــا
وأنظمتهــا ومذاهبهــا (بمــا فــي ذلــك المذاهــب األدبيــة) ّ ،
وأن الخــاص الحقيقــي هــو رفــض
كل شــيء ،والكفــر بـ ّ
ـكل مبــدأ؛ ألن الواقــع البشــري قــد فســد لفســادها وبعدهــا عــن الحقيقــة.
فالســيريالية تحتقــر األديــان واألعــراف والمنطــق والعقــل ،وهــي دعــوة إلــى «الكفــر بالعقــل
والمنطــق ،والنظــم االجتماعيــة ،والتقاليــد ،واألخــاق الــذي يعنــي  -فــي نظرهــم  -البحــث
عــن عالــم جديــد أكثــر إنســانية» ( . )32وحســب كثيــر مــن الباحثيــن ّأن الســريالية تشـ ّـكل موجــة
مــن موجــات الفكــر اإللحــادي التــي تتباهــى بإلحادهــا وتــرى فيهــا الخــاص لإلنســان مــن
العبوديــة واألغــال التــي تق ّيــده بهــا األديــان واألعــراف والتقاليــد» (. )33

يجــب أن نقــول فــي الـ ّرد علــى هــذا اال ّدعــاء بــأن الحضــارة التــي ال يوجــد فيهــا أي قيــد وميــزان
وتفتقــد اليقيــن الدينــي ،لــن تســتطع أن تمنــح اإلنســان الطمأنينــة والســعادة .وأن تمنــح اإلنســان
كل مــا يريــد ،وأن اإلنســان ْإن لــم يجــد نفســه تتعامــل معــه كإنســان ،بـ ّ
ّ
ـكل مكوناتــه ،وأشــواقه،
ومنازعــه ،فإ ّنــه ســيتمرد ،والدعــوة إلــى رفــض كل القيــود وهــدم كل مــا يوجــد فــي الجوامــع مــن
موازيــن كانــت بمثابــة حــرب ثقافيــة هوجــاء شـ ّنتها علــى األديــان والمقدّ ســات والقيــم األخالقيــة
الســيريالية والروحيــة فــي الحضــارات اإلنســانية جميعهــا (. )34
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ثان ًيا :تقويض العقل

لقــد ش ـ ّنت الســيريالية هجو ًمــا علــى ســيطرة العقــل واالتــكاء عليــه وهاجمــت االســتخدام
الحصــري للعقــل ،وســعت إلــى الخــاص مــن ســيادة العقــل بواســطة أشــكال المعرفــة ال َّالواعيــة
كالصدفــة الموضعيــة ،والدعابــة الســوداء ،وال ّلعــب ،والحلــم ،والمخ ّيلــة الشــعر ّية ،وتعاطــي
المخــدرات و ، . . .والعقــل فــي نظــرة أصحــاب الســيريالية يصــور «األحمــق الــذي يد ّنــس
باحتراســه الواقعــي كل شــيء» ،وهــم يعتقــدون ّأن اإلنســان فــرض كوابــح اجتماع ّيــة وجنس ـ ّية
وعقل ّيــة علــى نفســه وعلــى أشــباهه .والســيريالية تريــد أن تقتلــع الحواجــز االصطناع ّيــة لخلــق
عالــم ســتكون للرغبــة فيــه الكلمــة األولــى واألخيــرة (. )35

يمكــن القــولّ :إن الالعقالنيــة الســيريالية أو هجومــه علــى العقــل ماه ّيــة عقيمــة ،وهــذا
الهــروب مــن العقــل فــي الحقيقــة هــو نــوع مــن الحــرب فــي المــأزق؛ ّ
ألن النضــال مــع العقــل
الجديــد ومعارضتــه ينتهــي إلــى التعالــي وال ّنمــو ك ّلمــا يعتمــد علــى الفكــر الدينــي واالعتقــاد
دوامــة العبث ّيــة والوهم ّيــة واليــأس.
بالوحــي وإال فــا ينتهــي إلــى شــيء ســوى الدخــول فــي ّ
ّإن موقف اإلسالم إزاء العقل البشري ومكانته في الكون والحياة وفي األدب واالجتماع
واضح وب ّين قد أشار إليها القرآن الكريم في معظم سوره ومقاطعه وآياته ،حيث يقول اهلل سبحانه
َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
ك ْم َت ْعقِلُونَ﴾ (« . )36و ّإن ّ
دل هذا على شيء فإ ّنما
وتعالى﴿ :كذل ِك يبي ِن الل لكم آياتِهِ لعل
ّ
يدل على ّأن األفكار والعقائد التي يقبلها العقل أو يرفضها يجب أن تترك للعقل نفسه ،و أ ّال يعتمد
على األساليب والوسائل ما يتجاوز مكانة العقل البشري وينزل بها إلى مستوى القسر واإلرغام
الحجة وال يسندها جدل
على تحوير قناعاتها ،أو تفريغها ،لتقبل أفكار أو معتقدات ال تقوم عليها ّ
أو برهان» .ومعروف ّأن القرآن الكريم أعطى الحواس ،التي هي إحدى مداخل المعرفة العقلية،
مسؤوليتها الكبيرة عن ّ
والمعرفة
كل خطوة يخطوها اإلنسان في مجال البحث والنظر والتأ ّمل
ََ َُْ َ َْ َ َ َ
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ
والتجريب ،فقال تعالى﴿ :ولا تقف ما ليس لك بِهِ عِلم إِن السمع والبصر والفؤاد كل أولئِك
ً
َ َ
كان َعنْ ُه َم ْس ُئولا﴾ (« . )37وطلب من المؤمنين أن يح ّركوا بصائرهم وعقولهم للوصول إلى
الحق الذي ال يقوم الكون إ ّال به» فاحتقر السرياليون العقل أيما احتقار ،ولكن اإلسالم ك ّرمه أيما
ّ
()38
تكريم .
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ثال ًثا :تقويض التراث

أطاحــت الســيريالية بكثيــر مــن المــوروث حيــث أحدثــت فوضــى عارمــة فــي المجتمعــات
األوروبيــة تناولــت أنمــاط الحيــاة وتقاليــد الشــعوب ناهيــك عــن مقدســاتهم .فالســيريالية بهــذا
الموقــف الرفضــي أرادت أن تــر ّد اإلنســان إلــى حالتــه الوحشــية التــي أ ّدت إلــى اإلخــال بالموازين
األخالقيــة واألدبيــة .فقــد اجتــازت حــدود الحر ّيــة وتك ّلمــت فــي األدب بلغــة غريزيــة وأطلقــت
العنــان للنفــس لتفعــل ّ
كل مــا تشــاء مــن دون أي رقابــة وقيــد .كمــا ّأكــدت الســيريالية علــى الحريــة
بــا قيــد وعلــى الشــهوة المطلقــة واعتبرتهــا أســاس الوجــود بــل الوجــود ك ّلــه.
خــاف هــذا المســار الهذيانــي للســيريالية وتف ّلتــه مــن القيــم الحاكمــة علــى المجتمــع
اإلنســاني ،أخــذت الرؤيــة اإلســامية بمنهــج االســتيعاب الخ ـ ّاق للتــراث ،فهــي ليســت رؤيــة
أي نقــد .ومــن جانــب آخــر ال
تقليديــة ،واألدب اإلســامي ال يفــرض التــراث علــى الواقــع دون ّ
يرفضــه ّ
كل ال ّرفــض كمــا فعــل الســرياليونّ .إن األدب اإلســامي ينبــع مــن القــرآن والسـ ّنة النبويــة
الشــريفة كمــا يالحــظ عــدد مــن الباحثيــن ممــن نقــدوا الســيريالية .وكثي ـ ًرا مــا نــرى ّأن إشــكال ّية
األصالــة والمعاصــرة أو القديــم والجديــد ُتطــرح مــن قبــل المثقفيــن؛ إذ يختــارون األنمــوذج
أنموذجــا أصيـ ًـا يجــب أن نهتـ ّـم بــه ،وهــذا مــا ال يمكــن قبولــه حيــث ذات األديــب
الغربـ ّـي بوصفــه
ً
المســلم النابــع مــن عقيدتــه معــارض مــع دعــارة األدب الغربــي وكشــفه .فعلينــا أن ال ّ
نغــض
ال ّنظــر عــن وجــود غنــى معرفــي فــي التــراث وتو ّفــر مســاحات واســعة مفيــدة فيــه (. )39
ّإن هــذه الرؤيــة الوهم ّيــة والنظــرة المظلمــة إلــى الحيــاة والواقــع أ ّدت إلى اســتغراق الســيرياليين
فــي عوالــم الالشــعور بعيــدة عــن الحيــاة اليوميــة ،كمــا أ ّدت إلــى استشــراء رؤيــة تشــاؤمية
لمســتقبل اإلنســانية .إ ّننــا عندمــا نعالــج هــذه القضيــة انطال ًقــا مــن الفضــاء الثقافــي اإلســامي
ً
والتبصــر فــي
صراطــا للهدايــة
نــرى ّأن «القــرآن الكريــم ،والتجربــة اإليمانيــة عمو ًمــا ،يشــكالن
ّ
المســتقبل القريــب والبعيــد ،األمــر الــذي يمنــح اإلنســان فرصــة لمــدّ حياتــه وإغنائهــا ،وكســب
رصيــد زمنــي تتضــاءل فيــه أثقــال الزمــان والمــكان .فاإلنســان فــي الثقافــة الروحانيــة يعيــش فــي
زمــن مفتــوح ،ممتــدّ فــي األبديــة ،ال ّ
تقطــع فيــه وال حواجــز وال زوال (. . . )40
المـ ّ َرة لشــجرة
علــى هــذا الوجــه ســوف يتب ّيــن لنــا ّأن ظاهــرة الســيريالية جــاءت أشــبه بالثمــرة ُ
الحداثــة .وعليــه فقــد مضــت بعيــدا فــي التأويــل ،لتحكــم بالبهتــان علــى حداثــة غــادرت مبادئهــا
المعلنــة فــي التنويــر لتتحـ ّـول إلــى توتاليتاريــة حضاريــة فــي غايــة القســوة .إال أ ّننــا مــن وجــه آخــر،
الغلــو الســيريالي فــي االحتجــاج علــى الواقــع التأريخــي للحضــارة الغربيــة الحديثــة
نــرى ّأن
ّ
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ومــا ترتّــب عليــه مــن عيــوب وإخــاالت فكر ّيــة ونفســ ّية واجتماع ّيــة وثقاف ّيــة دفــع بأتباعهــا
نحــو االنعــزال وال ـ ّا انتمــاء .أ ّمــا مــا يجــري تداولــه فــي األوســاط الفكريــة والثقافيــة مــن كــون
الســريالية حركــة ثور ّيــة فقــد كشــفه ســقوطها فــي العبث ّيــة والعدم ّيــة إلــى الحــدّ الــذي جعلهــا محـ ّـل
إنــكار الت ّيــارات االحتجاجيــة الكبــرى فــي أوروبــا بمــا فيهــا الفرويديــة الجديــدة نفســها.
الهوامش:

ou ne sera pas » Patrick Waldberg, le
surréalisme, éditions d’Art Albert Skira,
Genéve, 1962, P25.

 .1مــرمي وفيــق – الســيريالية ثــورة الالوعــي يف مواجهــة
ً
الفــن و االستشــراق ،دار ال ّرائــد
بشــاعة العالــم – نقــا مــن موقــع ساســا بوســت –  .7عفيــف البهنســيّ ،
2018/8/9
ال ّلبنانــي ،دار ال ّرائــد العربــي ،بيــروت ،1983 ،ص
186
 .2مرمي توفيق – املصدر نفسه
 .3منيــل أيضــا إلــى االعتمــاد بــأن املقصــود بعبــارة ،يف هــذا
الســياق أقــرب الــى معنــى الالإراديــة منــه إلــى اآلليــة.
رغــم أننــا عثرنــا علــى ترجمــات يف ســياقات أخــرى
تعربهــا بعبــارة اآلليــة L’automatisme .و مــع ذلــك
نحتفــظ بالعبارتــن مــع وعينــا باالختــاف الدّ اللــي
للســياق

 .1963-1896 Tristan Tzara 8أديــب ومنكــر
وفنــان مــن أصــل رومانــي ،عــاش معظــم حياتــه يف
باريــس ،يعتبــر أب احلركــة الدادائيــة باعتبــاره أول مــن
أطلــق عليهــا هــذا االســم الــذي ال يقابلــه يف الواقــع اي
مدلــول .اســم تــزارا احلقيقــي هــو موانيســى ،عــرف
بكتابتــه بالفرنســية وبالرومانيــة.

autre maniére, le fonctionnement réel de
la pensée, dictée de pensée, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale.
André Breton, manifeste du surréalisme,
Gallimard, Paris 1924, P37

 .10هوبكنز – املصدر نفسه –ص 20

 .9 4. Surréalisme n. m automatisme physiqueديفيــد هوبكنــز – الدادائيــة و الســريالية – ترجمــة:
أحمــد محمــد الروبــي –ط 1-مؤسســة هنــداوي
pur par lequel on se propose d’exprimer
للتعليــم و الثقافــة – القاهــرة  2016-ص 18
soit verbalement soit par écrit, soit de toute

5. Le principe de la démarche surréaliste
c’est la liberté. A. Breton, manifeste du
surréalisme, op. cit. P115
6. André Breton » l’œuvre plastique, pour
qu’il répondre à la nécessité de révision
absolue des valeurs réelles sur laquelle
aujourdh’ui tous les esprits s’accordent, se
référera à un modèle purement intérieur,

 .11أحــد أبــرز قــادة الثــورة الروســية عــام  1917و
مهنــدس اجليــش األحمــر و صاحــب نظريــة الثــورة
الدائمــة ،و قــد اغتيــل يف منفــاه البرازيلــي بســبب
معارضتــه لنظــام ســتالني

 .12املصدر نفسه – ص 21

13. Surréalisme n. m automatisme psychique
pur par lequel on se propose d’exprimer
soit verbalement soit par écrit, soit de toute
autre manière, le fonctionnement réel de
la pensée, dictée de pensée, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale.

ةيلايريسلا: نايذهلا اقيطوينمره

 يعتبــر. بباريــس1905 ظهورهــا مبعــرض خريــف
 رائــد هــذه1954-1869 الرســام هونــري ماتيــس
 كان.أساســا بتحريرهــا للــون
ً  و هــي تتميــز،احلركــة
لهــا تأثيرهــا يف الرّســامني التجريديــن و التكعيبيــن
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14. André Breton, manifeste du surréalisme,
Gallimard, Paris 1924, P37

 دار ال ّرائــد،الفــن و اإلستشــراق
ّ ، عفيــف البهنســي.15
 ص.1983 . بيــروت، دار الرائــد العربــي،اللبنانــي
رســام و كاتــب
و
فنــان
،
Giorgio
de
Chirico
.21
188
ّ
 يف رومــا1978  و تــويف ســنة1888 إيطالــي ولــد ســنة
، الســوريالية يف عيــون املرايــا، صالــح، أمــن.16
مــن أبــرز وجــوه التيــار الســريالي إلــى فتــرة متأخــرة
 ص.2008 ، الهيئــة العا ّمــة لقصــور الثّقافــة:القاهــرة
» لوحة « االنطباعات الثابتة للذّاكرة.22
137
، مرجــع ســبق ذكــره، الســوريالية، موريــس ســيروال.23  مرجــع، الســوريالية يف عيــون املرايــا، صالــح، أمــن.17
.71 ص
130  ص،ســبق ذكــره
: القاهــرة، الفــن و اإلنســان، ع ـ ّز الديــن إســماعيل.24 18. LA ROUSSE » certain point de l’esprit
 ص ص،2003 ،الهيــأة املصريــة العامــة للكتــاب
d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire,
232-231
le passé et le futur, le communicable et
25. Patrick Waldberg «Casper David
Friederich, peintre ineffable, illumine
de grâce mystique, a formulé une fois
pour toutes le premier commandement
de l’artiste surréaliste: « Clos ton œil
physique afin de voir d’abord ton tableau
avec l’œil de l’esprit. Ensuite, fais montrer
au jour ce qui tu as vu dans ta nuit ».
Patrick Waldberg, le surréalisme, éditions
d’Art Skira, Genève, 1962, P25

: القاهــرة، الســيريالية يف عيــون املرايــا، أمــن صالــح.26
.63  ص،2008 ،الهيــأة العامــة لقصــور الثقافــة
106  املصدر نفسه – ص، أمني صالح.27

 مرجــع، الســيريالية يف عيــون املرايــا، أمــن صالــح.28
71  ص،ســبق ذكــره
29. H. W. JANSON, histoire de l’art, édition
cercle de l’art, Paris, 1993, pp723724/
30. Henri Béhar, in Preface de « le surréalisme
et le Mythe » Annette Tamuly, Peter Lang,
New York, 1995

l’incommunicable, le haut et le bas cessent
d’être perçu contradictoirement. Or, ajout
breton, c’est en vain qu’on cherchait à
l’activité surréaliste un autre mobile que
l’espoir de détermination de ce point ».
Dictionnaire de la peintre, sous la direction
de Michel Laclotte & Jean Pierre Guzin
avec la collaboration d’Arnould Pierre.
Larousse, Bologne 1999

19. André BRETON « Tout ce que j’aime, tout
ce que je pense et ressens, m’incline à une
philosophie particuliére de l’immanence
d’après laquelle la surréalité serait dans la
réalité méme, et ne lui serait ni supérieure
ni extérieure. Et réciproquement, car
le contenant serait aussi le contenu. Il
s’agirait presque d’un vase communicant
entre le contenant et le contenu. » André
BRETON, , le Surréalisme et la Peinture,
éditions Gallimard, Paris 1979.

 هــي حركــة فنيــة يف،Le Fauvisme  الوحشــية.20
 و يحــدّ د النّقــاد.الرســم يف بدايــة القــرن العشــرين
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 .31خليــل بروينــي – املدرســة الســريالية و مبادؤهــا
دراســة نقديــة مــن رؤيــة إســامية – مصــدر ســبق
ذكــره2018 -
 .32خليــل بروينــي ،املدرســة الســريالية و مبادؤهــا،
دراســة نقديــة مــن رؤيــة إســامية ،مجلــة «إضــاءات
نقديــة» ،العــدد التاســع عشــر ،آذار2018 ،
 .33إبراهيــم قصــاب ،املذاهــب األدبيــة الغربيــة ،رؤيــة
فكريــة و فنيــة ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ن 2005
ص 75
 .34محمــد ع ّيــاد شــكري ،املذاهــب األدبيــة و النقديــة
عنــد العــرب و الغربيــن ،املجلــس الوطنــي للثقافــة و
الفنــون و اآلداب ،الكويــت 1993 ،ص 198
 .35أدونيــس ،الصوفيــة و الســريالية ،دار الســاقي،
الطبعــة الثالثــة ،بيــروت ،لنــدن 1998 ،ص 98
 .36سورة البقرة ،اآلية 242
 .37سورة اإلسراء ،اآلية 36
 .38عماد الدين خليل ،مصدر سبق ذكره ،ص 125
 .39خليل بروينب ،مصدر سبق ذكره
 .40عمــاد الديــن خليــل ،التفســير اإلســامي للتأريــخ،
دار العلــم للماليــن ،بيــروت ،1984 ،ص 114
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في العالقة بين عملية بناء الدولة وتحقيق الدولة القوية من منظور
ً
حالة
المفكر (فوكوياما)  :العراق كدراسة
أ.د .شيرزاد أحمد أمين النجار*
جامعة صالح الدين

الملخص

إن الــدول الضعيفــة  -الفاشــلة تواجــه مشــكلة «فشــل عمليــة بنــاء الدولــة» فيهــا وبالتالــي فهــي
تمثــل مصــدر العديــد مــن أكثــر مشــاكل العالــم خطــورة ،ولذلــك فــإن عمليــة بنــاء الدولــة تشــكل
اليــوم إحــدى أهــم قضايــا ومشــاكل المجتمــع الدولــي.
والعــراق كدولــة ال يشــكل اســتثنا ًء لهــذا الوضــع ،وإن طــرح موضــوع «تحقيــق الدولــة الفاعلــة»
انعكاســا لحالــة «القلــق» الــذي ينتــاب النخبــة المثقفــة الواعيــة مــن أبنــاء العــراق ،حــول مصيــر
يمثــل
ً
بلدهــم ومســتقبله .هــذا «القلــق» هــو نتــاج التطــورات الخطيــرة المحيطــة بالدولــة العراقيــة منــذ
االحتــال األمريكــي عــام (. )2003

إذن ،الوضــع فــي العــراق «مقلــق» جــدً ا ،وهــو نتــاج عوامــل متعــددة ،لــذا يبــرز فــي صــدده
التســاؤل اآلتــي :كيــف يمكــن دراســة الحالــة العراقيــة وتحليلهــا وفــي ضــوء أي مــن المقاربــات
المنهجيــة فــي علــم السياســة يتــم هــذا العمــل ؟
العديــد مــن الدراســات ُقدِّ مــت بهــذا الشــأن ووصفت العــراق بكونــه :دولة ّ
هشــة ،دولة فاشــلة،
وحججهــا .واآلن
المســميات تبريراتهــا ُ
دولــة ضعيفــة ،دولــة ُمذ َّلــة ،دولــة عقيمــة .ولــكل من هــذه ُ
نتســاءل :كيــف يمكــن خلــق دولــة فاعلــة وقويــة فــي إطــار هــذا الوضــع المتشــابك المعقــد؟ وهــل
أصـ ًـا مــا زال العــراق «يحلــم» بــأن يكــون دولــة ،وأي شــكل مــن الــدول؟
هــذه الدراســة تحــاول معالجــة هــذا الوضــع المتشــابك ،مــا هــو عليــه العــراق فعـ ًـا ،وأي نــوع
مــن الــدول يمكــن تصنيفــه وفــي أي مرحلــة مــن «بنــاء الدولــة» يجــد العــراق نفســه؟.
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 ومــن خــال الربــط مــا بيــن (عمليــة بنــاء الدولــة) و (الدولــة الفاعلــة القويــة) تهــدف،عليــه
 وفــي هــذا اإلطــار تلجــأ إلــى.الدراســة إلــى إعطــاء إجابــة عــن إشــكال َّية وضــع العــراق كدولــة
مناقشــة آراء المفكــر (فرنســيس فوكويامــا) بصــدد كيفيــة بنــاء الدولــة وتحقيــق الدولــة القويــة مــن
.خــال بنــاء مؤسســات فعالــة وحكــم القانــون وزيــادة قــدرة وكفــاءة الدولــة

On the Relationship between the State-Building
Process and the Achieving the Strong State through
Thinker Perspective “Fukoyama”: Iraq Case Study
Abstract:
Weak-failed states face a problem of “the failure of the statebuilding process” in it, and therefore they represent the source of
many of the world’s most dangerous problems. Therefore, the statebuilding process constitutes today one of the most important issues
and problems of the international community.
Iraq as a state is not an exception to this situation, and raising the
issue of “achieving an effective state” is a reflection of the state of
“concern” that the conscious educated elite of the sons of Iraq have,
about the fate and future of their country. This “concern” is a product of
the dangerous developments surrounding the Iraqi state since the US
occupation in 2003.
Therefore, the situation in Iraq is very “worrying”, and it is the result
of multiple factors, so the following question arises in its connection:
How can the Iraqi case be studied and analyzed, and in light of any of
the methodological approaches in political science this work is done?
Several studies were presented in this regard and described Iraq as:
a fragile state, a failed state, a weak state, a humiliating state, and a
sterile state. Each of these names has its justifications and arguments.
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Now we ask: How can an effective and strong state be created in the
context of this complex intertwined situation? Is Iraq still “dreaming” of
?being a state, and what form of states
This study attempts to address this intertwined situation. What is
Iraq really like, what kind of countries can be classified and at what
?stage of “state building” does Iraq find itself
)Therefore, and by linking between (the process of state building
and (the strong active state) , the study aims to give an answer to the
problem of Iraq’s status as a state. In this context, it resorts to discussing
the views of the thinker (Francis Fukuyama) regarding how to build the
state and achieve a strong state through building effective institutions,
the rule of law and increasing the capacity and efficiency of the state.
Keywords: Ruling of the Law, Construct Institutions, Size and State
Power, State Building, Legitimacy, Sovereignty, Democratic Transition

.

الكلمات المفتاحية :حكم القانون ،إقامة المؤسسات ،حجم وقوة الدولة ،بناء الدولة،
الشرعية ،السيادة ،التحول الديمقراطي
 -1مدخل تمهدي

منطقــة الشــرق األوســط تواجــه «تحــوالت بنيويــة كبــرى» جدّ يــة ُتركز علــى «تفتيــت دولها »،
حيــث بــدأت حــدود البعــض مــن دول المنطقــة تفقــد أهميتهــا ،وبــدأت جماعــات هَيمنــة جديــدة
تتشــكل ،وبــدأت صراعــات الــدول وصراعــات القوميــات العابــرة للحــدود تتداخــل وتتشــابك.
وهنــا تبــرز ظاهــرة جديــدة فــي العالقــات الدوليــة وهــي :أن القــوى الدوليــة الكبــرى ،خال ًفــا
لمــا كان ســائدً ا منــذ مــا يقــرب مــن مائــة ســنة ،بــدأت ال ُتظهــر رغبــة لتأخــذ علــى عاتقهــا “إعــادة
تنظيــم” المنطقــة ،بــل تحــاول الدفــاع عــن بعــض مصالحهــا المباشــرة وبالتالــي صــد المخاطــر
األمنيــة المؤثــرة علــى تلــك المصالــح .وبالمقابــل ال تبــدي الــدول اإلقليم ًيــة الرئيســية تقديــم -
علــى األقــل حتــى اآلن  -أي مبــادرات لتحقيــق االســتقرار أو علــى بنــاء جديــد لنظــام إقليمــي.
هــذا الوضــع يشــكل حالــة يمكــن القــول عنهــا أنهــا حالــة «الالنظــام وعــدم اليقيــن».
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فــي رأي الباحــث األكاديمــي األلمانــي (فولكــر بيرتــس  -مديــر المعهــد األلمانــي للسياســة
الدوليــة واألمــن) فــي كتــاب لــه بعنــوان :نهايــة الشــرق األوســط ،كمــا نحــن نعرفــه ،الصــادر
( )1( )٢٠١٥إن العالــم امــام تفــكك البنيــة الداخليــة للعديــد مــن دول العالــم العربــي وبالتالــي
واضحــا ودون
أمــام تدميــر قيــم مجتمعاتهــم (فــي ســوريا و العــراق و ليبيــا)  ،دون أن يكــون
ً
أن تظهــر مؤشــرات حــول انبثــاق نظــام جديــد يحــل محــل القديــم ،أو حتــى َمــن ســوف ُي ِّشــكل
هــذا النظــام .التجــارب التأريخيــة تؤشــر أن شــعوب منطقــة الشــرق األوســط وعلــى الرغــم مــن
كل تجــارب الحــرب و القمــع والعنــف ،لهــا تأريــخ مــن العيــش المشــترك بغــض النظــر عــن
االنقســامات العرقيــة والطائفيــة والسياســية .ولكــن هــذا لــم يعــد مناس ـ ًبا اآلن حيــث إن مســتوى
العنــف الــذي يمارســه الفاعلــون الحكوميــون أو غيــر الحكومييــن ضــد شــعوبهم قــد وصــل إلــى
مســتوى عـ ٍ
ـال يحتــاج األمــر إلــى طــرح أفــكار جديــدة حــول كيفيــة العيــش المشــترك.
يبــدو أن العنــف والحــرب األهليــة الطائفيــة ال عالقــة لهــا بمطالــب الحريــة والكرامــة وتحقيــق
العدالــة والتــي قامــت علــى أساســها االحتجاجــات .لــذا فالتســاؤل هنــا هــو :كيــف يمكــن فهــم ما
يجــري فــي الشــرق األوســط منــذ بدايــة االحتجاجــات واالضطرابــات العربيــة فــي عــام ()2011
؟ هــل نحــن نواجــه ً
دول فاشــلة ،وحرو ًبــا إقليم ّيــة وأهل ّيــة ،إرها ًبــا وعن ًفــا طائف ًيــا كوضــع عــادي
جديــد؟ فــي رأي (بيرتــس)  ،أن المنطقــة تواجــه بدايــة فتــرة طويلــة مــن االضطرابــات ،وأن
الشــرق األوســط اليــوم ،هــو بالفعــل لــم يعــد هــو الشــرق األوســط الــذي نعرفــه ،إنــه يمــر حال ًيــا
بمراحــل انتقاليــة بنيويــة.
وعليــه نتســاءل :هــل أن العــراق ُيمثــل اســتثنا ًء علــى هــذا الوضــع أم أنــه ســيتفاعل ضمــن هــذه
المرحلــة االنتقالية؟
الدراسة هذه تحاول إعطاء توضيح حول هذا التساؤل المهم.
 -2جوهر الدولة ووظائفها

مهمــا لضمــان و تعزيــز الديمقراطيــة
يرتبــط جوهــر الدولــة بـــقوة الدولــة التــي ُاعتبــرت عامـ ًـا ً
()4
( ، )2وســيادة القانــون ( ، )3والنمــو االقتصــادي.
عمو ًمــا تأسســت الدولــة ألجــل إنجــاز وظيفتهــا الرئيســية األساســية :تأميــن الحمايــة
للمواطنيــن وحمايــة بعضهــم مــن البعــض اآلخــر وبالتالــي تأميــن الدفــاع عنهــم ضــد األعــداء
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الخارجييــن (وهــذا مــا حــدده الفيلســوف أرســطو  -المتوفــي  322ق .م - .فــي كتابــه الشــهير
()5
«السياســة»)
تحديــد هــذه الوظائــف ال يعنــي أن الدولــة ســتقف عندهــا وتعتبرهــا قيــو ًدا عليهــا ،بــل أنهــا
تتجــاوز هــذه التحديــدات باللجــوء إلــى اســتخدام العنــف الشــرعي وعنــد الضــرورة العنــف غيــر
الشــرعي .الدولــة ال تمــارس العنــف فقــط ألجــل اســتتاب األمــن والهــدوء ،ولكنهــا تمــارس
هــذا العنــف ً
أيضــا وعلــى نطــاق واســع ضــد مواطنيهــا عنــد وجــود تهديــد حقيقــي ضــد الســلطة
السياســية ،وبالتالــي ســتنقلب وظيفــة الدولــة مــن حمايــة المواطنيــن إلــى «العــداء» تجاههــم أو
علــى األقــل تجــاه «مجموعــة معينــة» منهــم وخــال «فتــرة معينــة» ،وبذلــك أصبحــت الدولــة
عــدوة شــريرة ألولئــك الذيــن كان عليهــا أن تحميهــم والذيــن أصبحــوا «غيــر مالئميــن» للدولــة،
()6
لذلــك ظهــر فــي تحليــل الدولــة تناقــض حــدده بروفيســور (بــول دو موشــيل )Paul Dumouchel
فــي كتابــه المهــم (التضحيــة غيرالمجديــة  )Le Sacrific inutileبقولــه« :الفضيحــة الناشــئة عــن
التناقــض بيــن مــا يشــكل الوظيفــة الرســمية للدولــة ،أي حمايــة أفرادهــا ،والسياســات الهادفــة
()7
إلــى اجتثــاث عــدد كبيــر منهــم»
فــي رأي عالــم االجتمــاع األلمانــي الشــهير (ماكــس فيبــر  )8( )Max Weberفــي دراســته
المهمــة( السياســة كمهنــة  )Politik als Berufأن وظيفــة الدولــة هــي حمايــة المواطنيــن وأن واجبهــا
منــع االنتقــام الشــخصي ،وأن الدولــة تتمتــع لوحدهــا بحــق حــل المنازعــات ولذلــك وعــن طريــق
احتــكار القــوة الشــرعية ،فإنهــا تدافــع عــن المواطنيــن ( ، )9ولكــن عندمــا تمــارس الدولــة العنــف
الشــديد ضــد مواطنيهــا فإنهــا تمهــد لظاهــرة خطيــرة فــي حيــاة الدولــة وهــي ظاهــرة انحــراف النظام
السياســي عــن واجباتــه وبذلــك تتحــول الدولــة إلــى فاعــل  actorعدائــي ضــد الذيــن يجــب عليهــا
أن تحميهــم ،وبالتالــي تجعــل مــن «تدميرهــم» هد ًفــا لهــا ( . )10هنــا ُتقــام عالقــة خطيــرة جــدً ا بيــن
العنــف والسياســة )11( .هــذه الظاهــرة ُت َولِــد ظاهــرة «تدميــر المواطنيــن مــن ِقبــل الدولــة» ،وهــذا
يعنــي فشــل السياســة وانقــاب جــذري ســلبي فــي الوظائــف الجوهريــة للدولــة (. )12
إن أشــكال العنــف الممــارس مــن قبــل الدولــة تجــاه مواطنيهــا هــي ليســت بحــوادث َعرضيــة
تأتــي مــن خــارج النظــام السياســي ،إنمــا هــي أحــداث احتماليــة ظهورهــا ووقوعهــا متجــذرة
بعمــق فــي بنيــة الدولــة .هــذا العنــف ُيبــرر تحــت مفهــوم (التضحيــة  ،)Le Sacrificوالتــي تكــون
إمــا للحــزب ،للطبقــة ،للفــرد ،للطائفــة ،لألمــة ،أو للشــعب .ولكــن هــذه التضحيــة أصبحــت
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اليــوم «غيــر نافعــة»؛ ألنهــا غيــر قــادرة علــى الحمايــة مــن العنــف وغيــر قــادرة علــى إيجــاد نظــام
مســتقر.
إن وجــود الدولــة فرضتــه ظاهــرة «حــرب الــكل ضــد الــكل every ones war against every one

» كمــا حددهــا (تومــاس هوبــز )1679 -1588 Hobbesفــي كتابــه الشــهير (ليفاياثــان أو اللوياثــان
 ، )1651 Leviathanالــذي يؤكــد أن الدولــة وعــن طريــق العنــف واحتــكار القــوة والســلطة
()13
ســتحمي مواطنيهــا.

إن العنــف الشــرعي للدولــة هــو جيــد لكونــه يهــدف إلــى إحــال الســام فــي المجتمــع ،وهــذا
يكــون منطق ًيــا ضــد العنــف الســيئ الــذي ُينتِــج الفوضــى.
وهكــذا فــإن امتــاك العنــف الشــرعي يعنــي امتــاك ســلطة أخالقيــة والقــدرة علــى التمييــز
مــا بيــن العنــف الجيــد والعنــف الشــرير والــذي (أي التمييــز) هــو أمــر جوهــري للدولــة الحديثــة
لكونــه يعطــي القــدرة لحمايــة المواطنيــن والمجتمــع والدولــة ،وهكــذا ُتبنــى ً
أيضــا المؤسســات
السياســية الحديثــة للدولــة ،وبالتالــي تنبثــق الســلطة األخالقيــة للدولــة حيــث يكــون الحاكــم
وتكــون الســلطة السياســية بجانــب المواطنيــن وقــد تســتخدم الســلطة العنــف للدفــاع عنهــم وهــذا
العنــف هــو عنــف شــرعي ويهــدف (إضافــة إلــى حمايــة المواطنيــن) إلــى إنهــاء الفوضــى ويعتبــره
الفيلســوف الفرنســي (كلــود بروييــر )14( )Claude Bruaireفــي كتابــه (جوهــر السياســة La reason
 )politiqueبمثابــة بــا ِدرة سياســية بــا منــازع ألنــه ُينهــي ويقضــي علــى الفوضــى ،وحســب رأيــه،
فــإن هــذه البــادرة السياســية هــي أصــل كل نظــام سياســي ،ألنهــا تعنــي احتــكار الســلطة السياســية
للقــوة الشــرعية والــذي يعطــي الدولــة اإلمكان ّيــة لحمايــة مواطنيهــا مــن العنــف غيــر المؤسســي و
()15
حمايتهــم مــن الفوضــى.
وهنــا تظهــر عالقــة جديــدة فــي المجتمــع مــا بيــن الجماعــات الصديقــة والجماعــات العــدوة،
وهــذه العالقــة تمثــل جوهــر السياســة حســب مفهــوم المفكــر األلمانــي (كارل شــميت Carl
 )1985-1988 Schmittفــي كتابــه (مفهــوم السياســة  )Begriff des Polititischenهــذه العالقــة
()16
تؤســس عالقــة التضامــن  -العــداوة فــي المجتمــع وفــي الدولــة ً
أيضــا.
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إن عمليــة بنــاء الدولــة تشــكل اليــوم احــد أهــم قضايــا المجتمــع العالمــي ،حيــث إن الــدول
الضعيفــة  /الفاشــلة والتــي لــم ُتكتمــل فيهــا عمليــة بنــاء الدولــة وبالتالــي فشــلت تلــك العمليــة،
تبقــى مصــدر العديــد مــن أكثــر مشــاكل العالــم خطــورة ،لمــا تعانيــه مــن مشــكالت كالفقــر
والمــرض وانتشــار المخــدرات واإلرهــاب.
ولغــرض معالجــة هــذه القضيــة المهمــة فــي حيــاة الــدول والمجتمعــات ،يطــرح المفكــر
فوكويامــا فــي كتابــه (بنــاء الدولــة) ( )17نموذجــه الخــاص حــول كيفيــة البــدء فــي عمليــة بنــاء
الدولــة ويشــير إلــى مســألتين مهمتيــن همــا:
●إن تــآكل مبــدأ الســيادة ( )18كان نتيجــة «الـــتدخالت اإلنســانية» ( )19فــي كوســوفو وروانــدا
والصومــال والكونغــو وتيمــور الشــرقية وباقــي مناطــق العالــم التــي شــهدت مجــازر
دمويــة وانتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان ،وإن أزمــات الــدول الضعيفــة والفاشــلة
والمضطربــة تشــكل اليــوم تهديــدً ا أمن ًّيــا جد ًّيــا للــدول القويــة والغنيــة )20( .ولقــد كان مــن
واجــب المجتمــع الدولــي التدخــل لحمايــة مواطنــي تلــك الــدول ألســباب إنســانية حتــى
لــو كان ذلــك علــى حســاب الســيادة الوطنيــة ،وكذلــك كان مــن حقــه وواجبــه التدخــل
لحمايــة مواطنيــه ألســباب أمن ّيــة )21( .هــذه الحجــج تعطــي تبريـ ًرا لتدخــل الــدول الغربيــة
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الضعيفــة ويبيــح انتهــاك ســيادتها طالمــا أنهــا عاجــزة عــن
أداء وظائفهــا األساســية كدولــة مســتقلة .إن هــذا التدخــل أخــذ شــكل التدخــل العســكري
المباشــر فــي حالــة أفغانســتان والعــراق أو شــكل تدخــل غيــر مباشــر مــن خــال عمليــة
()22
بنــاء الدولــة أو بنــاء األمــة.
●القيــام بعمليــات بنــاء الدولــة مــن الداخــل عــن طريــق اإلصــاح اإلداري والمؤسســي.
()23

 1-3عملية بناء الدولة

تحــاول العديــد مــن دول العالــم النامــي (وهــي دول ال ُتعــد قويــة جــدً ا ،بــل هــي دول ضعيفــة
جــدً ا) ( )24البــدء بعمليــة بنــاء الدولــة عــن طريــق فصــل اإلصــاح اإلداري والمؤسســاتي عــن
اإلصــاح السياســي والمجتمعــي .إن هــذا التوجــه يعنــي العمــل علــى إقامــة مؤسســات قويــة لهــا
القابليــة فــي تنفيــذ اإلصالحــات ،وفــي رأي فوكويامــا أن «هنــاك ثالثــة أســباب رئيســة الســتحالة
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وجــود مواصفــات منهجيــة مثلــى للمؤسســات الرســمية وفــق قواعــد وأصــول ثابتــة ،وبالتالــي
خصوصــا بالنســبة لهيئــات القطــاع العــام» (، )25
اســتحالة وجــود صيغــة تنظيــم مؤسســاتي أمثــل،
ً
وهــذه األســباب هــي كاآلتــي (: )26
 عدم وضوح أهداف المؤسسات ُالكلفة العالية لنظم المراقبة والمحاسبة المنهجية في اإلدارة العامة (. )27
 التفاوت في تحديد الدرجة المناسبة من السلطة والصالحية المفوضةللوكالء من مؤسسة إلى أخرى والتي يجب أن تفوض إلى الذين
يمتلكون المعلومات الكافية التخاذ القرارات المالئمة.
ً
أول :المشكالت التي تواجه الدولة

يركــز فوكويامــا علــى المشــكالت التــي تعانــي منهــا الــدول الضعيفــة /الفاشــلة ،والتــي هــي
بحاجــة ماســة لعمليــة إعــادة بنــاء الدولــة كمــا يلــي:
●مشكلة تضخم دور الدولة (: )28

يشــير فوكويامــا إلــى أن القــرن العشــرين شــهدت زيــادة هائلــة فــي دور وحجــم نشــاطات
وظائــف الدولــة (ســوا ًء فــي الــدول ذات األنظمــة الشــمولية ،أو ذات األنظمــة التســلطية ،أو ذات
األنظمــة الديمقراطيــة) واســتمرت إلــى الثمانينــات مــن القــرن .وقــد رافــق ذلــك انعــدام كفــاءة
الحكومــات وعــدم قــدرة الدولــة علــى إنجــاز وظائفهــا األساســية ،فقــد وصــل اســتهالك بعــض
الحكومــات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى نســبة أكثــر مــن ( ) %50وفــي الســويد وصلــت
النســبة إلــى ( . )29( ) %70ولكــن فــي فتــرة الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن العشــرين بــرزت
وخصوصــا أن هــذا الــدور بــدأ بالتضخــم و«التــورم» فــي الــدول
الحاجــة إلــى تقليــص دور الدولــة
ً
الناميــة وغيرهــا ،لــذا ســعت المؤسســات الدوليــة (كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي)
إلــى العمــل علــى اتخــاذ مجموعــة تدابيــر وإجــراءات للحــد مــن تدخــل الدولــة فــي الشــؤون
()30
االقتصاديــة.
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يعتقــد فوكويامــا أن قطاعــات العــام فــي الــدول الناميــة شــكلت عقبــات حقيقيــة أمــام عمليــة
البنــاء المؤسســاتي للدولــة ،لــذا فهــو دعــا إلــى البــدء بعمليــة اإلصــاح مــن خــال النمــوذج
()31
الليبرالــي وتقليــص دور الدولــة.
●مشكلة الشرعية

()32

موضوعــا جوهر ًّيــا مــن مواضيــع علــم السياســة ولهــا عالقــة عضويــة مــع
الشــرعية تشــكل
ً
النظــام السياســي ،وذلــك الرتباطهــا بقضايــا لهــا عالقــة بكيفيــة وطريقــة ممارســة الســلطة
السياســية وبالعالقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن.
علماء علم السياسة قدموا تعاريف مختلفة للشرعية ،نقتبس أهمها:
«لوشــيان بــاي» يحــدد الشــرعية بكونهــا «صفــة للنظــام السياســي وتتعلــق بإنجــازات الهيــكل
المحكوميــن ولهــذا فإنهــا جوهريــة فــي تحديــد كفــاءة النظــام» ( ، )33بينمــا يــرى ســايمور
«مارتــن ليبســت» أن الشــرعية هــي «اعتقــاد المحكوميــن بــأن مؤسســات النظــام السياســي القائــم
فــي مجتمعهــم أفضــل مــا يمكــن تموينــه» ( ، )34وأن هــذه المؤسســات هــي «األكثــر مالءمــة
وصالحيــة للمجتمــع» ( . )35وحســب رؤيــة «روبــرت دال» فــإن الشــرعية تعنــي «االعتقــاد الســائد
فــي مالءمــة الهيــاكل واإلجــراءات والقــرارات السياســية ،بحيــث يتعيــن قبولهــا أو االمتثــال لهــا
باعتبارهــا توافــر صفــة المالءمــة هــذه » (.)36
إن اكتســاب المؤسســات للشــرعية تعــد ذات أهميــة بالنســبة لعمليــة بنــاء الدولــة .فهــي ال
يكفــي أن تعمــل كمــا ينبغــي بالمفهــوم اإلداري بــل ينبغــي أن ينظــر إليهــا كمؤسســات شــرعية مــن
قبــل القاعــدة الشــعبية .وفــي ضــوء ذلــك يــرى فوكويامــا أن الديمقراطيــة تشــكل المصــدر الوحيــد
للشــرعية فــي العالــم )37( ،ولذلــك تعانــي الــدول الشــمولية واالســتبدادية مــن مشــكلة الشــرعية.
وحتــى عندمــا حــاول قادتهــا اكتســاب الشــرعية عــن طريــق التنميــة االقتصاديــة ،ســرعان مــا
تالشــت تلــك الشــرعية بســبب التدهــور االقتصــادي وفشــلها فــي تحقيــق التنميــة .فــي حيــن إن
الــدول الديمقراطيــة «أكثــر قــدرة علــى البقــاء وتجــاوز األزمــات االقتصاديــة ألن شــرعيتها تتأتــى
مــن الديمقراطيــة ذاتهــا» )38( ،حيــث إن «الديمقراطيــة ،برغــم وجــود أشــكال مختلفــة للشــرعية
()39
علــى مــر التأريــخ ،تبقــى اليــوم المصــدر الجــدي الوحيــد للشــرعية فــي العالــم» .
وعليــه فــإن شــرعية أي نظــام سياســي مرتبطــة بإنجازاتــه وبإحساســات المواطنيــن نحــوه.
هــذا الــدور المهــم للشــرعية يجعلهــا مرتبطــة بالمشــكالت الجوهريــة األخــرى للنظــام السياســي
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كمشــكالت االندمــاج الوطنــي ،الهويــة الوطنيــة ،المشــاركة السياســية ،توريــع المــوارد .ومــع
تتمتــع الشــرعية بذلــك الــدور الحســاس والخطيــر ،فإنهــا ال تتمكــن مــن إعطــاء صفــة االســتقرار
للنظــام السياســي وللدولــة ( ، )40ألن «اســتقرار النظــام ال عالقــة لــه بالشــرعية» حســب رؤيــة
البروفيســور األلمانــي فيلهلــم هينــز ( ، )41ألن الشــرعية تشــير إلــى مطلــب النظــام السياســي
لالعتــراف بــه كنظــام صحيــح وعــادل ،لــذا فالشــرعية تعنــي قيمــة االعتــراف لــدى نظــام سياســي
مــا ،إذن ،فالشــرعية ،كمــا يؤكــد هابرمــاز ،هــي مطلــب متنــازع عليــه وعلــى االعتــراف الفعلــي
بــه ،يتوقــف ً
أيضــا اســتقرار النظــام الســائد ،ويضيــف بأنــه يمكــن الــكالم عــن الشــرعية بكونهــا
()42
مشــكلة دائمــة للدولــة الحديثــة  ،ألنهــا تتعــرض بيــن فتــرة وأخــرى لـــ «هــزات فــي الشــرعية»
()43
تتطلــب مــن الدولــة تنظيمهــا.
●مشكلة إقامة المؤسسات

()44

إن عمليــة بنــاء الدولــة بحاجــة إلــى خلــق شــعور بالحاجــة إلــى مؤسســات قويــة ،والبــت
باإلصــاح مــن الداخــل ،حيــث إن قــدرة القــوى الخارجيــة علــى إيجــاد مثــل هــذه الرغبــة
وتحريــك الطلــب الداخلــي نحــو مؤسســات قويــة محــدودة ،كمــا أن القــدرة للمســاعدة علــى
اإلصــاح فــي الــدول الناميــة محــدودة ً
أيضــا )45( ،بــل يصــل فوكويامــا إلــى رأي مهــم وخطيــر
وهــو« :أن المجتمــع الدولــي ليــس ببســاطة محــدو ًدا فــي كــم القــدرة التــي يســتطيع بناءهــا ،بــل
()46
متواط ًئــا عمل ًيــا علــى تدميــر القــدرة المؤسســاتية فــي العديــد مــن الــدول الناميــة».
يعتقــد فوكويامــا أن المســاعدات المشــروطة التــي تقدمهــا الــدول المانحــة يمكــن أن تضعــف
التطويــر المؤسســاتي فــي الــدول الضعيفة/الفاشــلة ،ألن طبيعتهاغال ًبــا مــا تكــون ماديــة وملموســة
وقصيــرة األمــد ،فــي الحيــن إن عمليــة اإلصــاح المؤسســاتي تحتــاج إلــى وقــت أطــول لكــي
()47
تتحقــق علــى المــدى البعيــد.
يؤكــد فوكويامــا بــأن معرفتنــا حــول احتمــاالت نجــاح طريقــة توجيــه طلبــات للخــارج بصــدد
إقامــة المؤسســات تبيــن أنهــا شــاملة وغيــر مشــجعة ،وأنهــا ال تــؤدي إلــى النتائــج المرجــوة بغيــاب
()48
دور النخبــة الوطنيــة فيهــا.
لــذا فــإن المســاعدات الماليــة الدوليــة قــد تســاهم بشــكلٍ أو بآخــر فــي ضعــف أو انهيــار القــدرة
المؤسســاتية نتيجــة السياســات المتناقضــة واألهــداف المــراد تحقيقهــا .ويكمــن التناقــض أعــاه
فــي سياســات الــدول المانحــة فــي أنهــا تــود زيــادة القــدرة المحــدودة لحكومــة الدولــة الناميــة
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علــى توفيــر خدمــات ،ولكنهــا فــي نفــس الوقــت تريــد أن تقــدم الخدمــات بنفســها مباشــرة إلــى
الســكان ،وهــذا يؤثــر بوضــوح علــى قــدرة تلــك الحكومــة فــي توفيــر تلــك الخدمــات بعــد انتهــاء
برنامــج المســاعدات الخارجيــة ،وإن القــوى الدوليــة المانحــة تأهيــل وتدريــب الكــوادر والبنــى
التحتيــة للدولــة الناميــة ،ووضــع مــوارد إضافيــة تحــت تصرفهــا .إال أن المشــكلة هــي أن العمــل
مــن خــال مؤسســات الدولــة الناميــة قــد يأتــي بنتائــج ايجاب ّيــة محــدودة وربمــا ســلبية مقارنــة
بتقديــم الخدمــات مباشــرة مــن قبــل الدولــة المانحــة .فقــد تكــون البنيــة التحتيــة للدولــة غيــر
متوفــرة أصـ ًـا ،أو قــد تكــون غيــر كفــوءة أو فاســدة ،حيــث تنتهــي المســاعدات الدوليــة التــي
خصصتهــا الــدول المانحــة فــي أيــدي البيروقراطييــن بـ ً
ـدل مــن ذهابهــا إلــى المواطنيــن مباشــرة.
وعلــى العكــس فــإن تقديــم الخدمــات إلــى المواطنيــن مباشــرة يعنــي كفــاءة وســرعة أكبــر فــي
وصــول المســاعدات إال أنــه قــد يــؤدي األمــر إلــى تهميــش وإقصــاء الحكومــة عــن عمليــة صنــع
()49
القــرار وتنفيــذه.
بنــا ًء علــى ذلــك ،ال ُبـــدَّ أن يكــون هــدف الــدول المانحــة هــو المســاعدة فــي بنــاء القــدرة
المؤسســاتية للــدول الناميــة وليــس فقــط تقديــم الخدمــات التــي يفتــرض أن توفرهــا مباشــرة
()50
للمســتفيدين.
ثان ًيا :عملية بناء الدولة من الداخل

العديــد مــن دول العالــم النامــي تحــاول البــت بعمليــة بنــاء الدولــة مــن الداخــل عــن طريــق
فصــل اإلصــاح اإلداري والمؤسســاتي عــن اإلصــاح السياســي والمجتمعــي ،ولكــن ،وكمــا
يعتقــد فوكويامــا ،ال توجــد هنــاك مجموعــة ممارســات نموذجيــة يمكــن اعتمادهــا فــي تصميــم
()51
المؤسســات ،وهــذا راجــع إلــى ثالثــة أســباب رئيســة شــرحناها أعــاه.
 2-3آلية بناء الدولة

يعتقــد فوكويامــا أن الفشــل فــي تحقيــق اإلصــاح المؤسســاتي وبنــاء الدولــة ال يعــود إلــى
نمــوذج الليبراليــة الغربيــة ،وإنمــا يعــود إلــى اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا ،وســوء فهــم ألبعــاد
عمليــة بنــاء الدولــة ، )52( .إضافــة إلــى ضــرورة مراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة للــدول المــراد
()53
بناؤهــا.
إن عملية بناء الدولة عند فوكوياما لها ُبعدان أساسيان هما (: )54
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-1قــوة الدولــة ( )State Strengthفــي تفعيــل حكــم القانــون وحــق احتــكار شــرعية اســتخدام
القــوة وتنفيــذ سياســاتها.
فالقــوة هنــا ُتمثــل مــدى فعاليــة القــدرة المؤسســية للدولــة ،والتــي تختلــف مــن دولــة إلــى
أخــرى ،وتســتند علــى اإلدارة الحكوميــة الشــفافة ،والفســاد المنخفــض ،إنفــاذ القانــون،
والمســاءلة.
 -٢مــدى وحجــم ونطــاق قــدرة ونشــاطات الدولــة ( )State Scopeويتمثــل فــي اتســاع
نشــاطات ووظائــف الحكومــة .يعتمــد النطــاق علــى طبيعــة الوظائــف التــي تســعى الدولــة جاهــدة
إلنجازهــاً .
أول ،هنــاك «الحــد األدنــى مــن العمليــات» ،مثــل القانــون والنظــام ،وإدارة االقتصــاد
الكلــي ،والصحــة العامــة .ثان ًيــا «وظائــف وســيطة» ،مثــل حمايــة البيئــة ،وتنظيــم مكافحــة
االحتــكار ،والتعليــم .ثال ًثــا «وظائــف ناشــطة» مثــل السياســات الصناعيــة وإعــادة توزيــع الثــروة.
كلمــا اقتــرب عــدد أكبــر مــن الــدول مــن الوظائــف الناشــطة ،اتســع نطاقهــا.
تأسيســا علــى مــا جــاء أعــاه ،يناقــش فوكويامــا إمكانيــة تقليــص مــدى حجــم ونشــاطات
ً
الدولــة مقابــل زيــادة قوتهــا مــن أجــل توســيع مســاحة الديمقراطيــة .ففــي الوقــت الــذي يتــم
فيــه تقليــص مــدى الدولــة فــي بعــض المجــاالت لصالــح زيــادة دور القطــاع الخــاص والمجتمــع
المدنــي ،ينبغــي أن يتزامــن ذلــك مــع زيــادة قدرتهــا ودورهــا فــي مجــاالت أخــرى مــن خــال
حكــم القانــون والقــدرة علــى رســم السياســات العامــة .فــي حيــن أن المشــكلة فــي العديــد مــن
دول العالــم النامــي هــي فــي عــدم التماثــل والتزامــن فــي ال ُبعديــن المذكوريــن ،حيــث تــم التركيــز
()55
علــى تقليــص مــدى الدولــة دون أن يتزامــن معهــا زيــادة قوتهــا.
اســتنا ًدا إلــى المعياريــن األساســين (القــوة والنطــاق) يصنــف فوكويامــا دول العالــم إلــى أربــع
مجموعــات كاآلتــي (: )56
●الــدول المتقدمــة وفيهــا مــدى وحجــم نشــاطات الدولــة محــدودة ،بينمــا قوتهــا وقدرتهــا
عاليــة.
●الدول التي فيها مدى وحجم ونشاطات الدولة واسعة ،وأن قوة مؤسساتها قوية.
●الــدول التــي فيهــا مــدى وحجــم نشــاطات الدولــة محــدودة؛ ولكــن قــوة مؤسســاتها
ضعيفــة.
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●الــدول التــي فيهــا مــدى وحجــم نشــاطات الدولــة واســعة ،ولكــن قــوة مؤسســاتها
ضعيفــة.
والمــكان األخيــر هــو المــكان األســوأ الــذي يمكــن أن تتوجــد فيــه الدولــة وهــو المــكان
الــذي تصنــف فيهــا الــدول المتخلفــة أو الناميــة ،لــذا التســاؤل هــو :إلــى أي مــكان أو مجموعــة
يجــب أن تتوجــه تلــك الــدول فــي إطــار عمليــة بنــاء الدولــة؟ هــل عليهــا أن تحــاول الوصــول إلــى
المجموعــة الثانيــة التــي مــن خصائصهــا :مــدى وحجــم نشــاطات الدولــة شــاملة وهــل لهــا قــوة
مؤسســاتية كبيــرة ،أم عليهــا أن تحــاول الوصــول إلــى المجموعــة الثالثــة التــي مــن خصائصهــا:
أن مــدى وحجــم نشــاطات الدولــة محــدودة ،وأن القــوة المؤسســاتية لديهــا ضعيفــة؟
كان الــرأي فــي بدايــة التســعينات مــن القــرن العشــرين أن مكانــة الدولــة هــي ضمــن المجموعــة
الثالثــة ،ذلــك أن المؤسســات وقــدرات الدولــة تتوجــه نحــو االهتمــام بشــؤونها الخاصــة،
وبالتالــي تتوجــه نحــو تقليــص مــدى الدولــة بأقصــى ســرعة ممكنــة مــن خــال سياســاتها فــي دعــم
الخصخصــة وخفــض الدعــم الحكومــي .إال أن المشــكلة بالنســبة للعديــد مــن الــدول أنهــا أثنــاء
تقليــص مــدى الدولــة عملــت ً
أيضــا علــى تحجيــم قــوة الدولــة وبــدل أن تتحــول نحــو المجموعــة
()57
األولــىً ،ع ّيــرت طريقهــا نحــو المجموعــة الرابعــة.
لذلــك يعتقــد فوكويامــا أن نمــوذج الديمقراطيــة الليبراليــة يشــكل منتهــى التطــور األيديولوجــي
لإلنســان ّية والشــكل النهائــي للحكــم وهــو بذلــك يشــكل نهايــة التأريــخ )58( .لكــن ذلــك ال يعنــي
أن المجتمعــات الليبراليــة  -الديمقراطيــة ال تعانــي مــن مشــكالت ،ولكــن تمتلــك القــدرة علــى
معالجــة وحــل تلــك المشــكالت ،التــي ليســت مــن الخطــورة بحيــث تــؤدي إلــى انهيــار المجتمــع
والدولــة كمــا حــدث للمجتمعــات الشــيوعية فــي نهايــة الثمانينــات )59( .وعليــه ،الدولــة الليبراليــة
هــي دولــة قويــة ،علــى الرغــم مــن أن الحفــاظ علــى الحقــوق الفرديــة ،التــي ُاعتبــر جوهــر
()60
الليبراليــة ،يحــد مــن ســلطة الدولــة.
وفــي هــذا التوجــه الليبرالــي ،يؤكــد فوكويامــا علــى ضــرورة مراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة
للمجتمعــات )61( ،وعلــى ضــرورة توفــر القــدرة لــدى المؤسســات للتعايــش مــع الثقافيــة التقليدية
المتمثلــة فــي العــادات والتقاليــد )62( .ومــع ذلــك يــرى فوكويامــا أن تلــك الثقافــات ال تتمكــن مــن
تحقيــق االزدهــار والرخــاء والتحــول إلــى الرأســمالية لوحدهــا ،بــل عليهــا تبنــي مبــادئ االقتصــاد
()63
الليبرالــي المعاصــر ودمجهــا فــي أنظمتهــا الثقافيــة األصيلــة التقليديــة.
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()64

العديــد مــن الباحثيــن الغربييــن طرحــوا أفــكا ًرا عــن العــراق تتمحــور حــول «إنهــاء العــراق
كدولــة» مــن أمثــال :غالبريــث (نهايــة العــراق) ( ، )65فوللــر (هــل يبقــى العــراق موحــدً ا حتــى عــام
 ، )66( )2010ستانســفيلد (مســتقبل العــراق :دكتاتوريــة ،ديمقراطيــة ،أو تقســيم) ( )67أو حســب
رؤيــة رافائيــل فايــت فــإن العــراق «دولــة فاشــلة» ( ، )68أو حســب رؤيــة البعــض مــن الباحثيــن
()70
العراقييــن أن العــراق دولــة مخطوفــة أو مســروقة  )69( ،Kleptocracyأو دولــة عقيمــة.
ولكــن ولحــد اآلن لــم تتحقــق تلــك «األمنيــات» ،حيــث أخــذت األوضــاع فــي العــراق بعــد
( )2003تأخــذ منح ًنــا مغايـ ًرا لمــا فكــر بهــا هــؤالء الباحثــون ،بــل إن العــراق ،حســب البروفســور
عامــر حســن فيــاض ،مــا زال لديــه «حلــم الدولــة» ( ، )71وأنــه (أي العــراق) مــا يــزال سـ ً
ـؤال
مفتوحــا ،كمــا يؤكــد فوكويامــا (. )72
ً

بعــد  2003بــدأ العنــف الشــرعي واالحتــكار الشــرعي للقــوة والســلطة فــي العــراق يفقــد
مالمحــه الرئيســية؛ ألنــه لــم يعــد العنــف الوحيــد فــي الدولــة العراقيــة وبالتالــي بــدأ العنــف
كظاهــرة يؤســس لمالمــح جديــدة كانــت غيــر معروفــة فــي العــراق :العنــف الطائفــي ،العنــف
الحزبــي ،العنــف الفــردي ،العنــف العشــائري.
ً
مدخل لفهم واستيعاب ما يجري في العراق اآلن؟
هل يمكن أن يكون هذا التحديد
الــذي يجــري فــي العــراق هــو :صراعــات وتناقضــات بيــن أنــواع مختلفــة مــن العنــف (ســواء
أكان عن ًفــا جيــدً ا أم ســيئًا) ( . )73وفــي هــذا الوضــع نالحــظ «اختفــاء» ظاهــرة احتــكار العنــف
الشــرعي مــن قبــل الســلطة السياســية فــي العــراق ،ممــا أ ّدى إلــى فســح المجــال لألشــكال
المتصارعــة مــن العنــف للهيمنــة علــى الوضــع وفشــل الســلطة السياســية فــي تبريــر عنــف
«األصدقــاء» علــى «األعــداء» الــذي أ ّدى إلــى تمزيــق صفــوف عنــف «األصدقــاء» و أعطــى
ً
مجــال رح ًبــا لـــ «جماعــة أصدقــاء» الســلطة إلــى اســتغالل العنــف السياســي مــن مصالحهــم
()74
الخاصــة ومصالــح الحــزب أو الطبقــة أو الطائفــة.
هنا يبرز تساؤل :ماذا عن دور العقل والعقالنية في مجرى أحداث العراق الراهنة؟
والمنصفــة
إن دور العقالنيــة فــي حــل النزاعــات مــن خــال التســويات والحلــول العادلــة ُ
المؤســس عــن طريــق العنــف
يتوقــف أساســا علــى وجــود حالــة مــن الســلم األهلــي فــي البــاد ُ
الشــرعي .هــذا الوضــع مفقــود فــي العــراق فــي الوضــع الحالــي وأ ّدى إلــى ضعــف واضــح لمــدى
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تأثيــر االتجــاه العقالنــي علــى مجــرى السياســة العامــة ،ولذلــك لــم يتمكــن احتــكار العنــف
الشــرعي مــن التغلــب علــى األحــداث الصاخبــة المواجهــة للنظــام السياســي ولــم يتمكــن مــن
تقديــم حلــول عقالنيــة للمواطنيــن.
الســلطة السياســية فــي العــراق قدمــت مــا تراهــا «حلـ ً
ـول» لمعالجــة المطالــب المقدمــة مــن
المواطنيــن ،ولكــن عنــد التدقيــق فــي هــذه الحلــول يظهر مــدى «عجــز» النظــام السياســي العراقي
فــي األداء وتحقيــق منجــزات يســتطيع مــن خاللهــا أن يؤســس لـــ «شــرعية النظــام السياســي» الــذي
بــدا وكأنــه «يت ّرنــح» أمــام ضغوطــات داخليــة وخارجيــة هائلــة ،ممــا أفقــده حالــة «التــوازن»
الضروريــة الســتقراره وبقائــه ،وكان يفتــرض بــه أن «يعــرف» و«يحــدد» احتياجــات الشــعب
والمواطنيــن قبــل حركــة االحتجاجــات األخيــرة ،ألن هــذا التحديــد هــو مــن صلــب واجبــات
الســلطة السياســية التــي تتركــز علــى تهيئــة الخدمــات الضروريــة للمواطنيــن.
إذن ،خطــوات الســلطة السياســية جــاءت متأخــرة جــدً ا وكأنهــا كانــت «غائبــة» عــن الميــدان أو
الفضــاء العــام فــي المجتمــع والدولــة.
ولذلك نتساءل :ما هي طبيعة النزاع الجاري في العراق اآلن؟
ابتــدا ًء يمكــن القــول إن النــزاع بيــن األفــراد (كأفــراد) هــو ليــس بنــزا ٍع سياســي ،ألنهــم
يتكلمــون ويتصرفــون باعتبارهــم أفــرا ًدا فــي مجموعــة معينــة داخلــة فــي نــزاع مــع مجموعــة
أخــرى ،وبشــكل ال يتطــور هــذا النــزاع إلــى نــزاع سياســي ،ولكــن بالعكــس إذا أخــذ النــزاع
العنفــي ِ -
الصراعــي ســيكون لــه ُبعــد سياســي و ســيؤثر علــى الفعــل الــذي يمكــن أن
الطابــع ُ
يصــدر عــن هــذا النــزاع.
فــي رأي الفيلســوفة هانــا آرنــدت  ،Arendtفــإن الفعــل ( )actionيكشــف عــن الشــخصية
الفرديــة للفــرد ( ، )75ولكــن فــي الوقــت نفســه ُيبيــن خصوصيــة بعــض االنتمــاءات (االجتماعيــة،
الطائفيــة ،الدينيــة ،الثقافيــة)  ،وألجــل أن يصبــح هــذا الفعــل فعـ ًـا جماع ًيــا فإنــه يجــب أن يكــون
بيــن المشــاركين فــي العمــل إجمــاع علــى محتــوى الفعــل والــذي ُي َعبِــر عــن مجموعــة منســجمة
ملتحمــة ُمت َّس ـ ِلحة بقيــم ومصالــح مشــتركة وبشــكل يجعــل األفــراد واعييــن لخصوصياتهــم كــي
يتجاوزوهــا .هنــا نتســاءل :هــل أن هــذه الخصوصيــة تمثــل هد ًفــا بذاتــه أو أنهــا تمثــل «لحظــة
نــزاع»؟ (. )76
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نزاعــا يضــع المجموعــات المختلفــة المتصارعــة فــي مواجهــة بعضهــا
هــذه الخصوصيــة تمثــل ً
حاســما فــي حــل
نزاعــا سياســ ًيا وتصبــح الســلطة السياســية عنصــ ًرا
البعــض ويصبــح النــزاع ً
ً
النــزاع ،وهــذا يعنــي أن واجــب ووظيفــة الدولــة أن تتدخــل فــي النــزاع والصــراع بيــن الجماعــات
المتضــادة ،ويأخــذ هــذا التدخــل أشـ ً
ـكال مختلفــة :الدولــة قــد تكــون وســيطة أو قــد تلعــب دور
الحاكــم ،أو تكــون طر ًفــا فــي النــزاع ألجــل حســمه .إن مســتوى التدخل ســيحدد مســتوى ودرجة
«تســييس» النــزاع ،وأن التعمــق فــي النــزاع يعنــي أن مؤسســات الدولــة تقــوم بتلبيــة مصالــح وآراء
()77
شــريحة أو طائفــة اجتماعيــة.
يؤكــد فوكويامــا أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية ،أصبحــت
لديهــا مســؤوليات جديــدة أساســية تتعلــق ببنــاء الدولــة فــي العــراق وكان علــى رأس هــذه
()78
المســؤوليات «دعــم قــدرات ومؤسســات الدولــة المفقــودة أو إعــادة تشــكيلها مــن صفــر »
ويضيــف أن «العــراق كان بلــدً ا أكثــر تطــو ًرا ،وتوفــرت فيــه مــوارد ماديــة وبشــرية أكبــر بكثيــر.
المشــكلة هنــا أن مؤسســات الدولــة العاملــة انهــارت أو جــرى تفكيكهــا فــور انتهــاء الحــرب،
وأصبحــت بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء ،مــع ضيــاع كــم هائــل مــن القــدرة اإلداريــة فــي أعمــال النهــب
()79
والفوضــى العارمــة التــي أعقبــت التدخــل العســكري».
ولكــن الواليــات المتحــدة لــم تتمكــن مــن االضطــاع بهــذه المســؤولية ،لذلــك شــهد العــراق
تطــورات مضــادة لعمليــة بنــاء الدولــة مــن خــال إضعــاف فعاليــة القــدرة اإلداريــة البيروقراطيــة
المتراكمــة وإحــال قليلــي الخبــرة فــي إدارة مؤسســات مهمــة ،وهــو مــا أنتــج وض ًعــا مأســو ًيا
للدولــة العراقيــة وقللــت مــن إمــكان اســترجاع قوتهــا وقدرتهــا الســابقة وفســحت المجــال لبــروز
«هويــات محليــة ،دينيــة و إثنيــة ،لــكأن العــراق عــاد القهقــري إلــى عــام (.)80(»)1921
نظــام الحكــم الــذي أقيــم فــي العــراق عــام ( )2003عانــى وإلــى اآلن مــن مشــاكل بنيويــة
حــادة ،تمثلــت بحالــة عــدم االنســجام مــا بيــن األحــزاب المؤتلفــة فــي الحكومــة ،والتــي أ ّدت
إلــى تباينــات مختلفــة ومتناقضــة فــي صــدد برامــج الحكومــة وكيفيــة تنفيذهــا ،وفــي حــاالت
كثيــرة أصيبــت الحكومــة بحــاالت شــلل ،جــراء اســتقاالت عــدد مــن الــوزراء ولــم تَنـ ُـج الســلطة
التشــريعية مــن هــذه «المشــكلة» .ولذلــك كانــت أعمــال هــذه الســلطة تتأثــر إلــى أقصــى حــد
ممكــن بالصراعــات السياســية بيــن القــوى واألحــزاب السياســية .إال أن الموضــوع ال يقــف عنــد
هــذا الحــد ،بــل إن كل هــذه اإلشــكال ّيات والتعقيــدات لــم تكــن خاليــة مــن التأثيــرات الخارجيــة،
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وواضحــا فــي المســيرة السياســية
بــل علــى العكــس ،تــؤدي الضغوطــات الخارجيــة دو ًرا مؤث ـ ًرا
ً
()81
فــي العــراق.
إذن ،تواجــه عمليــة بنــاء الدولــة فــي العــراق مشــكلة حقيقيــة وخطيــرة ،حيــث لــم تجــ ِر
محــاوالت لتحديــد توجــه تلــك العمليــة ،ومنــذ اســتخدام مصطلــح «بنــاء الدولــة» تــم إفــراز
اتجاهيــن رئيســيين فــي عمليــة البنــاء ،همــا (: )82
●االتجــاه المؤسســي الــذي يــرى أن «بنــاء المكـ ّـون السياســي أو بنــاء الدولــة ذات الســيادة
يحتــل األولو ّيــة ،وأن الدولــة هــي التــي تبنــي األمــة» )83( .وهكــذا فــإن مأسســة الســلطة
السياســية تتطلــب شــيئًا جوهر ًيــا يتعلــق بعمليــة تمايــز البنــى السياســية عــن البنــى
االجتماعيــة عبــر «إبطــال ســلطة النخــب التقليديــة وتحريــر األفــراد مــن هيمنتهــا ،وتعامل
الدولــة بشــكل مباشــر مــع المواطنيــن ،وفــرض ســيادة الدولــة وســلطتها علــى كامــل
إقليمهــا ،أو علــى أي جماعــة مــن ســكانها» ( . )84ويــرى هــذا االتجــاه أن المواطنيــن
لهــم الحــق فــي اختيــار حكامهــم وهــذا هــو مفهومهــم للديمقراطيــة (. )85
●االتجــاه التعاقــدي :وهــذا االتجــاه يؤكــد أن األولويــة هــي لعمليــة بنــاء األمــة حيــث إن
عمليــة بنــاء الدولــة تحتــاج إلــى تحــوالت وتغييــرات ثقافيــة عــن طريــق التحــول مــن
المجتمــع األهلــي إلــى المجتمــع المدنــي المؤســس علــى أســاس المصلحــة المشــتركة.
مهمــا فــي التأكيــد علــى المشــاركة السياســية
( )86وهنــا تــؤدي فكــرة الديمقراطيــة دو ًرا ً
والحقــوق السياســية المدنيــة والسياســية لألفــراد وحقهــم فــي المشــاركة فــي القــرارات
()87
التــي تتعلــق بهــم.
وفــي هــذه العمليــة مــن الضــروري دمــج عمليتــي «بنــاء الدولة» و«بنــاء األمــة» م ًعا لخلــق توازن
مطلــوب يــؤدي إلــى تفاعــل مســتمر مــا بيــن الدولــة والمجتمــع .إن التركيــز فقــط علــى عمليــة بنــاء
اتجاهــا تســلط ًيا يحــول المجتمــع إلــى مجتمــع
الدولــة يــؤدي إلــى قيــام دولــة قويــة ولكنهــا تأخــذ
ً
جماهيــري .هــذه الدولــة تكــون قويــة إال أنهــا تحمــل فــي أحشــائها بــذور فنائهــا لكونهــا تتحــول
إلــى دولــة هشــة بفقدانهــا للشــرعية الضروريــة إلدامــة حكمهــا )88( .علــى العكــس ،وكمــا ذكرنــا
أعــاه ،فــإن بنــاء دولــة قابلــة لالســتمرار يتطلــب أمريــن مهميــن وهمــا :الســيادة والشــرعية (. )89
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النخبــة التــي صعــدت إلــى الحكــم فــي العــراق عــام ( )2003لــم تكــن نخبــة موحــدة أو متفقــة
علــى نقــاط مشــتركة تحقــق المصلحــة والمنفعــة العامــة المشــتركة ،حســب المفهــوم األرســطو
طالــي ،بــل إنهــا لــم تســتلم الســلطة بفعــل عمليــة ديمقراطية تســتند إلــى االنتخابــات ،وإن حكمها
اســتند إلــى مبــدأ المحاصصــة الطائفيــة  -المذهبيــة  -القوميــة ،ولكــن اختلفــت رؤيــة تلــك النخبــة
مــا بيــن الدينيــة ،والليبراليــة ،والطائفيــة ،وبالتالــي انحســرت أو خفــت الرؤيــة العلمانيــة وتجلــت
هــذه فــي تشــكيلة مجلــس الحكــم الــذي أنشــأه الحاكــم المدنــي «بريمــر» .وضــع األمريــكان
ثقلهــم فــي إصــدار قــرارات لهــدم البنيــة التحتيــة للدولــة العراقيــة (حــل الجيــش ،األمــن) وهــو مــا
أفســح المجــال إلحــداث فوضــى فــي البلــد ،وكذلــك نجحــوا فــي فــرض دســتور جديــد باســم
«قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة» فــي ( 8أذار/مــارس ) . )91( 2004
األمــر الالفــت للنظــر فــي هــذا القانــون (الــذي هــو بمثابــة دســتور) أن شــكل الدولــة العراقية قد
تغيــر مــن دولــة بســيطة إلــى دولــة فدراليــة مــن دون أن يكــون للشــعب العراقــي أي دور فيــه ،وهــذا
يعنــي أن هــذا القانــون (أو الدســتور) قــد ُفـ ِرض علــى العــراق ،ولذلــك ُيســميه الخبيــر الدســتوري
()92
األمريكــي فيلدمــان (الــذي صاغ القانون) بـــ «الدســتور المفــروض» Imposed Constitution
وبعــد أن فــرض األمريــكان هــذا الشــكل الجديــد للدولــة العراقيــة ســلموا «الســيادة» للعراقييــن
يــوم ( 28حزيــران /يونيــو  . )2004وفــي إثــر ذلــك ووف ًقــا لمــا جاء فــي قانــون المرحلــة االنتقالية
بــدأت االســتعدادات لكتابــة مســودة دســتور جديــد . ،لذلــك أثــار تطبيقــه جملــة مــن المشــاكل
بحيــث بقيــت العديــد مــن مــواده مــن دون أن تدخــل حيــز التنفيــذ.
إضافــة إلــى تلــك العقبــات فــإن الدســتور نفســه قــد ُأحيــط بمــواد تعتبــر بمنزلــة «ألغــام» ومنهــا

مــا يتعلــق بالمــواد( 65 :تشــكيل مجلــس االتحــاد)  ،و111و( 112النفــط والغــاز)  ،و116
(بنيــة النظــام االتحــادي)  ،و( 140تكملــة مســتلزمات تطبيــق المــادة  58مــن قانــون إدارة الدولــة
للمرحلــة االنتقاليــة والمتعلقــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا) ( 142 ،تعديــل لدســتور) .
كل هــذه تبيــن عــدم اتفــاق أطــراف القــوى السياســية علــى المصلحــة العامــة المشــتركة لبنــاء
الدولــة.
لــذا واجــه النظــام السياســي بعــد ( )2003العديــد مــن المشــاكل الخطيــرة التــي عصفــت ومــا
تــزال تعصــف بالدولــة العراقيــة.
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النظــام السياســي بصــورة عامــة لديــه هــدف محــدد ودقيــق وهــو العمــل علــى إيجــاد التــزام
وترابــط فــي داخــل المجتمــع ،وهــذا يعنــي خلــق والء والتــزام مجتمعــي تجــاه النظــام السياســي
بمــا يــؤدي إلــى توحيــد المجتمــع عــن طريــق إصــدار قــرارات ُملزمــة متعلقــة بتوزيــع القيــم الماديــة
والمعنويــة ســلطو ًيا ( . )94وعليــه فــإن النظــام السياســي لــم يـ ِ
ـأت مــن أجــل تفرقــة المجتمــع،
بــل علــى العكــس وجــد بســبب ضــرورة تحقيــق وحــدة المجتمــع .إذن النظــام السياســي أقيــم
إلنجــاز وظيفــة مهمــة هــي وظيفــة خلــق االلتــزام العــام مــن قبــل المواطنيــن تجــاه القيــم والمبــادئ
المتجســدة فــي الدســتور ،وهــذا ســيؤدي إلــى خلــق الطاعــة وخلــق ثقافــة سياســية موحــدة،
وبالتالــي ســيؤدي إلــى الدعــم السياســي وزيادتــه .وحيــن ينجــز النظــام السياســي هــذه الوظائــف
فإنــه ســيخلق التزا ًمــا عا ًمــا مــن جانــب المواطنيــن بالقــرارات الصــادرة عنــه .إذن علــى النظــام
السياســي أن يخلــق أجــواء تــؤدي إلــى طاعــة وخضــوع «أوتوماتيكــي» مــن قبــل المواطنيــن ،وهذا
مرتبــط بمســألة توفيــر أجــواء ديمقراطيــة .هنــا تصبــح الديمقراطيــة معيــا ًرا للحكــم علــى القــرارات
بكونهــا جيــدة أو ســيئة مــن خــال التســاؤل هــل أنهــا صــدرت فــي إطــار العمليــة الديمقراطيــة
أم ال؟ فــإذا كانــت قــد صــدرت بفعــل تلــك العمليــة فالمتوقــع أن تكــون االســتجابة للقــرارات
إيجابيــة .وبالتالــي يكــون النظــام السياســي قــد أنجــز وظائفــه مــن خــال تقبــل طوعــي للمواطنيــن
()95
لتلــك اإلنجــازات.
يوضــح البروفيســور األلمانــي مانفريــد شــميت فــي دراســة مهمــة لــه بعنــوان (المنجــز
السياســي وأصنــاف الديمقراطيــة ، )2002 ،أن منجــزات النظــام السياســي لهــا ثمانيــة أبعــاد
هــي :المحافظــة علــى النظــام ،توفــر قابليــة االنســجام والتك ّيــف ،المشــاركة السياســية ،الدعــم
()96
السياســي ،العدالــة ،الرفاهيــة ،األمــن ،الحريــة.
حيــن نتأمــل نظــام الحكــم العراقــي مــن عــام ( )2003ســنالحظ افتقــاده الشــديد لألبعــاد
أعــاه ،وهــو مــا أدى إلــى عــدم تمكنــه مــن إنجــاز وظائفــه وبالتالــي دخولــه فــي دائــرة األزمــة
السياســية الحــادة التــي تبــدو مالمحهــا واضحــة فــي النقــاط اآلتيــة:
●عدم تطبيق كامل مبادئ ونصوص الدستور الصادر في عام .2005
وخصوصا في فترة .2007-2006
●اندالع النزاع الداخلي الطائفي
ً
●تباينات جذرية في مفهوم الفدرالية.
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●توتــر العالقــات مــع إقليــم كردســتان العــراق فــي مــا يتعلــق بـــ :السياســة النفطيــة وحــل
مســألة «المناطــق المتنــازع عليهــا حســب المــادة  140مــن الدســتور» ،قطــع حصــة
اإلقليــم مــن الميزانيــة العامــة وهــو مــا أثــر مباشــرة فــي وضــع المواطــن فــي اإلقليــم.
●البروز المفاجئ لتنظيم الدولة (داعش) وسيطرتها على ما يقارب من () %40
●من مساحة العراق.
●تباطؤ العملية التشريعية وانشغالها بمشاكلها الداخلية.
●تفاقم هجرة المواطنين الداخلية (نحو  4ماليين) .
●زيادة أعداد المواطنين العراقيين الذين اختاروا الهجرة إلى الخارج.
●شلل أعمال الحكومة جراء استقالة البعض من الوزراء.
●زيادة أعمال التفجيرات.
كل هــذه المؤشــرات تعطينــا الحــق فــي التســاؤل المشــروع حــول :العــراق . . .إلــى أيــن؟

()97

أ ّدت التراكمــات التأريخيــة ،االجتماعيــة ،السياســية ،إضافــة إلــى الحــروب والنزاعــات
واالحتــال ،إلــى تكويــن حالــة فريــدة فــي نوعهــا فــي العــراق تتعلــق بـــنشوء وبــروز حــاد للهويات
الفرعيــة (محل ّيــة ،دين ّيــة ،إثن ّيــة) حيــث «صحــا» العالــم علــى عــراق «جديــد» مختلــف وغيــر
معــروف بتلــك الخصائــص التــي بــرزت فــي عــام ( )2003ومــا بعــده ،وهــو مــا أثــر بحــدة فــي
الهويــة الجامعــة والموحــدة للعراقييــن ،فقــد أصبحــت الطائفــة أو المذهــب أو اإلثنيــة «بديـ ًـا»
للوطنيــة والــوالء للوطــن.
هــذه الظاهــرة خطيــرة جــدً ا وتالمــس خــط «انفجــار» الوحــدة الوطنيــة ،لذلــك نعيــد طــرح
()98
التســاؤل أعــاه :العــراق . . .إلــى أيــن؟
إن هــذه المشــكلة متعــددة األبعــاد ومــن أهمهــا هــل يمكــن إحــال مبــدأ «التوافــق» ( )99كحــل
لإلشــكالية الخطيــرة المهــددة للكيــان العراقــي؟ وهــل يقبــل القابضــون علــى القــوة الكبــرى
(الســلطة السياســية) مشــاركة اآلخريــن فــي ممارســة الســلطة؟
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تحــاول القــوى المســيطرة علــى الحكــم التحكــم فــي المفاصــل الرئيســية للدولــة وعــدم
فســح المجــال للقــوى األخــرى بالمشــاركة فــي صنــع القــرارات الحاســمة وبالتالــي بــروز ظاهــرة
التهميــش فــي الســاحة العراقيــة.
بقــاء مثــل هــذا التوجــه ُيبعــد السياســة العراقيــة عــن العقالنيــة التــي تكلــم عنهــا ماكــس فيبــر
كأســاس إلدارة الدولــة )100( ،وبالتالــي ســيؤدي إلــى انتكاســات حــادة ويحتمــل عــدم إمــكان
التحكــم فــي نتائجهــا التــي ســتؤدي إلــى بــروز مالمــح «التفــكك» فــي العــراق.
وتأسيســا علــى مــا جــاء أعــاه ،فــإن العــراق (إذا لــم يعـ َ
ـط دور للعقالنية فــي السياســة العراقية)
ً
ُمقبــل علــى وضــع أقــل مــا يمكــن وصفــه بأنــه وضــع «صوملــة العــراق» ولفتــرة غيــر محــدودة إلــى
أن تتفــق المصالــح الدوليــة واإلقليميــة (مــا دام العراقيــون ال يقبلــون االتفــاق علــى المصلحــة
العليــا) علــى «تقاســم النفــوذ فــي العــراق والمنطقــة» ،وحينــذاك ســيحدد هــل أن العــراق ســيبقى
()101
علــى حالــه الراهــن أم ســيتغير (ســواء بصــورة ســلبية أم إيجابيــة) .
 ٣-٤تحديات عملية التوجه نحو الديمقراطية في العراق

ارتباطــا بمســألة العقالنيــة فــي السياســة العراقيــة ،فإنــه يتم هنــا التطرق إلــى مســألة الديمقراطية
مــع بــدء نظــام حكم جديــد في العــراق عــام (. )2003
إن المســألة الديمقراطيــة هــي عمليــة معقــدة ألنهــا تتعلــق بالعمــل علــى تحقيــق التغييــرات فــي
()102
البنيــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة تؤثــر علــى كيفيــة ممارســة الســلطة فــي الدولــة
 .ولتحقيــق هــذه المتطلبــات فــإن الحاجــة تكــون ضروريــة لمرحلــة انتقاليــة للوصــول إلــى دولــة
دســتورية ديمقراطيــة.
العديــد مــن العراقييــن حلمــوا و مــا زالــوا يحلمــون بـــ «الديمقراطيــة» ولكــن الــذي حصلــوا
عليــه منــذ عــام ( )2003كان «االحتــال »Occupationو«الفوضــى »Chaos
إن هــذا يعنــي أن هنــاك فــي وضــع العــراق صعوبــات فكريــة وعمليــة تطبيقيــة تواجــه عمليــة
«التحــول الديمقراطــي  »Transition to Democracyأو بصــورة أدق «التوجــه نحــو الديمقراطيــة».
إن الديمقراطية هي شيء أكثر من أن تكون محصورة فقط بـ«إجراء انتخابات».
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الديمقراطيــة هــي نظــام للحيــاة االجتماعيــة والسياســية يتنافــس فيــه السياســيون للحصــول
علــى تأييــد وثقــة الناخبيــن لكــي يســتندوا علــى دعــم المحكوميــن فــي الحكــم ويحصلــون بالتالــي
علــى الشــرعية.
ولكــن يالحــظ أن «المكونــات العراقيــة» ( )103المختلفــة تريــد أن تكــون لهــا مشــاركة فــي
الســلطة السياســية وال تريــد أن تلعــب دور المعارضــة ،وهــذا مــا يعقــد قضيــة الديمقراطيــة حيــث
إن أهــم مرتكــز للديمقراطيــة هــو وجــود مجموعــة تحكــم وبالمقابــل مجموعة تعــارض وتراقب.
ولكن العراقيين و األمريكان الذين «يشجعون» الديمقراطية يواجهون المعضلة اآلتية:
كيف يمكن االختيار ما بين:
●السياســيين الذيــن يســتندون فــي قوتهــم السياســية علــى ســمعتهم بأنهــم يقدمــون
الخدمــات إلــى المواطنيــن.
●السياســيين الذيــن فــي قوتهــم السياســية يســتندون علــى ســمعتهم بأنهــم يقــودون
المقاتليــن وبالتالــي يؤمنــون بالقــوة الماديــة للســيطرة علــى الســلطة
السياسية.
إن القــادة السياســيين الديمقرطييــن لديهــم هدفــان فــي ممارســة الســلطة السياســية واســتخدام
األمــوال العامــة:
●تقديم خدمات عامة جيدة للمواطنين
●مكافأة الداعمين النشطين لهم بالمنافع المادية عن طريق العقود العامة
ولكن القادة غير الديمقراطيين يركزون فقط على الهدف األخير.
وهذه إحدى المعضالت األساسية لبناء الديمقراطية في العراق.
لقــد فشــل العــراق لحــد اآلن فــي إجراءاتــه لبنــاء ديمقراطيــة أو علــى األقــل فــي التحــول نحــو
الديمقراطيــة ،ولذلــك وحســب تقريــر مجلــة ( )Foreign Policyاألمريكيــة فــإن العــراق هــو مــن
ضمــن أكثــر عشــرة دول فاشــلة فــي العالــم .وقبــل ذلــك أكــدّ البروفيســور (اســطيفن زوينــس
 )Stephen Zunesمــن جامعــة ســان فرانسيســكو األمريكيــة فــي دراســة لــه ( )104بــأن عمليــة ال
«دمقرطــة» فــي العــراق فاشــلة.
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إن اإلدارة األمريكيــة كمــا يؤكــد ذلــك البروفيســور (الري دايمونــد  )Larry Diamondفــي
دراســة لــه ( )105بــأن اإلدارة األمريكيــة لــم تســلك سياســة صحيحــة ولــم تكــن تريــد االلتــزام
()106
بضــرورة خلــق أمــان فــي العــراق وأنهــا لــم تفهــم أبــدً ا هــذا البلــد ولــم تكــن تريــد ذلــك.
ولكن ماذا كانت نتيجة هذه السياسة والتخبط والخطأ الفاضح؟
النتيجــة كانــت كمــا يقــول (دايمونــد) أن المســتقبل الديمقراطــي فــي العــراق معلــق فــي الميزان
()107
.hangs in the balance
إذن ما هي المشاكل الضاغطة نتيجة تلك السياسة الفاشلة ؟
هــذه المشــاكل تتجلــى فــي الظواهــر اآلتيــة :اقتصــاد غيــر فعــال ،العنــف المســتمر ،مجتمــع
متعــب غيــر َف ّعــال ،عــدم فعاليــة أو نجاعــة الدســتور ،عــدم احتــرام اإلجــراءات الديمقراطيــة
ونتائــج االنتخابــات ،عــدم حــل المشــاكل العالقــة بيــن الحكومــة المركزيــة الفيدراليــة وحكومــة
إقليــم ُكردســتان ،بــروز مشــاكل الفســاد وعــدم النزاهــة.
إن العــراق بهــذا الزخــم الكبيــر مــن المشــاكل واألزمــات وتراكماتهــا بعيــد «جــدً ا» عــن مــا
وعــدت بهــا اإلدارة األمريكيــة (الديمقراطيــة ،األمــن ،النمــو االقتصــادي . . .إلــخ) ،
وأن سلســلة طويلــة مــن الحســابات الخاطئــة لــإدارة األمريكيــة تركــت العــراق فــي وضــع
ســيئ للغايــة يشــكل عقبــة رئيســية أمــام «التوجــه نحــو الديمقراطيــة».
إن العــراق بهــذا الحجــم مــن المشــاكل مــن الممكــن أن يكــون أكثــر قر ًبــا للحــرب واالقتتــال
الداخلــي منــه للســلم واألمــان.
إن التســلطية الناعمــة ( )Soft Authoritarianismالتــي مارســتها الحكومــات العراقيــة منــذ
( )2003لــم يحــرر العــراق مــن الســلوك الشــمولي لممارســة السياســة ،بــل عمقــت أكثــر مــن
هــذا التوجــه .هــذه الحكومــات يشــبهها الباحــث (روزن  )N. Rosenفــي جامعــة نيويــورك بكونهــا
«فاســدة وعنيفــة وتحــاول فــرض نفســها بالقــوة» ،ويضيــف الصحفــي األمريكــي (باتريــك
كوكبــورن  )Kockpornفــي صحيفــة (اإلنديندينــت) البريطانيــة فــي (آذار  )2010بــأن العــراق مــا
زال غيــر مســتقر ومنقســم إلــى حــد كبيــر ولذلــك يصــف الكاتــب السياســيين العراقييــن بأنهــم
«طبقــة ســيئة مــن السياســيين».
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واضحــا فــي عــدم احتــرام نتائــج االنتخابــات
إن هــذا الوضــع قــد تدهــور كثي ـ ًرا ،بــدا هــذا
ً
وعــدم االهتمــام بــرأي الناخــب العراقــي الــذي أبــداه فــي االنتخابــات التــي جــرت فــي أوقــات
عكســت بوضــوح ظاهــرة «العــزوف عــن االنتخابــات» لــدى الناخــب .وهــذا
مختلفــة والتــي َ
الوضــع يوضحــه البروفيســور (جــاك ســنايدر  )Jack Snyderفــي كتابــه المشــترك Electing to
 ) »Fight: Why Emerging Democracies Go to Warالصــادر  )108( 2005بــأن االنتخابــات تمهــد
للحــرب بفعــل تراكــم كل العوامــل أعــاه .وهكــذا فــإن االنتخابــات تصبــح «عذا ًبا»كمــا جــاء
ذلــك فــي دراســة للباحثيــن (ايلشــنر  Elischnerوبيكــر  )Beckerبعنــوان عــذاب االختيــار (Die Qual
)der Wahl
إن عــدم اكتمــال عمليــة التحــول الديمقراطــي يزيــد مــن خطــورة اقتــراب الوضــع مــن حالــة
االقتتــال الداخلــي؛ وذلــك ألن المؤسســات فــي الدولــة ستتســم بالضعــف ،وأن النخب السياســية
ســتكون مهــددة بهــذه الحالــة المتســمة بالضعــف .إن فشــل عمليــة التحــول الديمقراطــي ســتؤدي
إلــى فشــل فــي بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة والــذي ســيؤدي إلــى:
●تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة الوطنية
●ضعف الدولة وعدم قدرتها لالستجابة لمطالب الجماهير
●سد الفراغ المؤسساتي والسياسي عن طريق األيديولوجيات الشمولية والدينية.
في هذه الحالة ستبرز منافسة ما بين:
●النخب السياسية القديمة
●المجموعات السياسية الجديدة
●الجماهير
فــي الحالــة العراقيــة يالحــظ أن الجماهيــر قــد ا ّدت دورهــا فــي االنتخابــات ولكــن مــاذا كانــت
النتيجة؟
إن النخــب السياســية القديمــة والجماعــات السياســية الجديــدة تحــاول «االلتفــاف» علــى
نتيجــة االنتخابــات بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق مصالحهــا الخاصــة وإِهمــال رأي الجماهيــر ولذلــك
يدخــل العــراق فــي نفــق األزمــة السياســية الحــادة.
وعليه لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق يجب:
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●احترام نتائج االنتخابات
●وجــود نخبــة سياســية تتســم بالنزاهــة والوطنيــة وتغليــب المصلحــة العامــة علــى أ ّيــة
مصلحــة خاصــة
●عدم تركيز السلطة السياسية في يد شخص واحد أو هيأة واحدة
●االهتمــام بإيجــاد أرضيــة لتحقيــق الشــروط المســبقة للديمقراطيــة :التعليــم وزيــادة
الرفاهيــة االقتصاديــة
●التعــاون والرقابــة بيــن الســلطات الرئيســية (علــى األخــص بيــن الســلطة التشــريعية
والســلطة التنفيذيــة) بمــا يضمــن مســألة فــرض رقابــة الشــعب علــى
أعمال الحكومة
●االهتمام بالثقافة السياسية المستندة إلى المفاهيم األساسية للديمقراطية
بــدون هــذا اإلطــار العــام فإنــه مــن الصعــب الحديــث عــن التحــول الديمقراطــي أو التوجــه
نحــو الديمقراطيــة فــي العــراق.
ولكن من يتمكن من التمهيد لهذه العملية الضرورية لبناء الديمقراطية في العراق؟
وهذا هو السؤال المفتوح الموجه للعراق! .
 -5الخاتمة

انتهينــا مــن الموضــوع بإثــارة ســؤال مهــم وخطيــر :أن حالــة العــراق تمثــل سـ ً
مفتوحــا،
ـؤال
ً
وهــو ســؤال أثــاره أصـ ًـا فوكويامــا.
لماذا هو سؤال مفتوح؟

«المـ ِذل»،
«المزعــج» و ُ
«المق ِلــق» و ُ
ألن العــراق مــا زال يبحــث عــن «محــرج» مــن وضعــه ُ
ولكــن ال يعــرف كيــف؟
إذن تأخــذه «تيــارات» مختلفــة بحيــث يتيــه «بوصلتــه» وال يعــرف بــأي اتجــاه صحيــح يجــب
أن يتوجــه.
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هنــاك اتجــاه واحــد صحيــح يجــب علــى العــراق أن يســلكه وهــو يتمثــل فــي عمليــة بنــاء الدولــة
والتــي تتطلــب شــيئين أساســيين هما:
●إقامة مؤسسات وتقويتها
●تطبيق حكم وسيادة القانون
وبهــذه العمليــة ونجاحهــا ســيتحول العــراق مــن المرتبــة الرابعــة مــن تصنيــف الــدول (كمــا
رأينــا ذلــك عنــد فوكويامــا) إلــى المرتبــة الثانيــة والمتمثلــة بـــأن مــدى وحجــم ونشــاطات الدولــة
()109
واســعة ،وأن قــوة مؤسســاتها قويــة.
ولكــن فــي هــذه الحالــة (عــدم وجــود خيــار آخــر غيــر إزالــة ادعــاءات أحــد األطــراف أو
تدخــل الســلطة السياســية إلجبــار أحــد األطــراف لاللتــزام بتهدئــة الوضــع) تبــرز ظاهــرة خطيــرة
جــدً ا وعميقــة التأثيــر فــي مســيرة الدولــة وهــي ظاهــرة مــوت السياســة (. )110
إن السياســة إذا كانــت لهــا عالقــة بالنزاعــات فإنهــا ليســت فقــط ألجــل توجيههــا أو حلهــا،
بــل ً
أيضــا لالحتــراس والحــذر منهــا ،لكــي ال تعطــي فرصــة للعنــف لكــي تفعــل ِفعلهــا فــي جســم
الدولــة بمــا يــؤدي إلــى تفككهــا أو إزالتهــا ( . )111وهــذا هــو واجــب الدولــة العراقيــة ويمثــل
تحد ًيــا خطي ـ ًرا لهــا ،وهــذه تحتــاج إلــى الحكمــة السياســية لكــي نتجنــب النزاعــات أو تســويتها
قبــل اســتفحالها وبالتالــي لكــي نتمكــن مــن بنــاء دولــة قويــة فاعلــة.
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1932

( (نشــر كارل شــميت أفــكاره كدراســة يف مجلــة أملانيــة عــام
 1927ثــم نشــرها ككتاب عــام 1932
الترجمة العربية للكتاب بعنوان
كارل شــميت ،مفهــوم السياســي ،ترجمــة ســومر أمليــر
محمــود ،مــدارات لألبحــاث والنشــر ،القاهــرة ،ط
2017 ،1
ينظــر كذلــك :د .منــذر الشــاوي ،يف الدولــة ،مطبعــة
شــفيق ،بغــداد ،1965 ،ص 48-47
 . 17فرانســيس فوكويامــا ،بنــاء الدولــة :النظــام العاملــي
ومشــكلة احلكــم واإلدارة يف القــرن احلادي والعشــرين،
ترجمــة مجــاب اإلمــام ،العبيــكان ،الرياض-اململكــة
العربيــة الســعودية2007 ،
 . 18نفس املصدر أعاله ،ص  170وما بعدها
حول مسألة تآكل السيادة ينظر:
نصار
ولتــر ريســتون ،أفــول الســيادة ،ترجمــة ســمير عـ ّزت ّ
و جــورج خــوري ،مراجعــة د .إبراهيــم أبــو عرقــوب،
عمــان،
دار النســر للنشــر والتوزيــعّ ،
1994
 . 19حول مفهوم التدخل اإلنساني انظر:
د .عبــد احلســن شــعبان ،الســيادة ومبــدأ التدخــل
اإلنســاني ،منشــورات جامعــة صــاح الديــن – أربيــل،
 ،2000ص  10ومــا بعدهــا
 . 20مييــز فوكويامــا مابــن طريقــة التدخــل العســكري
األمريكــي املباشــر يف كل مــن أفغانســتان والعــراق حيــث
« جســدت املقاربــة التــي انتهجتهــا الواليــات
املتحــدة يف حكــم هاتــن الدولتــن منوذجــي احتــال
متباينــن ،حيــث شــكل النمــوذج األفغانــي مقاربــة
خفيفــة الــوطء ،يف حــن كانــت مقاربــة احلكــم أشــد
وطــأة
يف العراق»
فرنســيس فوكويامــا ،بنــاء الدولــة ،مصــدر ســابق ،ص
 ،27وص 170ومابعدهــا
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 . 21فالــح عبــد اجلبــار » ،أزمــة االندمــاج والهويــة»،
دراســة منشــورة يف :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة
(إعــداد)  ،أزمــة الدولــة يف الوطــن العربــي ،ط،2
بيــروت  ،2012ص ( 292-271اإلشــارة هنــا الــى
ص )16 -15
 . 22فوكوياما ،مصدر سابق ،ص  170وما بعدها
 . 23نفس املصدر أعاله ،ص  99وما بعدها
 . 24نفس املصدر أعاله ،ص 39
 . 25نفس املصدر أعاله ،ص 109
 . 26نفس املصدر أعاله ،ص 110-109
 . 27يكتــب فوكويامــا حــول وضــع اإلدارة العاميــة مــا
يلــي » :وحقيقــة عــدم وجــود قواعــد ثابتــة وصاحلــة
عامل ًّيــا للتصميــم التنظيمــي تعنــي بالضــرورة أن ميــدان
اإلدارة العامــة فــن أكثــر منــه علــم . . . .إن عــدم وجــود
صيغــة تنظيــم أمثــل ،أو إدارة عامــة ،ليــس فكــرة
جديــدة طارئــة علــى املختصــن املخضرمــن يف
ميادين اإلدارة» .
نفس املصدر أعاله ،ص 100-99
 . 28نشــير إلــى كتــاب مهــم يبحــث يف مشــكلة تضخــم
الدولــة (يف العالــم العربــي) :
نزيــه األيوبــي ،تضخيــم الدولــة العربيــة .السياســة
واملجتمــع يف الشــرق األوســط ،ترجمــة أمجــد حســن،
مراجعــة فالــح عبــد اجلبــار ،املنظمــة العربيــة للترجمــة،
توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت،
ط ،1كانــون األول (ديســمبر) 2010
 . 29نفس املصدر أعاله ،ص 45
 . 30نفس املصدر أعاله ،ص 46-44
 . 31نفس املصدر أعاله ،ص 47
 . 32حول مشكلة الشرعية يف الدولة احلديثة ،ينظر:
د .شــيرزاد أحمــد النجــار“ ،مشــكلة الشــرعية يف الدولــة
احلديثــة :دراســة يف مفهــوم الشــرعية لــدى الفيلســوف
األملانــي (يورغــن هابرمــاز) ” ،دراســة منشــورة
يف :د .شــيرزاد أحمــد النجــار ،دراســات يف علــم
السياســة ،دار دجلــة ناشــرون و موزعــون ،عمــان –
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 . 54فوكويامــا ،بنــاء الدولــة ،مصــدر ســابق ،ص 48
بغــداد ،ط  ،2010 ،1ص 120-76
ومــا بعدهــا
 . 33نفس املصدر أعاله ونفس الصفحة
 . 34ســعيد خمــري ،قضايــا علــم السياســة ،مقاربــات  . 55نفس املصدر أعاله ، ،ص 47
نظريــة ،منشــورات اجلمعيــة املغربيــة للعلــوم السياســية . 56 ،نفس املصدر أعاله ،ص  48وما بعدها
مطبعــة دار املناهــل ،الربــاط ،2019 ،ص 52
 . 57نفس املصدر السابق ،ص60-59
 . 35نفس املصدر أعاله ونفس الصفحة
 . 58فرانســيس فوكويامــا ،نهايــة التأريــخ واإلنســان
األخيــر ،ترجمــة د .فــؤاد شــاهني و د .جميــل قاســم
 . 36نفس املصدر أعاله ونفس الصفحة
و د .رضــا الشــايبي ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بيــروت،
 . 37فوكوياما ،املصدر السابق ،ص 74
،1993
 . 38نفس املصدر أعاله ،ص 78
ويالحــظ أنــه بعــد ذلــك عــدّ ل مــن أطروحتــه حــول «نهايــة
 . 39نفس املصدر أعاله ،ص 75
التأريــخ» ،ينظــر:
 . 40النجار ،املصدر السابق ،ص 80
Francis Fukuyama, The Future of History. Can
 . 41نفس املصدر أعاله ،ص 88
Liberal Democracy Survive the Decline of
 . 42نفس املصدر أعاله ،ص 89
the Middle Class? In:
 . 43نفس املصدرأعاله ،ص 91
Foreign Affairs, Vol. 91, No. 1, (JANUARY/
FEBRUARY 2012) , pp. 5361ُ . 44يالحــظ أن البروفيســور هنتكــن (وهــو أســتاذ
فوكويامــا) أكــد يف كتابــه املهــم (النظــام السياســي  . 59فوكويامــا ،بنــاء الدولــة ،املصــدر الســابق ،ص-23
ملجتمعــاتمتغيــرة)علــىمســألةبنــاءمؤسســاتألجــل
31
مواجهة وحتقيق مطالب املواطنني ،ينظر:
 . 60نفس املصدر أعاله ،ص 47
صموئيــل هانتنتــون ،النظــام السياســي لمجتمعــات  . 61فرانســيس فوكويامــا ،الثقــة :الفضائــل االجتماعيــة
متغيــرة ،ترجمــة ســم َية فلــو عبــود ،دار
وحتقيــق االزدهــار ،مركــز اإلمــارات للدراســات
الســاقي ،ط  ،1بيــروت1993 ،
والبحــوث االســتراتيجية ،دراســات مترجمــة ،6
أبــو ظبــي ،ط  ،1998 ،1ص  ،17قطــر،2015 ،
 . 45فوكوياما ،املصدر السابق ،ص 93-92
ص17
 . 46نفس املصدر أعاله ،ص 93
 . 62نفس املصدر أعاله ،ص 25
 . 47نفس الصدر أعاله ،ص 34
 . 63نفس املصدر أعاله ،ص  387وما بعدها
 . 48نفس املصدر أعاله ،ص 88
 . 64فوكوياما ،بناء الدولة ،مصدر سابق ،ص 199
 . 49نفس املصدر أعاله ،ص 94-93
65 . Peter W. Galbraith, The End of Iraq,
 . 50نفس املصدر أعاله ،ص 95
Simon & Schuster, N. Y. , London, Toronto,
 . 51راجع أعاله فقرة 1-3 :عملية بناء الدولة
Sydney, 2006
 . 52نفس املصدر أعاله ،ص 47
.
 66جراهــام فولــر ،العــراق فــى العقــد املقبــل :هــل
 . 53فرانســيس فوكويامــا ،الثقــة الفضائــل االجتماعيــة
ســيقوى علــى البقــاء حتــى عــام 2002؟ ،مؤسســة
ودورهــا يف خلــق الرخــاء االقتصــادي ،ترجمــة معــن
رانــد1992 ،
اإلمــام ومجــاب اإلمــام ،ط ،1منتــدى العالقــات
67 . Stansfield, Gareth& Anderson, Liam, The
العربيــة والدوليــة ،قطــر ،2015 ،ص 9
Future of Iraq: Dictatorship, Democracy,
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 . 72فوكوياما ،بناء الدولة ،مصدر سابق ،ص 199
Or Division? Palgrave Macmillan, N. Y. ,
.
2004
 73حــول العنــف اجليــد والعنــف الســيئ ،ينظــر:
دوموشــيل ،مصــدر ســابق ،ص 18-15
68 . Raphael Veit, Iraq: Failed State or
.
Phoenix? in: AQ: Australian Quarterly,
 74نفس املصدر أعاله ونفس الصفحات
Vol. 76, No. 3 (May - Jun. , 2004) , pp. 15 . 75باتريــس كانيفيــز« ،مــا هــو النــزاع السياســي؟»،
40 ,19, Published by: Australian Institute
ترجمــة د .عدنــان جنيــب الديــن ،دراســة منشــورة يف
;of Policy and Science
مجلــة :فلســفات معاصــرة ،العــدد  ،2009 ،3مجد:
ينظر كذلك:
املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،
بيــروت ،ص  ،127-126وكذلــك:
Rolf Schwarz, From Rentier State to Failed

State: War and the De-Formation of the
State in Iraq, In: A contrario 20081/ (Vol.
;5) , pages 102 à 113

Anthony H. Cordesman with the assistance of
Max Molot, Iraq as a Failed State, Working
Paper: November 18, 2019, CSIS: Center
for Strategic & International Studies
https: //csis-website-prod. s3. amazonaws.
_com/s3fs-public/publication/191118_Iraq
Failed_state_report. pdf

 . 69الــدول املخطوفــة أو املســروقة  Kleptocracyهــذه
التســمية مركبــة مــن … .Klepto .يعنــي ســرقة و
 Cracyأي احلكــم ،فاحلكــم يف مثــل هــذه الــدول
يفرز حكومات الفساد والسرقات.
إبراهيم الولي (سفير سابق)  ،الفوضى
الخالقة والدولة المخطوفة ،في موقع الكاردينيا
()2021/7/31
https: //www. algardenia. com/maqal
at/5014022-59-09-30-07-2021-.
html

 . 70د .حســن اجلنابــي ،الدولــة العقيمــة الــوالدة املشــوهة
للدميقراطيــة يف العــراق ،دار املــدى للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،بغــداد2021 ،
 . 71بروفيســور د .عامــر حســن فيــاض يــرى أن العــراق
لــم دولــة ، .ينظــر :أ .د .عامــر
لــه ُح ٌ
لــم وهــوُ :ح ُ
حســن فيــاض ،العــراق وحلــم الدولــة ،إنكــي للنشــر
والتوزيــع ،بغــداد ،ط 2021 ،1

Hanna Arendt, The Human Condition, The
university of Chicago Press, 1998

 . 76كانيقيز ،نفس املصدر أعاله ،ص 128-127
 . 77نفس املصدر أعاله ،ص 129-128
 . 78فوكوياما ،بناء الدولة ،مصدر سابق ،ص 37
 . 79نفس املصدر أعاله ،ص 178-177
 . 80فالح عبد اجلبار ،مصدر سابق ،ص 291
 . 81د .شــيرزاد أحمــد النجــار « ،أزمــة بنــاء الدولــة يف
العــراق . . .إلــى أيــن؟» ،ورقــة العمــل مقدمــة الــى
احللقــة النقاشــية بعنــوان :العــراق . . .إلــى أيــن؟
املنعقــدة يف مقــر مركــز دراســات الوحــدة العربيــة يف
بيــروت املنعقــدة يف  29آب  2016واملنشــورة يف مجلــة
املســتقبل العربــي ،العــدد  ،452تشــرين األول/أكتوبــر
 ،2016ص ( 18-11اإلشــارة هنــا إلــى ص )14
 . 82نفس املصدر أعاله ،ص 15
 . 83هــذا االجتــاه متأثــر بــآراء املفكــر األملاني (ماكــس فيبر)
الــذي ي ّعــرف الدولــة بكونهــا « جهــاز يحتكــر اســتخدام
الشــرعي للقــوة املاديــة علــى الســكان اخلاضعــن
لســيادتها» .وهكــذا ُي ّعــرف عالــم السياســة الفرنســي
(جــورج بيــردو) الدولــة بكونهــا « ســلطة ُمَع َهــدة»
مبعنــى أنــه مــن خــال مأسســة الســلطة السياســية ميكــن
بنــاء الدولــة .فالدولــة جهــاز خلدمــة الفكــرة.
للتفاصيل راجع:
د .منــذر الشــاوي ،يف الدولــة ،مطبعــة شــفيق ،بــداد،
 ،1965ص  29ومــا بعدهــا
عــادل مجاهــد الشــرجي« ،أزمــة عجــز الدولــة وخطــر
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انهيارهــا :حالــة اليمــن» ،دراســة منشــورة يف :مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة (إعــداد)  ،املصــدر أعــاه،
ص ( 160-125اإلشــارة هنــا إلــى ص  )127-126؛
وحــول فكــرة الدولــة لــدى البروفيســور (بيــردو) انظــر:
د .جــورج بيــردو ،الدولــة ،ترجمــة :د .جــورج حــداد،
مجــد :املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر،
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المشاركة السياسية و عالقتها بالسلوك السياسي لدى عينة من طلبة
الجامعات
أ .د .فاطمة جمال السيد

م .م .رنا فاضل شمخي

المستخلص:

يعتبــر الســلوك السياســي مــن أهــم الموضوعــات فــي العلــوم السياســية وعلــم االجتمــاع
السياســي لكونــه يشــكل نوعــ ًا مــن الســلوك االجتماعــي بشــكل عــام ،قــد يكــون مــن خــال
المشــاركة السياســية أو مــن خــال االمتنــاع السياســي ومــن خــال االحتجــاج والتظاهــر وقــد يتــم
بأشــكال مختلفــة مــن التعبيــر ،يركــز الســلوك السياســي علــى النشــاطات والفعاليــات المتعلقــة
بحكــم وقيــادة وتنظيــم وتنســيق المجتمــع بغيــة تحقيــق أهدافــه وإشــباع طموحــات وتطلعــات
أفــراده شــريطة أن تنســجم هــذه الطموحــات والتطلعــات مــع طبيعــة النظــام االجتماعــي التــي
تحــاول المشــرع أو القيــادة تعزيــزه والحفــاظ علــى نهجــه مــن األخطــار والتحديــات الداخليــة
والخارجيــة وفــي نفــس الوقــت تعمــل جاهــدة علــى ترســيخه وتنميتــه وتطويــره خدمــة ألهــداف
النظــام االجتماعــي.

Political Participation and Its Relationship with Political
Behavior among a Sample of University Students
Abstract:
Political behavior is considered one of the most important topics
in political science and political sociology, due to it constitutes a kind
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of social behavior in general, it may be through political participation,
political abstention, and through protest and demonstration, and
it may take place in different forms of expression, political behavior
focuses on activities and events related to by ruling, leading,
organizing and coordinating society in order to achieve its goals and
satisfy the aspirations, and aspirations of its members, provided that
these ambitions and aspirations are consistent with the nature of the
social system that the legislator or leadership is trying to strengthen
and preserve its approach from internal and external dangers and
challenges and at the same time works hard to consolidate, develop it
in order to serve the goals of the social system.

مق ــدمة:

ُتعــد المشــاركة السياســية أحــد األبعــاد المهمــة لتحديــد الســلوك السياســي لألفــراد ،كمــا أنهــا
أحــد المحــاور األساســية فــي مجــال اهتمــام علــم السياســة والعلــوم االجتماعيــة وعلــم النفــس
السياســي ،وتتفــق الدراســات و اآلراء علــى تأكيــد الــدور اإليجابــي للفــرد فــي الحيــاة السياســية
مــن خــال حــق الترشــيح أو التصويــت فــي االنتخابــات ،أو االهتمــام بالقضايــا واألمور السياســية
ومناقشــتها مــع اآلخريــن ،أو العضويــة فــي المنظمــات …… إلــخ؛ فهــي محاولــة للتأثيــر علــى
متخــذي القــرار ،والمشــاركة عمليــة إراديــة واعيــة وتأكيــد للحــق الديمقراطــي ألفــراد المجتمــع،
و هــي ركيــزة أساســية مــن ركائــز الديمقراطيــة ،ألنهــا تعني ممارســة الشــعب لحقــه فــي حكــم
نفســه بنفســه.
والمشــاركة السياســية ال تعنــي مشــاركة كل المواطنيــن فــي كل األنشــطة والمجــاالت
السياســية المختلفــة فــي كل األوقــات ،بــل تعنــى مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع
فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن هــذه األنشــطة والمجــاالت ،بقــدر مــا تســمح بــه اســتعدادات هــؤالء
األفــراد وقدراتهــم وميولهــم ،ومــع ذلــك فإنــه يــكاد يكــون هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى
بعــض صيــغ المشــاركة السياســية  -كالتصويــت فــي االنتخابــات و االنتمــاء الحزبــي وعضويــة
المنظمــات السياســية ،وهــذه الصيــغ مــن المشــاركة ترتبــط بآليــات العالقــة بيــن الدولــة والمجتمع
المدنــي وطبيعــة الممارســة السياســية الســائدة ،وهــذا يضفــي طابعـ ًا مؤسســاتي ًا علــى المشــاركة،
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األمــر الــذي يجعــل دور الدولــة أساســي ًا فــي التشــجيع أو عــدم التشــجيع علــى المشــاركة ،إال إذا
حدثــت طفــرات وتمــردات سياســية تجعــل المشــاركة فرض ـ ًا.
المبحث األول مشكلة البحث و الحاجة إليه

ُتعــد المشــاركة السياســية أحــد األبعــاد المهمــة لتحديــد الســلوك السياســي لألفــراد ،كمــا أنهــا
أحــد المحــاور األساســية فــي مجــال اهتمــام علــم السياســة والعلــوم االجتماعيــة وعلــم النفــس
السياســي ،وتتفــق الدراســات و اآلراء علــى تأكيــد الــدور اإليجابــي للفــرد فــي الحيــاة السياســية
مــن خــال حــق الترشــيح أو التصويــت فــي االنتخابــات ،أو االهتمــام بالقضايــا واألمور السياســية
ومناقشــتها مــع اآلخريــن ،أو العضويــة فــي المنظمــات …… وغيرهــا فهــي محاولــة للتأثيــر علــى
متخــذي القــرار ،والمشــاركة عمليــة إراديــة واعيــة وتأكيــد للحــق الديمقراطــي ألفــراد المجتمــع،
و هــي ركيــزة أساســية مــن ركائــز الديمقراطيــة ،ألنهــا تعنــي
ممارسة الشعب لحقه في حكم نفسه بنفسه

()1

والمشــاركة السياســية ال تعنــي مشــاركة كل المواطنيــن فــي كل األنشــطة والمجاالت السياســية
المختلفــة فــي كل األوقــات بــل تعنــى مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع فــي أكبــر
عــدد ممكــن مــن هــذه األنشــطة والمجــاالت ،بقــدر مــا تســمح بــه اســتعدادات هــؤالء األفــراد
()2
وقدراتهــم وميولهــم

ومــع ذلــك فإنــه يــكاد يكــون هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى بعــض صيــغ المشــاركة
السياســية التــي تمكننــا مــن دراســتها وتحديــد كافــة العوامــل السياســية والنفســية و االجتماعيــة
والتاريخيــة التــي تســهم فيهــا – كالتصويــت فــي االنتخابــات و االنتمــاء الحزبــي وعضويــة
المنظمــات السياســية ،وهــذه الصيــغ مــن المشــاركة ترتبــط بآليــات العالقــة بيــن الدولــة والمجتمع
المدنــي وطبيعــة الممارســة السياســية الســائدة ،وهــذا يضفــي طابعـ ًا مؤسســاتي ًا علــى المشــاركة،
األمــر الــذي يجعــل دور الدولــة أساســي ًا فــي التشــجيع أو عــدم التشــجيع علــى المشــاركة ،إال إذا
ً ()3
حدثــت طفــرات وتمــردات سياســية تجعــل المشــاركة فرض ـا
وتتوقــف ممارســة الفــرد لســلوك المشــاركة السياســية  -كعمليــة مكتســبة – علــى توافــر
القــدرة والدافــع لــدى الفــرد ،والفــرص التــي يمنحهــا المجتمــع بتقاليــده وأيديولوجياتــه،
وكذلــك الظــروف التــي تحددهــا طبيعــة المنــاخ السياســي و االجتماعــي و االقتصــادي الســائد فــي
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المجتمــع ،ومــن هنــا تبــرز أهميــة التنشــئة ودورهــا فــي خلــق ســلوك المشــاركة وتكوينــه ،إذ إنهــا
تــزود الفــرد بالمثيــرات التــي يســتقبل مــن خاللهــا قيــم المشــاركة ،وكلمــا كثــرت هــذه القيــم ازداد
()4
احتمــال مشــاركة الفــرد فــي األنشــطة والمجــاالت المختلفــة وازداد عمــق هــذه المشــاركة
أهداف البحث  :The aims of researchيستهدف البحث الحالي تعرف ما يأتي:
ً
اوال :التعرف على المشاركة السياسية لدى عينة من طلبة الجامعات.
 .أتعرف الفروق في المشاركة السياسية على وفق متغير الجنس (ذكور -أناث) .
.بتعــرف الفــروق فــي المشــاركة السياســية علــى وفــق متغيــر التخصــص (علمــي  -إنســاني)
.
ثاني ًا :التعرف على االتصال السياسي لدى طلبة الجامعات.
 .أتعرف الفروق في االتصال السياسي على وفق متغير الجنس (ذكور -أناث) .

.بتعرف الفروق في االتصال السياسي على وفق متغير التخصص (علمي – إنساني)

حدود البحث :The limits of research

يتحــدد البحــث الحالــي بطلبــة الجامعــات مــن (الذكــور و االنــاث) فــي الدراســات الصباحيــة
وفــي االختصاصــات (العلمــي – اإلنســاني) للجامعــات الحكوميــة للعــام الراســي -2020
.2021
تحديد المصطلحات
أوالً :التفاعل االتصالي Communicative interaction

(1.بليفــك )Pavlik1996عمليــة تفاعــل اجتماعــي تهــدف إلــى تقوية الصــات االجتماعية
فــي المجتمــع عــن طريــق تبــادل المعلومــات واألفــكار و اآلراء ،إذ تــؤدي إلــى تفاهــم
()5
وتشــارك فــي المعلومــات
(2.كيــن « :)1998 Keaneنمــط خــاص مــن العالقــات المكانيــة بيــن شــخصين أو أكثــر
مــن النــاس ،يجــري االتصــال بينهــم بواســطة وســائل اتصــال تثــور مــن خاللهــا خالفــات
()6
بشــأن عالقــات القــوة العاملــة داخــل بيئــة التفاعــل المتوفــرة لهمــا»
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3.التعريــف اإلجرائــي :هــو الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب علــى مقيــاس
(التفاعــل االتصالــي) الــذي بنــي علــى وفــق النظريــة المعتمــدة لــدى طلبــة الجامعــات.
ثانياً :المشاركة السياسية:

1.يعــرف جرنســتين و بولســبي”  1975 ”Greenstein & Polsbyالمشــاركة السياســية
بأنهــا :األنشــطة التــي تأتــي فــي الفتــرة مــا بيــن االنتخــاب واآلخــر ،التــي يحــاول
المواطنــون مــن خاللهــا التأثيــر علــى القــرارات الحكوميــة التــي تتعلــق بالمشــكالت التــي
تهمهــم (. )7
2.ياســين  1977بأنهــا« :تلــك األنشــطة االختياريــة أو التطوعيــة التــي يســهم أفــراد
المجتمــع عــن طريقهــا فــي اختيــار حكامهــم ،وفــي وضــع السياســة العامــة بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر ،واألشــكال التقليديــة لهــذه األنشــطة تشــمل :التصويــت ،والمناقشــات،
وتجميــع األنصــار ،وحضــور االجتماعــات العامــة ،ودفــع االشــتراكات الماليــة
واالتصــال بالنــواب ،أمــا أكثــر أشــكال المشــاركة فتشــمل :االنضمــام لألحــزاب ،و
المســاهمة فــي الدعايــة االنتخابيــة ،والســعي لالطــاع بالمهــام الحزبيــة والعامــة» ()8
3.جلبــي  1982بأنهــا » :العمليــة التــي يلعــب مــن خاللهــا الفــرد دور ًا فــي الحيــاة السياســية
أو المجتمعيــة ،وتكــون لديــه الفرصــة ألن يســاهم فــي صنــع األهــداف العامــة فــي
المجتمــع ،وتحديــد أفضــل الوســائل إلنجازهــا ،وقــد تتــم مــن خالل األنشــطة المباشــرة
وغيــر المباشــرة ()9

المبحث الثاني النظريات التي فسرت المشاركة السياسية
او ً
ال :أنموذج فينهوفن Veenhoven 2000

بحــث فينهوفــن ( )2000Veenhovenمفهــوم الحريــة حينمــا أشــار إلــى أن الحريــة ترتبــط
بتكويــن األهــداف السياســية ،إذ إن الفــرد يكــون حــر ًا بقــدر مــا يملــك مــن اقتــدار سياســي علــى
تكويــن أهدافــه مــن بيــن مــا تقدمــه لــه البيئــة و المجتمــع و السياســة ويقــدر اقتــداره علــى تنفيــذ
هــذه األهــداف وعلــى تحمــل المســؤوليات الناتجــة عنهــا ،وهــذا مــا يميــز اإلنســان الحــر يعتقــد
فينهوفــن أنــه لكــي يســتطيع الفــرد أن يكــون مقتــدر ًا سياســي ًا و حــر ًا فــي اختياراتــه يجــب أن تتوافــر
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لديــه الفرصــة لالختيــار و حــق االعتــراض و المطالبــة بالتغييــر ،وهــي صفــة البيئــة وفــي المقــام
()10
الالحــق تتطلــب القــدرة علــى االختيــار التــي تحــدد صفــة الفــرد.
نظريــة تدعيـــم الصمــت  :IRAL OF SILENCEتعــد هــذه النظريــة مــن أكثــر النظريــات
الحديثــة التــي تؤكد علـــى قـــوة وســائل االتصــال الحديثــة فــي تأثيرها علــى المتلقين و مشــاركتهم
فــي العمليــة السياســية ،ويمكــن تصنيفهــا فــي إطــار واحــد مــع نظريــة ترتيــب األولويــات ،إذ تــم
برصــد آثــار وســائل االتصــال علــى المجتمــع ،وتشــير الفكــرة األساســية لنظريــة تدعيــم الصمــت
إلــى أنــه» كلمــا عملــت وســائل االتصــال علــى إطــاع الجماهيــر بمــا تــرى أنــه رأي األغلبيــة،
أو رأي اإلجمــاع ازداد تــردد أفــراد الجماهيــر المؤيديــن للــرأي المعــارض فــي إظهــار آرائهــم،
وقــد طــورت هــذه الفكــرة ووضعــت فروضهــا النظريــة الباحثــة االتصــال األلمانيــة نويــل نيومــان
١٩٧٤ Noele Neumannم ،مــن خــال دراســتها المرتبطــة باالنتخابــات األلمانيــة (. )11
يقــوم البنــاء النظــري للفكــرة األساســية علــى دعامتيــن أن األفــراد يتجاهلــون مــا يرونــه
بأنفســهم ،ويتمســكون بمــا تــراه الجماعــة خوفــا مــن عزلتهــم عـــن الجماعــة (المجتمــع) ،
باإلضافــة إلــى أن وســائل االتصــال تقــوم بنشــر وتعزيــز وجهــة النظـــر الســائدة أو المهيمنــة فــي
الــرأي العــام ،يعنــي ذلــك أن تعزيــز وســائل اإلعــام لوجهــات نظــر معينــة تعكس االتجـــاه الســائد
الــذي يــؤدي إلــى تقليــص اآلراء التــي تتبناهــا األقليــة.
تــرى نيومــان أن هنــاك عوامــل عديــدة تجعـــل النـــاس يحرصــون علــى إبــداء وجهــات نظرهــم
والمشــاركة بآرائهــم ،منهــا:
 شعور الفرد بانتمائه إلى رأي األغلبية. ميل الفرد للحديث والتخاطب مع من يتفق معه أكثر ممن يعارضه. الشعور بتقدير الذات يحث الفرد على إبداء رأيه. ميــل األفــراد مــن الرجــال ،فئــة البالغيــن ومــا فــوق مــن الطبقــة الوســطى واألعلــى ،إلــىالحــوار والمشــاركة بســهولة.
غيــر هــذه الحــاالت نجــد أن األفــراد يميلــون إلــى التــزام الصمــت ،ويــزداد الصمــت كلمــا
()12
زادت الضغــوط لصالــح األغلبيــة.
تــرى نيومــان  Neumannأن فاعليــة تأثيــر وســائل االتصــال فــي عمليــة تكويــن الــرأي حــول
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القضايــا المثــارة فــي المجتمــع تتداخــل فيهــا عوامــل نفـــسية واجتماعيـــة وثقافيـــة وسياســية،
وتشــير إلــى أهميــة إجــراء البحــوث طويلــة األمــد للتحــري عــن ثالثــة متغيــرات أساســيه تســاهم
فــي تأثيــر وســائل اإلعــام:
1.التأثيــر التراكمــي :للرســائل اإلعالميــة المتشــاركة والمتكــررة ،حــول موضوعــات
أو شــخصيات أو قضايــا معينــة ،الــذي يــؤدي إلــى تأثيــرات فــي الجمهــور علــى المــدى
البعيــد.
2.الشــمولية :إذ إن ســيطرة ومحاصــرة ألفـــراد الجمهــور وهيمنتهــا علــى بيئــة المعلومــات
المتاحــة ،ينتــج عنــه تأثيــرات شــاملة.
3.التجانــس بيــن القائميــن باالتصــال :إن القيــم والتوجهـــات الـــتي تحكمهــم ،يــؤدي
إلــى تشــابه الرســائل التــي تتناقلهــا الوســائل اإلعالميــة ،ممــا يزيــد مــن قــوة تأثيرهــا علــى
()13
المتلقيــن
من الفروض األسياسية التي جاءت بها النظرية:
 األفــراد الذيــن يعتقــدون أن هنــاك اتجاهــا مؤيــدً ا لوجهــة نظرهــم أكثــر احتمــاال أن يعبــرواعالنيــة عــن آرائهــم ،مقارنــة بأولئــك الذيــن ال يعتقــدون بوجــود اتجــاه مؤيــد لوجــه نظرهــم.
 كلمــا أدرك األفــراد أن مرشــحا معينــا ســوف يفــوز باالنتخابــات زادت احتمــاالت التعبيــرعــن تفضيــل هــذا المرشــح ،وخلصــت الدراســة إلــى صحــة الفــرض األول والثانــي للدراســة،
وأكــدت الدراســة التــي ميــز فيهــا القلــة مــن األفــراد الذيــن يتمســكون بآرائهــم ويقاومــون تغييرهــا
()14
مقارنــة ببقيــة أفــراد المجتمــع
المبحث الثالث إجراءات البحث

تقــع إجــراءات البحــث الحالــي ضمــن المنهــج االرتباطــي ( )Correlation Researchوهــو
منهــج الهــدف منــه الكشــف عــن العالقــة بيــن متغيريــن أو أكثــر وذلــك مــن خالل اســتخدام وســائل
إحصائيــة ارتباطيــه ،كمــا أشــار إلــى ذلــك (المــر , )Lamarفهــو فــي معنــاه العلمــي الدقيــق التغييــر
االقترانــي أو النزعــة إلــى اقتــران التغييــر فــي ظاهــرة بالتغييــر فــي ظاهــرة أخــرى. )15( .
وال ُتعــدّ الطريقــة االرتباطيــة ذات قيمــة عاليــة عنــد البحــث فــي الســبب والنتيجــة ،لكنهــا ُتبيــن
كمــي إلــى أي حــدٍّ يرتبــط متغيــران أنهــا ال تتضمــن بالضــرورة وجــود عالقــة ســبب
علــى نح ـ ٍو ّ
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وأثــر ،ولكــن يمكــن التوصــل إلــى تفســير معنــى العالقــة عــن طريــق التحليــل المنطقــي أكثــر مــن
التقديــر اإلحصائــي. )16( .
مجتمــع البحــث و عينتــه :تضمــن مجتمــع البحــث الحالــي طلبــة الجامعــات مــن الذكــو ر
واإلنــاث فــي مدينــة بغــداد للجامعــات الحكوميــة للســنة الدراســية ()2021-2020
بعــد أن تــم تحديــد مجتمــع البحــث ،عمــدت الباحثتــان إلــى اختيــار عينــة البحــث علــى
الطريقــة الطبقيــة العشــوائية Stratified Random Sampleالقصديــة مــن طلبــة الجامعــات
الحكوميــة للكليــات العلميــة و اإلنســانية فــي الجامعــة العراقيــة مــن الذكــور واإلنــاث.
أدوات البحــث :لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي كان ال بــد للباحثتــان مــن بنــاء أدوات
لقيــاس متغيــرات البحــث وإعدادهــا ،وهــي مقيــاس الســلوك السياســي ومقيــاس المشــاركة
السياســية.
تعــد تحديــد فكــرة المقيــاس ومبــررات تصميمــه مــن أهــم الخطــوات نظـ ًرا ألنهــا تتيــح للقائــم
بتصميــم مقيــاس الوصــول للمداخــل واألفــكار الرئيســة التــي ســوف يســتند إليهــا فــي تصميمــه.

()17

بنــاء مقيــاس المشــاركة السياســية و مقيــاس الســلوك السياســي :قامــت الباحثتــان ببنــاء
مقيــاس المشــاركة السياســية و الســلوك السياســي لعــدم توافــر أداة جاهــزة للقيــاس تتــاءم مــع
البيئــة العراقيــة ،لذلــك اقتضــت الضــرورة ببنــاء المقيــاس علــى و فــق الخطــوات اآلتيــة:
تتضمــن هــذه الخطــوة تحديــد مفهــوم المشــاركة السياســية و الســلوك السياســي ،والنظريــة
المتبنــاة ،وتحديــد فقــرات المقيــاس ،وأســلوب صياغــة الفقــرات ،وبدائــل اإلجابــة عنهــا و
االطــاع علــى مجموعــة مــن المقاييــس األجنبيــة و العربيــة القريبــة مــن المفهــوم ،وعلــى الرغــم
مــن اطــاع الباحثتيــن علــى مقاييــس عــدة ،منهــا المقاييــس األجنبيــة والعربيــة فإنهمــا لــم تتبنَّيــا
أي مقيــاس بــل قامتــا بالبنــاء ،مــا قــد أتــاح للباحثتيــن القيــام بصياغــة ( )28فقــرة لقيــاس المشــاركة
السياســية و الســلوك السياســي فــي مجاليــن منفصليــن كل مجــال يتكــون مــن أربــع عشــرة فقــرة.
مؤشــرات الصــدق ( : )Validityيشــير الصــدق إلــى خاصيــة األداة فــي قيــاس مــا
تســتهدف قياســه ،وهــو مــن أهــم الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي بنــاء المقاييــس واالختبــارات
()18
النفســية
وتــم الحصــول علــى الصــدق عــن طريــق الصــدق الظاهــر ،إذ تــم عــرض المقيــاس علــى
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مجموعــة مــن الخبــراء لمعرفــة مــدى صالحيتهــا و مالءمتهــا ألفــراد عينــة البحــث ،و اعتمــدت
جميــع الفقــرات ألنهــا حصلــت علــى نســبة  ٪80فأكثــر مــن موافقــة الســادة المتخصصيــن.
الثبات  :Reliabilityتم حساب ثبات المقياس الحالي بطريقتين ،هما- :
 -1الثبــات بإعــادة االختبــار Test - retest :تــم تحقيــق هــذا النــوع مــن الثبــات مــن خــال
إعــادة تطبيــق المقيــاس بعــد أســبوعين علــى عينــة مكونــة مـــن ( )20طال ًبــا و ( )20طالبــة تــم
اختيارهــم بالطريقـــة العشــوائية ذات التوزيــع المتســاوي مــن كليــة اإلعــام قســم الصحافــة مــن
جامعــه بغــداد ،إذ بلــغ معامــل االرتبــاط ( )0 ,96يعــد مثــل هــذا المعامــل مؤشــر ًا لثبــات جيــد
يمكــن الركــون إليــه فــي ضــوء المعيــار المطلــق لمعامــات الثبــات.
الفصل الرابع عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

يتضمــن هــذا الفصــل عرض ـ ًا للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث الحالــي علــى وفــق أهدافــه
المرســومة ،ومناقشــة تلــك النتائــج وتفســيرها فــي ضــوء اإلطــار النظــري المعتمــد فــي هــذا
البحــث ،والدراســات الســابقة .ومــن ثــم الخــروج بتوصيــات ومقترحــات فــي ضــوء تلــك
النتائــج .وعلــى النحــو اآلتــي:
الهــدف األول :التعــرف علــى المشــاركة السياســية لــدى طلبــة الجامعــات :أظهــرت نتائــج
البحــث أن الوســط لحســابي للمشــاركة السياســية لــدى أفــراد عينــة البحــث مــن طلبــة الجامعــات
هــو ( )٩٢٫٦٠٥درجــة ،وبانحــراف معيــاري قــدر ُه ( ، )٥٫ 321وعنــد مقايســته بالمتوســط
الفرضــي للمقيــاس البالــغ ( )60درجــة ،واختبــار الفــرق بيــن المتوســطين باســتعمال االختبــار
التائــي ( )t-Testلعينــة واحــدة ،تبيــن أن القيمــة التائيــة المحســوبة كانــت ( )١٢٢٫٥٣٨مـــما
يشــير إلــى إن هـــناك فرقـ ًا ً
داال إحصائيــا عنــد مســـتوى داللــة ( )٠٫٠٥وبدرجة حريــة ( )399وكما
موضــح بالجــدول ()1
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جــدول ( )1االختبــار التائــي لعينــة واحــدة لداللــة الفــرق بيــن الوســط الحســابي والوســط
الفرضــي لعينــة البحــث لمقيــاس المشــاركة السياســية
المتغير

المشاركة
السياسية

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

5. 321 92. 605 400

الداللة
القيمة التائية
الوسط
الفرضي المحسوبة الجدولية اإلحصائية عند
مستوى
()0. 05
دالة
1, 96 122. 538 60

أظهــرت النتائــج أن القيمــة التائيــة المحســوبة أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ،و أن الوســط
الحســابي أكبــر مــن الوســط الفرضــي ،وهــذا يشــير إلــى أن المشــاركة السياســية لــدى طلبــة
الجامعــات أصبحــت واضحــة وصريحــة مــن خــال التجمعــات و المناقشــات و المشــاركات.
الهــدف األول :أ -التعــرف علــى الفــروق فــي المشــاركة السياســية حســب متغيــر الجنــس
(ذكــور -انــاث)  .لتحقيــق هــذا الهــدف تــم تطبيــق مقيــاس المشــاركة السياســية علــى عينــة بلغــت
( )200طالــب و ( )200طالبــة ،وقــد تــم اســتعمال االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين وبلــغ
الوســط الحســابي للذكــور ( )٩٢٫٩٥٠درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٦٫٠٢٢درجــة ،وبلــغ
الوســط الحســابي لإلنــاث ( )٩٢٫٦٢٠درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٤٫٥٠٢درجــة وكانــت
القيمــة التائيــة المحســوبة ( )١٫٢٩٨وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ،وهــذا يعنــي بأنهــا دالــة
إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى داللــة ( )٠٫٠٥وبدرجــة حريــة ( )398والجــدول ( )2يوضــح ذلــك.
الجــدول ( )2االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــروق بيــن (الذكــور-
اإلنــاث) المشــاركة السياســية
ت

نوع
العينة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

ذكور

200

92. 950

6, 022

2

إناث

200

92. 266

4. 502

القيمة
درجة
التائية
الحرية
المحسوبة
398

1. 298

القيمة
التائية
الجدولية
1. 96

الداللة اإلحصائية
عند مستوى
()0, 05
دالة
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تشــير النتائــج بأنــه ال توجــد فــروق ذو داللــة إحصائيــة فــي المشــاركة السياســية علــى وفــق
متغيــر الجنــس (ذكــور  -نــاث) علــى الرغــم مــن أن الوســط الحســابي للذكــور أعلــى مــن الوســط
الحســابي لإلنــاث ،إال أن الفــرق ضئيــل وال يصــل إلــى مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ،تعــزو
الباحثتــان هــذه النتيجــة إلــى تشــابه ظــروف العينــة ســوى كانــوا ذكــو ًرا أم إنا ًثــا فإنهــم مــروا بنفــس
الظــروف السياســية و االجتماعيــة بعــد  ،2003حيــث تغيــر النظــم والدخــول إلــى الحريــة و
الديمقراطيــة مــن أوســع أبوابهــا والــذي بــدوره شــجع األفــراد علــى التواصــل السياســي و بالتالــي
المشــاركة إضافــة إلــى مناقشــة األوضــاع السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،وتبــادل اآلراء
بخصــوص األوضــاع السياســية فــي العــراق.
الهــدف األول :ب  -التعــرف علــى الفــروق فــي المشــاركة السياســية حســب متغيــر التخصص
(علمــي  -إنســاني)  :لتحقيــق هــذا الهــدف تــم تطبيــق مقيــاس المشــاركة السياســية علــى عينــة
بلغــت ( )400طالــب و طالبــة ( )200مــن ذوي التخصصــات العلميــة و ( )200مــن التخصصــات
اإلنســانية ،وقــد تــم اســتعمال االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين وبلــغ الوســط الحســابي للعلمــي
( )٩٣٫١٠٥درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٣٫٩٤٣درجــة ،وبلــغ الوســط الحســابي لإلنســاني
( )٩٢٫١٠٥درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٦٫٣٨١درجــة وكانــت القيمــة التائيــة المحســوبة
( )١٫٨٨٥وهــي أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة ،وهــذا يعنــي بأنهــا غيــر دالــة إحصائيــ ًا عنــد
مســتوى داللــة ( )٠٫٠٥وبدرجــة حريــة ( )398والجــدول ( )3يوضــح ذلــك.
الجــدول ( )3االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــروق بيــن التخصصــات
(العلمــي -اإلنســاني) للمشــاركة السياســية
ت

القيمة
الوسط االنحراف درجة
نوع
التائية
العدد
الحسابي المعياري الحرية
التخصص
المحسوبة

القيمة
التائية
الجدولية

الداللة اإلحصائية عند
مستوى ()0. 05

1. 885

1. 96

غير دالة

1

العلمي

3. 943 93. 105 200

2

اإلنساني

6. 381 92. 105 200

398

تفســر هــذه النتيجــة بأنــه ال توجــد فــروق فــي التفاعــل االتصالــي بيــن التخصصــات العلميــة و
اإلنســانية ،علــى الرغــم مــن أن الوســط الحســابي للعلمي أعلى من الوســط الحســابي لإلنســاني،
إال أن الفــرق ضئيــل وال يصــل إلــى مســتوى الداللــة اإلحصائيــة وهــو ماتعــزوه الباحثتــان إلــى
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رغبــة األفــراد فــي المشــاركة السياســية إليصــال رســالتهم فــي ظــل هيمنــة الحكومــة والتنظيمــات
السياســية ،إن هــذه الرغبــة تولــد لــدى األفــراد شــعورا بأنهــم أصبحــوا فاعليــن أو مؤثريــن فــي
القضايــا السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،وليــس مجــرد متلقيــن.
ثاني ـ ًا :تعــرف الســلوك السياســي لــدى طلبــة الجامعــات :أظهــرت نتائــج البحــث أن الوســط
الحســابي لدرجــات الســلوك السياســي لــدى أفــراد عينــة البحــث مــن طلبــة الجامعــات هــو
( )١١٦٫٨١٥درجــة ،وبانحــراف معيــاري قــدر ُه ( ، )٦٫٣٤٢وعنــد مقايســته بالوســط الفرضــي
للمقيــاس البالــغ ( )72درجــة ،واختبــار الفــرق بيــن المتوســطين باســتعمال االختبــار التائــي
( )t-Testلعينــة واحــدة ،تبيــن أن القيمــة التائيــة المحســوبة كانــت ( )١٤١٫٣٠٩مـــما يشــير إلــى
إن هـــناك فرقـ ًا ً
داال إحصائيــا عنــد مســـتوى داللــة ( )٠٫٠٥وبدرجــة حريــة ( )399وكمــا موضــح
بالجــدول (. )4
جــدول ( )4االختبــار التائــي لعينــة واحــدة لداللــة الفــرق بيــن الوســط الحســابي والوســط
الفرضــي لعينــة البحــث لمقيــاس االتصــال السياســي
المتغير

العدد

السلوك السياسي

400

المتوسط االنحراف المتوسط
الحسابي المعياري الفرضي
116.
815

6. 342

72

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية*

الداللة
()0. 05

141. 309

1, 96

دالة

الهــدف الثانــي :أ -التعــرف علــى الفــروق فــي الســلوك السياســي حســب متغيــر الجنــس
(ذكــور -إنــاث)  :ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم تطبيــق مقيــاس الســلوك السياســي علــى عينــة بلغــت
( )200طالــب و ( )200طالبــة ،وقــد تــم اســتعمال االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين وبلــغ
الوســط الحســابي للذكــور ( )000 .117درجــة ،وبلــغ الوســط الحســابي لإلنــاث ()١١٦٫٦٣٠
درجــة وكانــت القيمــة التائيــة المحســوبة ( )٠٫٥٨٠وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ،وهــذا
يعنــي بأنهــا دالــة إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى داللــة ( )٠٫٠١وبدرجــة حريــة ( )298والجــدول ()5
يوضــح ذلــك.
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الجــدول ( )5االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــروق بيــن (الذكــور-
اإلنــاث) الســلوك السياســي
نوع
ت
العينة

العدد

الوسط
الحسابي

 1ذكور 117. 000 200
 2إناث 116. 630 200

القيمة
درجة القيمة التائية
التائية
الحرية المحسوبة
الجدولية
398

5. 83

مستوى الداللة

دالة إحصائيا عند
1. 96
مستوى ()0. 05

أشــارت هــذه النتيجــة بأنــه ال توجــد فــروق ذو داللــة إحصائيــة فــي الســلوك السياســي بيــن
متغيــر الجنــس (ذكــور  -إنــاث) علــى الرغــم مــن أن الوســط الحســابي للذكــور أعلــى مــن الوســط
الحســابي لإلنــاث ،إال أن الفــرق ضئيــل وال يصــل إلــى مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ،و تفســر
الباحثتــان هــذه النتيجــة بـ ّ
ـأن الصــراع السياســي انعكــس علــى وضــع البــاد األمنــي وتمثــل بعــدم
االســتقرار وعجــز الحكومــة المحليــة عــن إجــراء مــا يلــزم مــن التغييــرات اســتجابة لتوقعــات
الجماهيــر وتوجهاتهــا.
الهــدف الثانــي :ب -التعــرف علــى الفــروق فــي الســلوك السياســي حســب التخصــص
(علمــي  -إنســاني)  :ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم تطبيــق مقيــاس الســلوك السياســي علــى عينــة
بلغــت ( )400طالــب وطالبــة ( )200مــن التخصصــات العلميــة و ( )200مــن التخصصــات
اإلســانية وقــد تــم اســتعمال االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين وبلــغ الوســط الحســابي لإلنســاني
( )١١٧٫٠٧٥٠درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٥٫٩٢٧درجــة ،وبلــغ الوســط الحســابي للعلمــي
( )١١٦٫٥٥٥درجــة وبانحــراف معيــاري ( )٦٫٨١٩درجــة وكانــت القيمــة التائيــة المحســوبة
( )٠٫٨١٩وهــي أصغــر مــن القيمــة الجدوليــة ،وهــذا يعنــي بأنهــا غيــر دالــة إحصائيــ ًا عنــد
مســتوى داللــة ( )٠٫٠٥وبدرجــة حريــة ( )398والجــدول ( )8يوضــح ذلــك.
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الجــدول ( )8االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــروق بيــن التخصصــات
(العلمــي -اإلنســاني) الســلوك السياســي
ت

نوع
العينة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 1اإلنساني 117. 075 200

5. 927

العلمي 116. 555 200

6. 737

2

القيمة
درجة
التائية
الحرية
المحسوبة
398

0. 819

القيمة
التائية
الجدولية
1. 96

الداللة اإلحصائية
عند مستوى (0.
)05
غير دالة إحصائيا

أشــارت هــذه النتيجــة بأنــه ال توجــد فــروق فــي الســلوك السياســي تبعــا لمتغيــر التخصــص
بيــن (العلمــي و اإلنســاني)  ،علــى الرغــم مــن أن الوســط الحســابي لإلنســاني أعلــى مــن
الوســط الحســابي للعلمــي ،إال أن الفــرق ضئيــل وال يصــل إلــى مســتوى الداللــة اإلحصائيــة.
تعــزو الباحثتــان هــذه النتيجــة إلــى تصــادم أو تعــارض بيــن اتجاهــات مختلفــة ,أو عــدم توافــق
فــي المصالــح بيــن طرفيــن أو أكثــر يدفــع باألطــراف المعنيــة مباشــرة إلــى عــدم القبــول بالوضــع
القائــم ومحاولــة تغييــره.
التوصيات Recommendations :وفي ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان
باآلتي- :

1.تعزيز ممارســات المشــاركة السياســية الديمقراطية والتســامح وتعزيـــز االنتمـــاء مـــن قبـــل
طلبــة الجامعــات مــن خالل عقد النــدوات المـــؤتمرات والمحاضـــرات واالجتماعـــات و
المحافــل العلميــة ،التــي مــن شــأنها نشــر الثقافــة السياســية وتنميتهــا لــدى الجمهــور عامــة
وفئــة الشــباب خاصــة.
2.زيادة وعى الطلبة بالقضايا السياسية وبمفهوم المشاركة السياسية.
3.العمــل علــى زيــادة مؤسســات النســوة وعقــد النــدوات السياســية لتفعيــل دور المــرأة
وزيــادة مشــاركتها السياســية فــي المجتمــع حيــث إن المــرأة نصــف المجتمــع.
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صاعملا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيسنجلا و ةنطاوملا ةّيلاكشإ( 

(إشكالية المواطنة و الجنسية في الفكر
ّ
السياسي اإلسالمي المعاصر)
أ .م د .طارق عبد الحافظ الزبيدي
كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

الكلمــات المفتاحيــة( :المواطنــة – الجنســية -الخصوصيــة اإلســامية – فقــه الواقــع – األمــة
اإلســامية) .
ملخص البحث:

تعــد المواطنــة و الجنســية مــن المفاهيــم الحديثــة نســب ًيا ،وأصبحــت ســمة مــن ســمات
الدولــة الوطنيــة التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا ،و بالرغــم مــن االختــاف بيــن الرؤيتيــن الغربيــة
و اإلســامية فــي شــروط المواطنــة و منــح الجنســية ،إال أن الفكــر اإلســامي المعاصــر تعامــل
بإيجاب ّيــة مــع المفاهيــم أعــاه ،كونهــا مفاهيــم معاصــرة و يجــب التعامــل معهــا وفــق فقــه الواقــع،
حيــث إن منــح الصفــة يجــب أن تكــون اســتنا ًدا إلــى التولــد و الســكنى دون االعتمــاد علــى الديــن
كشــرط لمنــح الصفــة ،و مقابــل هــذا الــرأي يوجــد هنــاك مــن يرفــض األخــذ بالمواطنــة وفــق
الرؤيــة الغربيــة إال أن هــذا الــرأي يمثــل األقل ّيــة ،و قبــول الفكــر اإلســامي المعاصــر بالمواطنــة
للجميــع دون اشــتراط الديــن يســتند إلــى صفــة اإلنســانية التــي تضمنتهــا الشــريعة اإلســامية،
وبالتالــي عكــس الصــورة اإلســامية اإليجاب ّيــة للتعامــل مــع اآلخــر وإعطــاء الحقــوق و تحديــد
الواجبــات للجميــع دون تمييــز قومــي أو دينــي أو مذهبــي.
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The Problem of Citizenship and ID National in
Contemporary Islamic Political Thought
Abstract:
Citizenship and national ID are relatively modern concepts, and they
become an indispensable feature of the national state, and despite
the difference between the Western and Islamic visions in terms of
citizenship and granting citizenship, contemporary Islamic thought
has dealt positively with the above concepts, being Contemporary
concepts and must be dealt with according to the jurisprudence of
reality, as granting the status must be based on birth and residence
without relying on religion as a condition for granting the status, and
in return for this opinion there are those who refuse to take citizenship
according to the Western vision, but this opinion represents the
minority. Contemporary Islamic thought’s acceptance of citizenship
for all without the requirement of religion is based on humanize that
is included in Islamic Sharia. Thus reflects the positive Islamic image
of dealing with the other and giving rights and defining duties for all
without national, religious, or sectarian discrimination.
Keywords: Citizenship, National ID, Islamic Privacy, Jurisprudence of
Reality, Islamic Nation.

انصــب الجــدل حولهمــا فــي الفكــر السياســي
 مفردتــان مهمتــان،المواطنــة و الجنســية
َّ
، حيــث إن لبعــض نفــى وجودهمــا فــي اإلســام كونــه يؤمــن بالعالميــة،اإلســامي المعاصــر
 وال يمكــن أن يتــم،مقابــل ذلــك هنــاك مــن أكــدّ أهميتهمــا فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر
االســتغناء عنهمــا فــي ظــل األنظمــة السياســية الحاليــة القائمــة علــى أســاس صفــة المواطنــة بــدل
. و الجنســية بــدل عموميــة األمــة،عموميــة اإلســام
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أهمية الدراسة:

ترتبــط بأهميــة المفاهيــم التــي تتضمنهــا ،حيــث أصبحــت مــن البديهيــات التــي ال يمكــن ألي
مجتمــع أن يســتغني عنهــا ،و قــد تهــدف الدراســة لمعرفــة حقيقيــة موقــف الفكــر اإلســامي منهمــا
و تهــدف لمعرفــة وجهــات نظــر المفكريــن المســلمين حولهــا مــن حيــث القبــول و الرفــض.
تثيــر الدراســة إشــكال ّية تتعلــق بــأن المفهوميــن حديثــا االســتعمال ،وهمــا مــن متبنيــات الفكــر
السياســي الغربــي ،إذن كيــف يمكــن أن يتقبلهمــا الفكــر اإلســامي دون خصوصيــة ؟ ومــا هــي
وجهــات النظــر المختلفــة حــول األخــذ بهمــا؟ و كيــف يمكــن التعامــل فــي منــح غيــر المســلم
صفــة المواطنــة و منــح الجنســية فــي ظــل البلــدان اإلســامية ؟
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا (إن الفكــر اإلســامي المعاصــر قــد أق ـ ّر العمــل بصفــة
المواطنــة الجنســية وفــق الرؤيــة الغربيــة ً
مرغمــا ،كــون العالــم اليــوم غيــر العالــم فــي بدايــة الدعــوة
اإلســامية ،فضـ ًـا عــن أن اإلســام بالمجمــل ال يعتــرض علــى األخــذ مــن التجــارب اإلنســانية
الناجحــة بشــرط عــدم التعــارض مــع حكــم مــن األحــكام القطعيــة)
ولغــرض التحقــق مــن صحــة الفرضيــة ســوف يقســم البحــث إلــى محوريــن ،يتنــاول األول إشــكال ّية
المواطنــة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر و يتنــاول الثانــي إشــكال ّية الجنســية فــي الفكــر اإلســامي
المعاصــر.
المحور األول :إشكال ّية المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر.
ال ريــب فــي أن المواطنــة كمفهــوم وممارســة هــي نتــاج مــن نتاجــات التحــوالت المجتمعيــة
والسياســية المقتــرن بــوالدة الدولــة الحديثــة ،بتعبيــر آخــر هــي (أي المواطنــة) حصيلــة لترســيخ مفهــوم
الدولــة الحديثــة ومــا تقــوم عليــه مــن ســيادة لحكــم القانــون والمشــاركة السياســية الكاملــة فــي ظــل دولــة
المؤسســات (. )1
والفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر يواجــه تحديــات عديــدة ،ال ســ َّيما فــي عالقتــه بالدولــة
الحديثــة القائمــة ،لعـ َّـل مــن أبرزهــا مســألة المواطنــة والوطــن ،ســواء فــي مــدى قــدرة هــذا الفكــر علــى
اســتيعابها نظر ًّيــا فــي إطــار منظومتــه المعرفيــة القائمــة علــى أولو ّيــة الرابطــة الدينيــة أو فــي مــدى قدرتــه
علــى التعامــل معهمــا عمل ًّيــا فــي إطــار مؤسســات الدولــة القائمــة علــى الرابطــة الوطنيــة ،ومــع مكونــات
المجتمــع نفســه وبالتحديــد العالقــة مــع غيــر المســلمين مــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.
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و ُيعــد مفهــوم المواطنــة مــن المفاهيــم الغربيــة الوافــدة إلــى الثقافــة اإلســامية ولكــن فــي الوقــت
نفســه وجــد لــه صــدى فــي الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر الــذي أخــذ يتفاعــل مــع الواقع السياســي
القائــم علــى أســاس مفهــوم الدولــة القوميــة أو الدولــة الوطنيــة.
وقــد نظــر الفكــر السياســي الغربــي إلــى مفهــوم المواطنــة باعتبــاره مفهو ًمــا وممارســة يكتســبها الفــرد
سياسـ ًيا وليــس دين ًيــا ( ، )2فالمواطنــة عالقــة فــي وطــن وعالقــة مــع رقعــة جغرافيــة ،والوطــن فــي اللغــة
العربيــة يعنــي( ،مــكان إقامــة اإلنســان ومقــره ولــد بــه أم لــم يولــد) ( ، )3ولذلــك ال تمثــل المواطنــة حالــة
شــعور فحســب ،وإنمــا تمثــل رابطــة أو تعاقــدً ا مــن أجــل التعايــش الســلمي ،لذلــك تعــرف بأنهــا (صفــة
ينالهــا الفــرد مــن النــاس ليتمتــع بالمشــاركة الكاملــة فــي دولــة لهــا حــدود إقليميــة) ( ، )4أو تعــرف بأنهــا
(عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات يتمتــع بهــا ويلتــزم بهــا فــي الوقــت ذاتــه كل طــرف مــن
أطــراف هــذه العالقــة وأطــراف هــذه العالقــة هــي الفــرد والدولــة) ( )5والدولــة يقــع علــى عاتقهــا توزيــع
حقــوق المواطنيــن وتنســيقها (. )6
ويؤكــد (الجابــري)  ،أنــه بفضــل الديمقراطيــة لــم يعــد اإلنســان مجــرد فــرد فــي رعيــة ،بــل مواطــن
يتحــدد كيانــه بجملــة مــن الحقــوق ،ولعـ َّـل فــي مقدمتهــا الحــق فــي اختيــار الحاكــم وعزلــه ،فضـ ًـا عــن
حــق الحريــة فــي التعبيــر والتفكيــر واالجتمــاع وإنشــاء األحــزاب والجمعيــات وغيــر ذلــك (. )7
وإذا مــا كانــت المواطنــة تكتســب سياســيا وفــق المفهــوم الغربــي ،فإنهــا تكتســب دين ًيــا و عقيد ًيــا فــي
اإلســام ،حيــث يحــدد (المــودودي) أساســين للمواطنــة (اإليمــان ،وســكنى دار اإلســام ،أو االنتقــال
إليهــا)  ،فهــو يذهــب أبعــد مــن شــرط دار اإلســام إلــى شــرط اإليمــان واالســتيطان فيهــا ( ، )8اســتنا ًدا
َاجـ ُـروا َو َجا َهــدُ وا بِأَ ْم َوالِ ِهـ ْـم َوأَن ُف ِسـ ِه ْم ِفــي َسـبِيلِ َّ
ـن أووا
اللِ َوا َّل ِذيـ َ
إلــى قولــه تعالــى﴿ :إِ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـن آ َم ُنــوا َوه َ
َونَ َصـ ُـروا أولَئِـ َ
ـك بَ ْع ُض ُهـ ْـم أولِيَــا ُء بَ ْعـ ٍ
اجـ ُـروا َمــا لَ ُكـ ْـم ِمـ ْـن َو َليَتِ ِهـ ْـم ِمـ ْـن َشـ ْـي ٍء
ـض َوا َّل ِذيـ َ
ـن آ َم ُنــوا َولَـ ْـم ُي َه َ
َح َّتــى ُي َه ِ
اجـ ُـروا﴾ ( ، )9فــي حيــن نجــد أن المواطنــة وطب ًقــا للتصــور الغربــي تكتســب بإحــدى الطريقتيــن
( ، )١٠أمــا عــن طريــق التولــد الــذي يتــم علــى أســاس مبدأيــن همــا حــق الــدم وحــق اإلقليــم ،أو عــن
طريــق التجنــس ،ولــكل دولــة فــي هــذا المجــال طريقتهــا الخاصــة فــي منــح الجنســية.
ممــا ســبق يتضــح أن الفكــر اإلســامي المعاصــر تعامــل بإيجاب ّيــة فــي القبــول بالمواطنــة وفــق فقــه
الواقــع ،حيــث أصبحــت ُتمنــح اســتنا ًدا إلــى التولــد و الســكنى ،و لــم يتعامــل مــع فكــرة منــح المواطنــة
وفــق البعــد الدينــي العقائــدي ،حيــث أن هنــاك ســببين ،األول عــدم وجــود الدولــة اإلســامية المنشــودة
و ال يوجــد تطبيــق لهــا علــى أرض الواقــع وفــق الصفــات و الشــروط المحــددة فــي الشــريعة اإلســامية،
و الســبب الثانــي أن الواقــع السياســي المعاصــر ال يتعامــل ســوى بصفــة المواطنــة و الجنســية ،و خــاف
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ذلــك ســوف لــم يتــم االعتــراف والتعامــل مــع الــدول التــي تحــاول األخــذ بهــا مــن قبــل النظــام الدولــي.
المحور الثاني :إشكال ّية الجنسية في الفكر اإلسالمي المعاصر.
وبذلــك فقــد ارتبطــت المواطنــة بالجنســية (*)  ،بحيــث أصبحــت الســمة التــي تميــز المواطــن عــن
غيــره فــي كل دول العالــم ،والفكــر السياســي اإلســامي ال يعــرف للتجنــس تعري ًفــا اصطالح ًيــا محــد ًدا
كونــه مــن المســائل النازلــة التــي لــم يســبق بحثهــا مــن قبــل الفقهــاء المســلمين ،لذلــك ســوف يعتمــد
التعريــف القانونــي والسياســي لهــا (**)  ،الــذي يعــرف الجنســية باعتبارهــا (رابطــة سياســية وقانونيــة بيــن
الفــرد والدولــة) ( ، )11أمــا موقــف الفقــه اإلســامي مــن الجنســية ،فهــو يرفضهــا ،باعتبارهــا تتفــق مــع
النزعــة القوميــة واإلقليميــة ،ومخالفــة لرســالة اإلســام فهــي أمميــة عالميــة تأبــى التقوقــع داخــل حــدود
إقليميــة ضيقــة ( ، )12بمعنــى أنــه يرفضهــا بالمفهــوم الغربــي ،إذ تقــوم الجنســية فــي اإلســام علــى أســاس
الــدار( ،فأهــل دار اإلســام لهــم جنســية واحــدة هــي الجنســية اإلســامية . . .وأســاس الجنســية فــي
دار اإلســام هــو اعتنــاق اإلســام أو التــزام أحكامــه ،فمــن اعتنــق اإلســام فهــو مســلم ،ومــن التــزم
أحــكام اإلســام ولــم يســلم فهــو ذمــي ،وكال المســلم والذمــي رعيــة مــن رعايــا الدولــة اإلســامية،
وجنســية كل منهمــا الجنســية اإلســامية)  ،وهــذا مــا أكــده (عبــد القــادر عــوده) (. )13
وجوهــر إشــكال ّية مفهــوم المواطنــة فــي اإلســام يكمن فــي رؤية اإلســام لطبيعــة الدولــة وحدودها،
حيــث إن الدولــة فــي اإلســام بحســب تعبيــر (عبــد الوهــاب األفنــدي) ( ،دولــة أيديولوجيــة بمعنــى أن
حــق المواطنــة فيهــا يقــوم حصـ ًرا علــى العقيــدة وال ينظــر إلــى جنــس أو قوميــة المواطــن فيهــا أو طبقتــه)
(. )14
ويــرى (محمــود شــلتوت)  ،بــأن اإلســام لــم يعتمــد فــي تكويــن دولتــه علــى الجنســية وال العنصريــة
وال التوطيــن فــي بلــد معيــن كمــا ألفتــه األوضــاع البشــرية للــدول ،ويؤكــد أن فــي ذلــك تحديــدً ا و تضيي ًقا
ينافــي عالميتــه وعموميتــه كديــن ســماوي أريــد بــه خيــر البشــرية جمعــاء (. )15
ويذهــب الباحــث (عبــد اهلل علــي حســن) إلــى محاولــة تلخيــص أبــرز أخطــار األخــذ بمفهــوم
المواطنــة بالمفهــوم الغربــي بمــا يأتــي (- : )16

1.األخــذ بمفهــوم المواطنــة الغربــي يعنــي إضاعــة المفاهيــم واألحــكام المتعلقــة بالــوالء و
البــراء ،حيــث يؤســس الــوالء و البــراء فــي المواطنــة علــى أســاس الحــدود الجغرافيــة وال
يؤســس علــى الحقائــق اإليمانيــة.
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2.تشــتيت األمــة والتأكيــد علــى انعــزال أقطارهــا والمعاونــة علــى عنايــة كل فــرد بوطنــه
بغــض النظــر عــن بقيــة أوطــان المســلمين.
3.إظهــار َّأن مفهــوم الوطــن واألمــة بوصفهمــا مترابطيــن أو متالزميــن ،ومــن ثــم فإنــه
يترتــب علــى ذلــك إدخــال أو إدمــاج مفهــوم المواطنــة فــي مفهــوم األمــة وينــزع عــن
مفهــوم المواطنــة الصفــات واألحــكام التــي هــي لمفهــوم األمــة.
وهنــاك مــن يبــرر اآلراء الســابقة ،اســتناد إلــى عــدم وجــود أســاس فكــري يلــزم اإلســاميين
بالتمســك بالحــدود الوطنيــة (القائمــة حال ًيــا)  ،طالمــا َّأن اإلســام يجعــل كل األرض متســ ًعا
لإلنســان فــي اإلقامــة والتحــرك فــي أي مــكان مــن دون أن يختــص بحــدود معينــة ( ، )17اســتنا ًدا
ُــم َقا ُلــوا ُكنَّــا
لقولــه تعالــى﴿ :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ــم ا ْل َم َلئِ َكــ ُة َظالِ ِمــي أَن ُف ِســ ِه ْم َقا ُلــوا ِف َ
يــم ُكنت ْ
يــن تَ َو َّف ُاه ْ
ــن أرض َّ
اللِ َو ِ
اســ َع ًة َف ُت َه ِ
اج ُــروا ِفي َهــا﴾ (. )18
ُم ْســت َْض َع ِف َ
ــم تَ ُك ْ
ين ِفــي ْالرض َقا ُلــوا أَلَ ْ
فضـ ًـا عــن َّأن الفقهــاء المســلمين فــي الســابق لــم يبحثــوا مســألة األرض باعتبارهــا إحــدى
ركائــز الدولــة ،وهــو المعنــى المتــداول فــي الدراســات السياســية المعاصــرة ،وإنمــا بحثــوا مســألة
األرض مــن منظوريــن سياســي وآخــر اقتصــادي ،ففــي المنظــور السياســي جــرى التركيــز علــى
عالقــة األرض بالدعــوة واإلســام بوصفــه دي ًنــا وليــس دول ـ ًة ،وجــرى تقســيم األرض إلــى دار
الحــرب ودار اإلســام ،أمــا مــن ناحيــة المنظــور االقتصــادي فقــد بحثــت فــي مجــاالت متعــددة
منهــا الزراعــة والفــيء والغنيمــة واألنفــال ( ، )19فضـ ًـا عــن أن فكــرة قيــام الدولــة علــى أســاس
األرض والوطــن القومــي ،فكــرة أجنبيــة غربيــة بالنســبة للعــرب والمســلمين ،وهــي مــن أصــل
أوربــي( ،أمــا العــرب فلــم يخترعــوا تعبيـ ًرا جديــدً ا ،بــل اكتفــوا بالتعبيــر الــذي يــدل علــى جزيــرة
أو شــبه جزيــرة العــرب) (. )20
ومــن هنــا ،فــإن األمــة اإلســامية ليــس لهــا وطــن جغرافــي خــاص ومحــدود بحــدود ثابتــة؛
ألنهــا لــم تتكــون علــى أســاس عرقــي ،أو لغــوي ،أو أي أســاس آخــر لالجتمــاع البشــري ،لذلــك
يقــال َّإن اإلســام لــم يكــن اهتمامــه تكويــن دولــة ،بقــدر مــا كان ّ
جــل اهتمامــه تكويــن أمــة
مســلمة.
وهنــا يــرى (كامــل شــياع) بــأن مفهــوم األمــة فــي اإلســام يجــب تخليصــه مــن االســتخدام
التعبــوي والسياســي ،ويــرى بــأن هــذه المســألة إشــكال ّية أساســية مــن إشــكاليات الســلطة فــي
الفكــر اإلســامي (. )21

142

بحوث العدد|

صاعملا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيسنجلا و ةنطاوملا ةّيلاكشإ( 

وقــد حــاول بعــض المفكريــن اإلســاميين المعاصريــن ومنهــم (محمــد مهــدي شــمس الديــن)
إلــى التمييــز بيــن عالقــة األرض بــكل مــن األمــة والدولــة ،فالعالقــة التــي تتحــدث عــن دار
اإلســام تخــول المســلمين الحــق فــي أن يســكنوا أو يتنقلــوا فــي دار اإلســام مــن دون عوائــق أو
قيــود ،وكــذا الحــال مــع حــق العمــل والكســب علــى هــذه األرض ،أمــا األرض بالنســبة للدولــة
اإلســامية فتقــوم علــى فكــرة أنهــا وطــن جغرافــي خــاص بهــذه الدولــة اإلســامية أو تلــك ،وال
يمكــن تصــور دولــة وســلطة حاكمــة علــى شــعبها مــن دون أرض محــدودة لســلطة الحكومــة
اإلســامية فــي هــذه الدولــة ،وال يمكــن للحكومــة أن تمــارس الســلطة مــن دون أرض (. )22
مــن هنــا ،يمكــن القــول بــأن ثمــة رؤى مختلفــة ومتباينــة للمواطنــة فــي إطــار معالجتهــا فــي
الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر ،بيــن مــن يَ ُعدّ هــا مســتلز ًما أساس ـ ًيا النعقــاد الســلطة ،إذ
إن الرابطــة الدينيــة العقيديــة فــي هــذا الصــدد مهمــة إلضفــاء صفــة المواطنــة المؤهلــة النعقــاد
الســلطة ،و تعــد رؤى أخــرى رابطــة الوجــود فــي الدولــة هــي معيــا ًرا لصفــة للمواطنــة ،وأن
المســلم هنــا بيــن انتماءيــن انتمــاء لألمــة وانتمــاء للدولــة.
لذلــك فإننــا أكثــر ميـ ًـا تجــاه الرؤيــة الثانيــة ،كونهــا أكثــر عصريــة و واقعيــة ومراعــا ًة للتطورات
المختلفــة التــي حدثــت ســواء علــى مســتوى العالــم أم علــى مســتوى البلــدان اإلســامية ،كــون أن
إضفــاء الشــرعية النعقــاد أيــة ســلطة اليــوم يحتــاج إلــى تضافــر وتكاتــف كل الجهــود والتــي تتجاوز
الرابطــة العقيديــة الدينيــة ولكنهــا ال تنفيهــا مــن أجــل التعايــش وقبــول االختــاف بيــن المنتميــن
إلــى األرض التــي تشــكل إقليــم الدولــة.
وبالرغــم مــن محاولــة الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر مــن أن يتعاطــى مــع موضوعــة
الحقــوق والواجبــات التــي تفترضهــا المواطنــة فــي الوقــت المعاصــر ،انطال ًقا مــن الفهــم المتجدد
للنصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة والوقائــع التأريخيــة ،إال أنــه فــي بعــض المواقــف لــم
يســتطع تجــاوز الفهــم االجتهــادي للعلمــاء الســابقين ،ال س ـ َّيما فيمــا يتعلــق بموضــوع الذمــة،
ومــا يتفــرع عنــه مــن التزامــات وحقــوق للمواطــن غيــر المســلم (. )23
وعلــى الرغــم مــن كل اإلشــكال ّيات الناجمــة عــن مفهــوم المواطنــة فــي اإلســام ،إال أن ذلــك لــم
يمنــع الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر مــن محاولــة توظيــف المواطنــة كمفهــوم وممارســة إســام ًيا
( ، )24وتجــاوز بعــض اإلشــكال ّيات (***) وال سـ َّيما أن الديــن اإلســامي لــم يقــف حجــر عثــرة أمــام
ممارســة المواطــن لمواطنتــه وكســب حقوقــه ،بفعــل مــا يحملــه اإلســام مــن المبــادئ الجوهريــة
(الوحــدة اإلنســانية -المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات  -العــدل واإلنصــاف وغيرهــا) التــي اقتــرب
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اإلســام بفضلهــا إلــى ح ـ ٍد كبيــر مــن مفهــوم المواطنــة ،وإن كان بمعطيــات ومفاهيــم مختلفــة (، )25
أمــا حــول مفهــوم الجنســية ،فيــرى الدكتــور (عبــد الكريــم زيــدان)  ،بــأن (رابطــة الجنســية بمفهومهــا
الحديــث عرفــت فــي الشــريعة اإلســامية كنتيجــة حتميــة لوجــود الدولــة اإلســامية التــي تحــرص
الشــريعة علــى إقامتهــا وبقائهــا ،وكل مــا فــي األمــر أن فقهــاء المســلمين لــم يســموا هــذه الرابطــة باســم
الجنســية ،وعــدم التســمية ال يعنــي عــدم وجــود هــذه الرابطــة بيــن الفــرد والدولــة اإلســامية) (. )26

ويــرى الدكتــور (خليــل الربيعــي) بــأن احتــكار تأويــل المقــدس ،هــو الســبب الرئيــس الــذي
يقــف عائ ًقــا أمــام ســعي المجتمعــات اإلســامية الحديثــة لبنــاء المجتمــع علــى أســس المواطنــة
التــي تســمو علــى الطائفيــة أو الفئويــة والتــي تحتــرم حريــة الفكــر والعقيــدة ،وذلــك ألن االحتــكار
يعــزز مــن الطائفيــة ،انطال ًقــا مــن التصــور بــأن المنهــج الســليم والقــراءة الصائبــة تنحصــر فــي هــذه
الطائفــة أو تلــك دون غيرهــا (. )27
الخاتمة و االستنتاجات.

وممــا ســبق يتبيــن بوضــوح إمكانيــة اعتمــاد معيــار للمواطنــة والجنســية فــي الفكــر السياســي
اإلســامي المعاصــر ،باعتبارهــا رابطــة مدنيــة لتنظيــم الحقــوق والواجبــات بيــن الفــرد والدولــة،
باعتبــار أن اإلســام يؤمــن بالتغييــر والتطــور ومواكبــة مســتجدات العصــر ،ومــا كان ســائدً ا فــي
الماضــي لمفهــوم المواطنــة فــي اإلســام يجــب أن يخضــع لفقــه الواقــع المعاصــر.
وفــي حقيقــة األمــر ،إن إمكانيــة تجــاوز إشــكال ّية المواطنــة والجنســية ،وإيجاد صياغــة موحدة
وإجابــات محســومة و متفــق عليهــا مــن قبــل المفكريــن اإلســاميين المعاصريــن ،ســوف يــؤدي
بالتأكيــد إلــى تجــاوز إشــكال ّيات أخــرى تتعلــق بانعقــاد الســلطة فــي الفكــر السياســي اإلســامي
المعاصــر ال سـ َّيما إشــكال ّية تولــي المــرأة أو غيــر المســلم للواليــة العامــة ،بمعنــى آخــر ،ســيكون
مفهــوم المواطنــة وف ًقــا للرؤيــة اإلســامية المعاصــرة بديـ ًـا عــن شــرط الذكوريــة وشــرط اإلســام
النعقــاد الســلطة فــي الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر.
و قد توصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات َّ
لعل من أبرزها:

1.فكــرة المواطنــة مــن حيــث األســاس هــي آليــة تنظيــم الحقــوق و الواجبــات بيــن المواطــن
و الدولــة ،حيــث ال يمكــن أن تمنــح حقــوق و ال يمكــن أن تفــرض واجبــات دون تحديــد
صفــة المواطنــة لشــخص الفــرد ،و بالتالــي بغــض النظــر عــن بيئــة الفكــرة هــي فكــرة
مهمــة و ضــرورة ال غنــى عنهــا.
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صاعملا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيسنجلا و ةنطاوملا ةّيلاكشإ( 

2.بالرغــم مــن اســتعمال لفظــة الدولــة اإلســامية فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر ،إال أن
مفهــوم الدولــة اإلســامية غيــر مطبــق فــي أي دولــة حاليــة ،و بالتالــي جميــع الــدول
هــي دول وضعيــة ممــا يجعلهــا لزا ًمــا أن تأخــذ بالمواطنــة وفــق الرؤيــة الغربيــة و تمنــح
الجنســية وفــق شــروطها.
3.الفكــر اإلســامي المعاصــر تعامــل بواقعيــة و بمرونــة عاليــة مــع مفاهيــم غربيــة مهمــة،
ممــا ســهل عمليــة األخــذ بهــا دون تــردد ،علــى عكــس الفكــر اإلســامي التقليــدي الــذي
رفــض هــذه المفاهيــم واعتبرهــا غربيــة وافــدة ال تتناســب مــع الشــريعة اإلســامية.
4.تغيــر الواقــع التأريخــي والتطــورات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ســاهمت
فــي إيجاب ّيــة التعاطــي مــع مفهــوم المواطنــة وفــق الرؤيــة المعاصــرة ،حيــث إن التغييــر
أنواعــا جديــدة مــن
التكنولوجــي و التطــورات المســتمرة فــي عالــم اليــوم قــد يظهــر لنــا ً
المواطنــة (المواطنــة االفتراضيــة الرقميــة) وغيرهــا مــن األنــواع ،و منــح شــروط الجنســية
عمــا هــو عليــه الحــال.
قــد يتغيــر و يمنــح بطــرق مختلفــة ّ
الهوامش.
1.محمــود نصيــف املوســوي ،املواطنــة يف التشــريعات
والقوانــن املختلفــة ،مجلــة اإلســام والدميقراطيــة،
الســنة ،2/العــدد ،11/تصــدر عــن منظمــة
اإلســام والدميقراطيــة ،بغــداد ،2005 ،ص.26
2.د .أمــل هنــدي اخلزعلــي ،إشــكال ّية املواطنــة
يف اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ،مجلــة كليــة
العلــوم السياســة ،الســنة  ،16 /العــدد ،31 /
جامعــة بغــداد ،كليــة العلــوم السياســية،2005 ،
ص -102ص.103
3.د .إبراهيــم مدكــور ،املعجــم الوجيــز ،دار التحريــر
للطباعــة والنشــر ،القاهــرة ،1989 ،ص.674
4.عمــاد الديــن محمــد الرشــيد ،املواطنــة يف املفهــوم
اإلســامي ،الطبعــة األولــى ،نحــو القمــة للطباعــة
والنشــر ،ســوريا ،حمــص ،2005 ،ص.17
5.املصدر السابق نفسه ،ص.18
6.ريتشــارد مينــش ،األمــة واملواطنــة يف عصــر العوملــة،

ترجمــة عبــاس عبــاس ،مراجعــة علــي خليــل:
منشــورات وزارة الثقافــة الســورية ،الهيئــة العامــة
الســورية للكتــاب ،دمشــق ،2009 ،ص.8
7.د .محمــد عابــد اجلابــري ،الدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان ،الطبعــة الثالثــة ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ،بيــروت ،2004 ،ص -133ص.136
8.أبــو األعلــى املــودودي ،تدويــن الدســتور
اإلســامي ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص-56
ص ،57وكذلــك ينظــر :د .ماجــد راغــب احللــو،
االســتفتاء الشــعبي بــن األنظمــة الوضعيــة والشــريعة
اإلســامية ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص-312
ص .313
9.سورة األنفال ،اآلية (. )72
	10.ريتشــارد مينــش ،األمــة واملواطنــة يف عصــر العوملــة،
مصــدر ســبق ذكــره ،ص -88ص.100
	 )*( 11.وعلــى الرغــم مــن أن اجلنســية غال ًبــا مــا

صاعملا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيسنجلا و ةنطاوملا ةّيلاكشإ( 

تكــون مرادفــة للمواطنــة ،حيــث تتضمــن عالقــة
بــن فــرد ودولــة ،إال أنهــا قــد تعنــي امتيــازات
أخــرى منهــا احلمايــة يف اخلــارج ً
مثــا ،للمزيــد
ينظــر :علــى خليفــة الكــواري ،مفهــوم املواطنــة يف
الدولــة الدميقراطيــة ،يف مجموعــة باحثــن ،املواطنــة
والدميقراطيــة يف البلــدان العربيــة ،الطبعــة األولــى،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت،2001 ،
ص .30

ٍ
معــان عــدة ،معنــى اجتماعــي
	 )**( 12.للجنســية
يقصــد بــه انتمــاء الشــخص إلــى أمــة معينــة،
ومعنــى سياســي وقانونــي هــو انتمــاؤه إلــى دولــة
مــن الــدول ،وهــذا املعنــى األخيــر هــو املقصــود يف
الدراســة ،وهنــاك تعاريــف متعــددة للجنســية ،إال
أنهــا يف الغالــب تتضمــن لــزوم توافــر ثالثــة عناصــر
يف اجلنســية ،وهــي الدولــة والفــرد ،وعالقــة
قانونيــة وسياســية بينهمــا ،للمزيــد ينظــر :د .عبــد
الكــرمي زيــدان ،أحــكام الذميــن واملســتأمنني يف دار
اإلســام( ،د .ط)  ،مؤسســة الرســالة ،مكتبــة
القــدس ،بيــروت ،1982 ،ص.57
	13.عطيــة عــدالن ،األحــكام الشــرعية للنــوازل
السياســية األحــكام الشــرعية للنــوازل السياســية،
الطبعــة األولــى ،دار اليســر ،القاهــرة،2010 ،
ص .711
	14.كايــد يوســف محمــود ،طــرق انتهــاء واليــة احلــكام
يف الشــريعة اإلســامية والنظــم الدســتورية ،الطبعــة
األولــى ،مؤسســة الرســالة ،بيــروت ،1987
ص.151
	15.عبــد القــادر عــودة ،اإلســام وأوضاعنــا السياســية،
 ،الطبعــة الثانيــة( ،د .ن) ( ،د .م) ،1967 ،
ص.223
	16.عبــد الوهــاب أحمــد األفنــدي ،اإلســام والدولــة
احلديثــة ،نحــو رؤيــة جديــدة( ،د .ط) دار احلكمــة،
لنــدن( ،د .ت)  ،ص.98
	17.محمــود شــلتوت ،اإلســام عقيــدة وشــريعة،
الطبعــة الثامنــة عشــرة ،دار الشــروق ،القاهــرة،
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 ،2001ص.451
	18.عبــد اهلل علــي حســن ،املواطنــة حصــن األمــة( ،د.
ط)  ،جامعــة املنيــا ،مصــر ،2011 ،ص.17
	19.الســيد محمــد حســن فضــل اهلل ،احلركــة
اإلســامية ،همــوم وقضايــا ،الطبعــة الرابعــة،
دار املــاك للطباعــة والنشــر ،بيــروت،2001 ،
ص -287ص.288
	20.سورة النساء ،اآلية (. )97
	21.الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن ،يف االجتمــاع
السياســي اإلســامي ،الطبعــة األولــى ،املؤسســة
اجلامعيــة للدراســات والنشــر ،بيــروت،1992 ،
ص ،107ص.92
	22.د .يوســف القرضــاوي ،مــن أجــل صحــوة راشــدة،
الطبعــة األولــى ،دار الشــروق ،القاهــرة،2001 ،
ص.102
	23.كامــل شــياع ،إشــكال ّية الســلطة بــن واحديــة النــص
وتعدديــة الواقــع ،يف مجموعــة باحثــن ،إشــكال ّية
الســلطة يف الفكــر العربــي اإلســامي ،الطبعــة
األولــى ،دار الكنــوز األدبيــة ،بيــروت،2002 ،
ص .28
	24.الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن ،يف االجتمــاع
السياســي اإلســامي ،مصــدر ســبق ذكــره،
ص -93ص .94
	25.د .بتــول حســن علــوان ،املواطنــة يف الفكــر
اإلســامي املعاصــر( ،أطروحــة دكتــوراه غيــر
منشــورة)  ،جامعــة بغــداد ،كليــة العلــوم السياســية،
 ،2006ص.154
	26.مــن تلــك احملــاوالت ينظــر ً
مثــا ،الشــيخ راشــد
الغنوشــي ،احلريــات العامــة يف الدولــة اإلســامية،
الطبعــة األولــى ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بيــروت ،1993 ،ص ،293-291وكذلــك
الشــيخ مهــدي شــمس الديــن ،نظــام احلكــم واإلدارة
يف اإلســام ،الطبعــة الثالثــة ،دار الثقافــة للطباعــة
والنشــر ،إيــران قــم ،1992 ،ص.539-538
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	 )***( 27.وعلــى الرغــم مــن اعتبــار (اجلنســية)
مفهو ًمــا غرب ًيــا غيــر إســامي ،إال أنــه نشــأ
مــن ضــرورة تنظيميــة وليــس مــن اعتبــار دينــي
عقيــدي ،فالدولــة احلديثــة تتحمــل مســؤوليات جتــاه
مواطنيهــا ،وهــم باملقابــل يتحملــون مســؤولياتهم
جتــاه الدولــة وألجــل حتديــد موضــوع هــذه
املســؤوليات واحلقــوق ،فــإن الضــرورة التنظيميــة
تقتضــي يف هــذه احلالــة إلــى (تدبيــر) يحــدد جهــة
االنتمــاء للمكلــف ،ليتمكــن مــن القيــام مبســؤولياته
جتــاه الدولــة واملجتمــع ،وليأخــذ حقوقــه باملقابــل،
وهــذا (التدبيــر) هــو (اجلنســية) .
	28.أمــا حــول موضــوع االنتمــاء ،فاملســلم بشــكل
عــام يحمــل انتماءيــن ،أحدهمــا االنتمــاء لألمــة
واآلخــر االنتمــاء إلــى الدولــة ،ولــكل واحــد مــن
االنتماءيــن حقــوق ومســؤوليات للمســلم للمزيــد
ينظــر :الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن ،يف
االجتمــاع السياســي اإلســامي ،مصــدر ســبق
ذكــره ،ص -138ص.139
	29.د .أمــل هنــدي اخلزعلــي ،إشــكال ّية املواطنــة يف
اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ،مجلــة كليــة العلــوم
السياســة ،الســنة  ،16 /العــدد  ،31 /جامعــة
بغــداد ،كليــة العلــوم السياســية، .2005 ،
ص .109
	30.د .عبــد الكــرمي زيــدان ،أحــكام الذميني واملســتأمنني
يف دار اإلســام( ، ،د .ط)  ،مؤسســة الرســالة،
مكتبــة القــدس ،بيــروت ،1982 ،ص.62
	31.د .خليــل الربيعــي ،احتــكار تأويــل املقــدس ،مجلــة
اإلســام والدميقراطيــة ،الســنة ،3/العــدد،15/
تصــدر عــن منظمــة اإلســام والدميقراطيــة ،بغــداد،
 ،2006ص.54

صاعملا يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف ةيسنجلا و ةنطاوملا ةّيلاكشإ( 
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ملخص

يهــدف البحــث إلــى معرفــة دور اإلرشــاد النفســي فــي معالجــة الظواهر الســلوكية غيــر المرغوبة
لــدى أطفــال الشــوارع ،وإيجــاد الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة فــي دور اإلرشــاد النفســي نحــو
معالجــة الظواهــر الســلوكية غيــر المقبولــة لــدى أفــراد العينــة وفــق متغيــر النــوع (ذكــور ،إنــاث)
 ،وقــام الباحثــان ببنــاء أداة للبحــث الحالــي مكونــة مــن ( )24فقــرة موزعــة علــى أربــع مجــاالت
(دائمــا  -أحيا ًنــا  -أبــدً ا)
هــي األســري ،والنفســي ،واالجتماعــي ،االقتصــادي ،ولــه ثالثــة بدائــل ً
ولــكل بديــل وزن معيــن هــي ( )1 ،2 ،3للفقــرات اإليجاب ّيــة والعكــس للفقــرات الســلبية ،وكانت
أعلــى درجــة للمقيــاس )72( ،وأقــل درجــة ( ، )24وأمــا الوســط الفرضــي فيبلــغ (. )48
وعرضــت األداة علــى المحكميــن ،وحــدد الباحثــان أطفــال الشــوارع فــي محافظــة ديالــى
كمجتمــع للبحــث ،وبلــغ عــدد أفــراد العينــة (ً )50
طفــا وطفلــة مــن مدينــة بغــداد (الكــرخ
 الرصافــة)  ،وتــم اســتخراج الصــدق بطريقتــي القــوة التمييزيــة وعالقــة الفقــرة بالمجــال،واســتخراج الثبــات بطريقــة (ألفــا كرونبــاخ)  ،وتــم تحليــل إجابــات عينــة البحــث عــن األداة
إحصائيــا مــن خــال الحقيبــة اإلحصائيــة ( )spssللعلوم االجتماعيــة ،وأظهرت النتائج أن مســتوى
الظواهــر الســلوكية غيــر المرغوبــة لــدى األطفــال مرتفــع ولديهــم جنــوح نحــو اكتســاب ســلوكيات
منحرفــة بشــكل مســتمر ،وهــذا مــا يظهــر علــى ســلوكياتهم اللفظيــة وغيــر اللفظيــة فــي حياتهــم
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 أظهــرت النتائــج أن دور اإلرشــاد النفســي ف ّعــال ومؤثــر فــي معالجــة الظواهــر الســلوكية،اليوميــة
 ويمكــن أن يحــدث اإلرشــاد النفســي وبمختلــف أســاليبه،غيــر المرغوبــة لــدى أطفــال الشــوارع
 كمــا،وفنياتــه تغييـ ًرا فــي ســلوكياتهم المنحرفــة إذا توفــرت البيئــة األســرية واالجتماعيــة المناســبة
أظهــرت النتائــج أن الذكــور أكثــر تأثيــر باإلرشــاد فــي معالجــة الظواهــر الســلوكية غيــر المرغوبــة
. ووضــع الباحثــان عــد ًدا مــن التوصيــات والمقترحــات،مــن اإلنــاث
 المشــاكل، أطفــال الشــوارع، االنحــراف الســلوكي،الكلمــات المفتاحيــة (اإلرشــاد النفســي
)المجتمعيــة

The role of psychological Mentorship in Reducing
Socially Unacceptable Behaviors among Working and
Non-Working Children in Street
Abstract
The current research aims to know the role of psychological
counseling in treating the behavioral deviations of street children, and
finds differences of statistical significance in the role of psychological
counseling towards treating the behavioral deviations of the individuals
of the sample according to the gender variable (males, females) , And
the researcher built a tool consisting of (24) paragraphs divided into
four domains (family, psychological, societal, media and security) and
each paragraph had three alternatives (always, sometimes, often) , and
the highest score for the scale was (72) and the lowest score (24) The
hypothetical medium (48) was presented the tool to the arbitrators,
and the researcher identified street children in Diyala province as a
research community, and the number of sample individuals reached
(50) children and girls from the Baquba district of the center. The
answers of the research sample on the statistical tool were analyzed
through the statistical app. (spss) for social sciences, and the results
showed that the level of behavioral deviations in children is high and
they have a tendency to continuously acquire deviant behaviors and

دور اإلرشاد النفسي في الحد من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا لدى األطفال العاملين وغير العاملين في الشارع | بحوث العدد

149

this is what appears on their verbal behaviors. The results showed
that the role of psychological counseling is effective and influential
in treating the behavioral deviations of street children. Psychological
counseling, with its various methods and techniques, can change their
deviant behaviors if the appropriate family and social environment
is provided. The results also showed that males are more influential
in counseling in Addressing female behavioral deviations, and the
researchers developed a number of recommendations and proposals.
Keywords: Psychological Counseling, Behavioral Deviation, Street
)Children, Societal Problems

مشكلة البحث

ُتعــدّ مشــكلة أطفــال الشــوارع مــن المشــكالت االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة التــي
تحــدث فــي إطــار اجتماعــي معيــن وتؤثــر علــى المجتمــع ،وترجــع خطــورة هــذه المشــكلة فــي
الســلوكيات التــي يمارســها أطفــال الشــوارع ،ومــا يترتــب عليهــا مــن تداعيــات فــي المجتمــع
الــذى يعيشــون فيــه ،وتؤكــد العديــد مــن الدراســات والبحــوث بــأن أطفــال الشــوارع يتعرضــون
للعديــد مــن مختلــف صــور اإلســاءة ،وكذلــك تجاهــل المجتمــع بكافــة أجهزتــه ومؤسســاته
الحكوميــة واألهل ّيــة الحتياجــات تلــك الفئــة.
يعــد نبــذ الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة لــدى مختلــف األفــراد ركيــزة أساســية لضمــان أمــن
المجتمــع واســتقراره ،فتحقيــق وتعزيــز ثقافــة وســطية معتدلــة تنبــذ لــدى أفــراده يحقــق االســتقرار
المجتمعــي والتعايــش الســلمي فــي جميــع جوانبــه ،وأطفــال الشــوارع هــم مــن أشــد الفئــات التــي
بحاجــة لتعزيــز مفهــوم االعتــدال ونبــذ التطــرف بأشــكاله ومفاهيمــه ســواء كســلوك أو كدراســة ال
سـ َّيما وأنهــم يمــرون بمرحلــة الطفولــة التــي تعــد مرحلــة إنمائيــة حرجــة ذات مظاهــر نمــو متعــددة
ومختلــف لعـ َّـل مــن أهمهــا تطــور النمــو المعرفــي والعقلــي ومــا يصحبــه مــن تغيــرات جســمية و
نفســية وانفعاليــة واجتماعيــة وفكريــة تتأثــر بمــا يرونــه فــي الشــارع مــن تلــوث فكــري وســلوكي
وأخالقــي ،ممــا يقتضــي التعامــل مــع الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة بحــذر شــديد ســواء علــى
الجانــب الفكــري أو الســلوكي ،و مراعــاة خصائــص ومتطلبــات نمــو األطفــال فــي هــذه المرحلــة
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العمريــة ،إذ تعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل حيــاة الفــرد ،فهــي المرحلــة التــي يبــدأ فيهــا
الطفــل بتكويــن قيــم ســلوكية تتفــق واألفــكار التــي يكتســبها)(.)١
إن مواجهــة موجــات الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة ال يمكــن أن يتــم بالطــرق التقليديــة ،أو
اللجــوء لألســاليب الدفاعيــة البحتــة ،بــل يتطلــب تطبيــق اســتراتيجيات طويلــة المــدى تكــون
جــز ًءا أساسـ ًيا مــن خطــط التربويــة واســتكمال المتطلبــات الرئيســية مــن خطــط وعناصــر العمليــة
االجتماعيــة الخاصــة لهــذه الفئــة مــن األطفــال ،ونالحــظ وجــود مظاهــر الســلوكيات المنحرفــة
التــي ينشــأ بهــا أطفــال الشــوارع فــي مواجهــة فكــرة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة التــي ابتعــدت
عــن العيــش حياتهــم كاألطفــال ومــع أســرة وفــي المنــزل ومتابعــة مســيرتهم الدراســية ،إن أطفــال
الشــوارع فــي هــذه المرحلــة العمريــة شــديدو التأثــر فــي مــا يرونــه ويقلدونــه ويتخدونــه نمــاذج
اجتماعيــة خاصــة أنهــم ينشــؤون فــي بيئــات مضطربــة ملوثــة ذات تصدعــات كبيــرة ممــا تؤثــر على
ســلوكياتهم وبنــاء شــخصياتهم ،وأن ضعــف االهتمــام باإلرشــاد النفســي االجتماعــي وضعــف
إمكانياتــه جعلتــه غيــر قــادر علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة المتفشــية فــي المجتمــع ممــا يســتدعي
بيــان أهميــة العمليــة اإلرشــادية بشــكل عــام والنفســية بشــكل خــاص فــي مواجهــة الســلوكيات
المنحرفــة العنيفــة ومــا يفــرزه مــن أفــكار وإعــادة تنظيــم تلــك األفــكار وتصحيــح الســلوك مــن
خــال اإلرشــاد النفســي (.)٢
علــى الرغــم مــن الــدور اإليجابـ ّـي الــذي يؤديــه العمــل اإلرشــادي فــي تفعيــل آليــات الضبــط
فــي المجتمــع إال أن التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة التــي يمــر بهــا العالــم والمجتمــع فــي الوقــت
الحاضــر أصبحــت تفــرض علــى القائميــن علــى العمليــة االجتماعيــة مســؤوليات مضاعفــة
المعالجــات التقليديــة ،وتفــرض عليهــم ً
أيضــا االطــاع بــدور أكثــر أهميــة فــي تعليــم أطفــال
الشــوارع المعاييــر والقيــم التــي تحافــظ علــى أمــن واســتقرار المجتمــع ،إن عمليــة اإلصــاح
االجتماعــي والســلوكي فــي الوقــت الحاضــر أصبحــت تعانــي مــن الكثيــر مــن الضغــوط بســبب
قصورهــا عــن أداء بعــض األدوار المنــاط بهــا ممــا يتطلــب إعــادة النظــر فيــه بعقليــة انفتاحيــة ال
ترفــض القديــم كلــه وال تقبــل الجديــد كلــه دون دراســة وتمحيــص(.)٣
وبمــا أن اإلرشــاد النفســي يعــد من أهــم الوســائل الوقائية التي تعمــل على مواجهة المشــكالت
النفســية واالجتماعيــة والفكريــة ،والظواهــر الســلوكية غيــر المرغوبــة بصــورة عامــة ،ومواجهــة
مظاهــر الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة الــذي يتســبب فــي بنــاء شــخصية اجتماعيــة غيــر منضبطــة،
ويعــد اإلرشــاد النفســي هــو المجــال الفعــال المتالكــه الوســائل الالزمــة لمواجهــة التطــرف
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لعنيــف ،ويســتطيع ويمتلــك اإلرشــاد األســلوب العلمــي والقــدرة النفســية والذهنيــة علــى إشــباع
بعــض حاجــات االســتماع واإلصغــاء واســتقبال المعلومــات مــن خــال الكتــب والخطــب
والحــوارات ووســائل إعــام ومواقــع التواصــل التــي تؤثــر بشــكل وبآخــر فــي نفــوس األفــراد،
مهمــا وحيو ًّيــا فــي المحافظــة علــى بنــاء واســتقرار شــخصية الطفــل
إضافــة إلــى أنــه يلعــب دو ًرا ً
وفكــره ،ولعمــل الباحثيــن وعلــى مــدى فتــرة زمنيــة فــي مجــال اإلرشــاد النفســي ومعرفتهمــا
بأهميــة البرامــج والخدمــات اإلرشــادية التــي تقــدم ،وإدراكهمــا كغيرهمــا مــن المهتميــن بمرحلــة
الطفولــة وخاصــة أطفــال الشــوارع ومــدى انتشــار واســتفحال هــذه الفئــة فــي الشــوارع العامــة
وإشــارات المــرور والتجــوال فــي المناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة (.)٤
أهمية البحث

إن دراســة موضــوع الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة ّ
يمكــن الباحثيــن مــن تحقيــق األهــداف التــي
يســعيان إليهــا للحــد مــن مخاطــره النفســية واالجتماعيــة والثقافيــة لــدى أطفــال الشــوارع التــي
تتضمــن هــذا الجانــب ،إذ إن الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة قائمــة علــى الكراهيــة والتهميــش
االجتماعــي ونبــذ اآلخــر ،وأخــذ مــا يمتلــك اآلخــرون بــأي وســيلة أخالقيــة أو غيــر أخالقيــة،
ويعــد هــذا تطرفــا نفســيا وفكريــا وفــي أي مجــال مــن مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة والمهنيــة
ّ
والثقافيــة وغيرهــا التــي يتفاعــل معهــا هــؤالء األطفــال ،وإن احتــرام اآلخريــن ومراعــاة الحقــوق
والتــي تعمــل علــى تحقيــق الحقــوق والنصــح واإلرشــاد والتوجيــه واالســتدالل الصحيــح هــو
أفضــل طريقــة يمكــن لألفــراد والــدول اســتعمالها لعــاج جميــع االنحرافــات التــي تعانــي منهــا
المجتمعــات اليــوم ســواء كانــت هــذه االنحرافــات عقديــة أم فكريــة .تعمــل األمــم والشــعوب
لتغييــر واقعهــا المعــاش مــن حيــث توفــر الفرصــة المناســبة لتحقيــق ذلــك اإلنجــاز والتغييــر الــذي
يقودهــا إلــى األفضــل ممــا كانــت عليــه ســاب ًقا ومــن خــال تحقيــق ذلــك التغييــر ال ُبـــدَّ مــن توفــر
ووجــود الحوافــز واألســباب التــي تدعــو لــه وتعمــل جاهــدة علــى تحقيقــه (.)٥
إن معالجــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة مــن خــال األســاليب النفســية والتربويــة لهــو دور
مهــم وفعــال وهــو ذو عالقــة وطيــدة وإيجاب ّيــة مــع اإلرشــاد النفســي بــل هــو التطبيــق العملــي
لإلرشــاد ،ولــه أثــر كبيــر فــي توجيــه اإلنســان وتهيئــة طاقاتــه لمواجهــة مختلــف تغيــرات الحيــاة
النفســية واالجتماعيــة ،فلقــد جــاءت الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة فــي ظــل فتــرة مــن الفوضويــة
الفكريــة واإلعالميــة والثقافيــة واالســتبداد المجتمعــي وضعــف االلتــزام بالقيم الحميــدة واالبتعاد
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عــن القيــم االجتماعيــة وانتشــار الخبائــث التــي تضــر وتخــرب البــاد وتفســد العقــول والضمائــر،
إن أطفــال الشــوارع فــي مرحلــة عمريــة تقابــل مرحلــة النمــو التــي هــي مرحلــة نمــو مهمــة ممــا
تســاهم فــي تهذيــب اإلنســان وتقويــم ســلوكه والحــد مــن حاجاتــه المفرطــة التــي تســبب لــه القلــق
والتوتــر وصعوبــة اإلشــباع ممــا يجعلــه يســلك سـ ً
ـلوكا غيــر مرغــوب بــه لــذا تلعــب الســلوكيات
المنحرفــة العنيفــة فــي بنــاء الفكــر اإلنســاني المنحــرف و الغلــو والتطــرف واإلفــراط فــي اإلشــباع
غيــر المنتظــم واكتســاب أســاليب احتياليــة خطيــرة ممــا نحتــاج إلــى مفاهيــم اجتماعيــة هــي األمــر
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لمالحقــة النواقــص واالنحرافــات فــي كل مجــاالت الحيــاة،
ومواجهتهــا بالتغييــر واإلصــاح بشــكل مســتمر ال يتيــح لهــا فرصــة النمــو واالســتفحال لهــذه
المظاهــر الخطيــرة ،وهــذا مــن أهــم أهــداف اإلرشــاد النفســي (.)٦
إن تعــرض أطفــال الشــوارع لضغوطــات نفســية وتعــرض المجتمــع لموجــات ومتغيــرات
ســلبية دخيلــة أثــرت علــى المنظومــة القييمــة ســواء األخالقيــة أو التربويــة ،والتأثيــر اإلعالمــي
الســلبي واإللكترونــي واألوضــاع األمنيــة ،وغيرهــا الكثيــر مــن المشــكالت التــي دعــت الحاجــة
الماســة لإلرشــاد النفســي فــي مختلــف المجــاالت لكــي تســاهم فــي إيجــاد الحلــول وتقويــم
الســلوك وبنــاء الشــخصية اإليجاب ّيــة الفعالــة المعتدلــة والمؤثــر فــي ســلوك أطفــال الشــوارع (.)٧

وتبــرز أهميــة البحــث الحالــي مــن خــال العينــة التــي تناولهــا للدراســة وهــي أطفال الشــوارع،
وأن موضــوع الدراســة مــن الموضوعــات الحيويــة والمهمــة (الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة) )
وهــو متغيــر اجتماعــي ونفســي وتربــوي ودينــي ذات تأثيــر كبيــر وحســاس فــي حيــاة اإلنســان
وخــاص للمرحلــة العمريــة لعينــة البحــث الحالــي (الدراســة الثانويــة) والتــي تظهــر فيهــا كل
الرغبــات والميــول واالتجاهــات واالعتقــادات وتنمــو األفــكار والمهــارات ويبحــث الفــرد عــن
هويتــه الذاتيــة واالجتماعيــة فــي ظــل انتماءاتــه الدينيــة واالعتقــادات الشــرعية ،وقــد تثبــت لديــه
علــى طــول حياتــه الهويــة واالعتقــاد وااللتــزام.
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وانطالقًا مما تقدم تبرز أهمية البحث من خالل- :
األهمية النظرية- :

●إن الدراســة حــددت مشــكلة اجتماعيــة خطيــرة وهــي أطفــال الشــوارع وســلوكياتهم
وانتشــارهم فــي المجتمــع.
●تشــير إلــى مــدى انتشــار ظاهــرة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة فــي ســلوكيات أطفــال
الشــوارع.
●قلــة الدراســات التــي توضــح أهميــة مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن خــال متغيــر الدراســة
الحاليــة.
مهمــا لــدور اإلرشــاد النفســي فــي توضيــح مســتويات
●تقــدم الدراســة الحاليــة تشـ ً
ـخيصا ً
ومخاطــر مفهــوم الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة.
●ســوف تضــع الدراســة الحاليــة اســتنتاجات توصيــات ومقترحــات فــي ضــوء نتائــج
البحــث ،تســاهم فــي معالجــة المشــكالت وإيجــاد الحلــول المناســبة وإقامــة مشــاريع
بحــث جديــدة.
األهمية التطبيقية:

●يســهم البحــث فــي تقديــم وصــف وتشــخيص لمســتوى الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة
وانتشــارها بيــن أطفــال الشــوارع ،ويمكــن اإلفــادة منــه مــن قبــل العامليــن فــي المجــال
االجتماعــي والتربــوي.
●تحفيــز الباحثيــن علــى إجــراء دراســة مماثلــة علــى فئــة أطفــال الشــوارع مــن جانــب
اجتماعــي وســلوكي آخــر ،وربــط متغيــر البحــث الحالــي بمتغيــرات أخــرى.
●محاولــة إبــراز أهميــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة فــي اكتســاب الســلوكيات غيــر
المرغــوب بهــا وانتشــارها فــي المجتمــع.
●يقــدم البحــث الحالــي أداة لقيــاس وتشــخيص دور اإلرشــاد النفســي فــي معالجــة
الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة للباحثيــن والمختصيــن والتربوييــن للفائــدة منهــا فــي
دراســات الحقــة.
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أهداف البحث

يهدف البحث الحالي إلى- :
●معرفــة دور اإلرشــاد النفســي فــي معالجــة الظواهــر الســلوكية غيــر المقبولــة لــدى أطفــال
الشــوارع.
●معرفــة الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة وفــق متغيــري النــوع (ذكــور -إنــاث) (التخصص
الدراس)
حدود البحث

الحــد الموضوعــي :اقتصــر البحــث الحالــي علــى دور اإلرشــاد النفســي المدرســي فــي
معالجــة ظاهــرة الســلوكيات غيــر المقبولــة اجتماع ًّيــا.
الحدود المكانية :اقتصر البحث الحالي على حدود مدينة بغداد (الكرخ  -الرصافة) .
الحدود البشرية :اقتصر البحث الحالي على أطفال الشوارع.
الحدود الزمانية :أنجزت هذه الدراسة في العام .2021
تحديد المصطلحات

أوال -اإلرشــاد النفســي :عمليــة مبنيــة علــى عالقــة مهنيــة خاصــة بيــن المرشــد المتخصــص،
والمسترشــد الــذي يحتــاج للمســاعدة ،ويعمــل المرشــد عــن طريــق العالقــة اإلرشــادية علــى
فهــم المسترشــد ومســاعدته علــى فهــم نفســه واختيــار أفضــل البدائــل المتاحــة لــه بنــا ًء علــى وعيــه
بمتطلبــات البيئــة االجتماعيــة وتقييمــه لذاتــه وقدراتــه وإمكانياتــه الواقعيــة ويســاعده فــي حــل
مشــكالته (.)٨
ثان ًّيــا -الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة :تعبيــر يســتعمل لوصــف مؤشــرات ســلوكية ينظــر
إليهــا مــن قبــل مطلقــي هــذا التعبيــر بأنهــا غيــر مبـ ّررة .مــن ناحيــة األفــكار ،يســتعمل هــذا التعبيــر
لوصــف ســلوكيات األفــراد فــي التعامــل مــع بعضهــم البعــض ومــع اآلخريــن ،يســتعمل هــذا
التعبيــر فــي أغلــب األحيــان لوصــم المنهجيــات العنيفــة المســتعملة فــي محاولــة تغيــر سياســية
أو اجتماعيــة .وقــد يعنــي التعبيــر اســتعمال وســائل غيــر مقبولــة مــن المجتمــع مثــل التخريــب أو
العنــف للترويــج لجــدول أعمــال معيــن ،والســلوكيات المنحرفــة العنيفــة ظاهــرة تتســم بالتنــوع
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نوعــا
وتفتقـــر إلــى تعريــف محــدد حتــى اآلن ال يوجــد توافــق فــي اآلراء حــول مــا يمكــن اعتبــاره ً
مــن «التطــرف العنيــف» حيــث لــم يقــدم بــان تعري ًفــا محــد ًدا لــه (.)٩

ثال ًثــا -أطفــال الشــوارع :وهــو االصطــاح األكثــر انتشــا ًرا للتعبيــر عــن األطفــال تحــت ســن
( )18عا ًمــا الذيــن يعيشــون بــا مــأوى والذيــن يعيشــون بالشــارع بشــكل دائــم أو شــبه دائــم ،دون
وجــود أســر لهــم ،أو وجــود عالقــة ضعيفــة ومفككــة ومتقطعــة مــع أســرهم .ومنهــم مــن يعمــل
كبائــع متجــول أو متســول فــي األســواق والســاحات والمياديــن العامــة وإشــارات المــرور (.)١٠
اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم أطفال الشوارع

عــد ظاهــرة أطفــال ّ
المجتمعــات فــي أنحــاء
ُت ُّ
الشــوار ِع ظاهــر ًة ُمنتشــر ًة بوضــوح فــي كا ّفــة ُ
العالــم ،إذ ص ّرحــت ُ
الم ّتحــدة ّأن مــا يزيــدُ علــى ( )150مليــون طفــل فــي مختلــف أنحــاء
األمــم ُ
الشــوارع ،إ ْذ ُيجبَـ ُـر الكثيـ ُـر منهــم علــى كسـ ِ
العالــم فــي وقتنــا الحاضــرُ ،يص ّنَفــون ضمــن أطفــال ّ
ـب
ـرق مهينــة ،مثــل :االسـتِجداء ،والبحـ ِ
ُلقمــة عيشــهم ُبطـ ٍ
ـث فــي القمامــة ،وبيــع البضاعــة البســيطة
والمــدن الفقيــرة ،اذ تعــد ظاهــرة أطفــال الشــارع مــن أهــم الظواهــر
كباعـ ٍة ُمتج ّ ِوليــن فــي األحيــاء ُ
االجتماعيــة اآلخــذة فــي النمــو ليــس فقــط علــى مســتوى البلــدان الناميــة وإنمــا ً
أيضــا فــي الــدول
الصناعيــة المتقدمــة ،وهــي قضيــة مجتمعيــة بامتيــاز ذات أبعــاد تربويــة ،ثقافيــة ،اقتصاديــة،
ومعالجتهــا تســتلزم مقاربــة شــاملة متعــددة األبعــاد تبــدأ بالوقايــة والتدخــل وصـ ً
ـول إلــى تأميــن
إعــادة التأهيــل واالندمــاج ،ووف ًقــا لتقســيم اليونســيف ،فــإن أطفــال الشــوارع يقســمون إلــى
ثــاث فئــات ،هــي:
●قاطنــو الشــارع :ويقصــد بهــم األطفــال الذيــن يعيشــون بالشــارع بشــكل دائــم أو شــبه
دائــم ،دون وجــود أســر لهــم ،أو وجــود عالقــة ضعيفــة ومتقطعــة مــع أســرهم.
●العاملــون بالشــارع :وهــم األطفــال الذيــن يقضــون معظــم ســاعات النهــار فــي الشــارع
للقيــام بأعمــال مختلفــة ،وعــاد ًة مــا تشــمل البيــع المتجــول والتســول ،وقــد يعــود
نائمــا فــي الشــارع.
غالبيتهــم إلــى منازلهــم ليـ ًـا ،أمــا البعــض اآلخــر فقــد يقضــي ليلتــه ً
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●أســر الشــوارع :وهــم األطفــال الذيــن يعيشــون مــع عائلتهــم األصليــة بالشــارع ،وقــد
وصــل عــدد أطفــال الشــوارع وفــق هــذا التعريــف إلــى مــا يقــارب ( )150ميلــون طفــل
حــول العالــم (.)١١
أسباب انشار ظاهرة أطفال الشوارع

هنــاك العديــد مــن األســباب النتشــارهم ،من أهمهــا األســباب األســرية والنفســية واالجتماعية
والتعليميــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية واإلنســانية ،وكمــا هي موضحــة أدناه:
●الفقــر :والــذي يجعــل األســر تدفــع بأبنائهــا إلــى ممارســة أعمــال التســول والتجــارة فــي
بعــض الســلع الهامشــية ممــا يع ّرضهــم النحرافــات و إلــى مخاطــر الشــوارع كذلــك.
●العوامــل األســرية :تلعــب الظــروف األســرية دو ًرا أساســ ًّيا فــي انتشــار ظاهــرة أطفــال
الشــوارع ،وأبــرز تلــك العوامــل هــي:
●تفكك األسر إما بالطالق أو الهجر أو وفاة أحد الوالدين.
●كبر حجم األسرة عن الحد الذي يعجز فيه اآلباء عن توجيههم وتلبية احتياجاتهم.
●ارتفاع كثافة المنزل إلى درجة نوم األبناء مع الوالدين في حجرة واحدة.
●الخالفات والمشاحنات المستمرة بين الزوجين.
●العوامل االجتماعية:
●نمــو وانتشــار التجمعــات العشــوائية التــي تمثــل البــؤر األولــى واألساســية المســتقبلة
ألطفــال الشــوارع.
●التسرب من التعلم ودفع األطفال إلى العمل و التسول في الشارع.
●قلة مدارس التعليم اإللزامي.
●نقص األندية واألبنية.
●تفاقــم حــدة مشــكلة اإلســكان وعــدم توافــر المســكن الصحــي وعــدم تناســب الســكن
مــع حجــم األســرة
اتساع مفهوم الحرية الفردية.
●عدم وجود المعالجات الميدانية المجتمعية لهذه الظاهرة السلبية (.)١٢
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●المشكالت التي تحدث بسبب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع

●مشــكالت اجتماع ّيــة واقتصاديــة :تبــرز الكثيـ ُـر مــن المشـ ِ
ـكالت االجتماع ّية التــي ُيواجهها
الشــوارع ،ومنهــا :انتشــار الجهــل ،والتخ ُّلــف ،وزيــادة أعــداد ُ
أطفــال ّ
األ ِم ّييــن ،وأعــداد
العاطليــن عــن العمــل بيــن فئــة العا ِملين ّ ِ
باطــرا ٍد.
●مشــكالت أمن ّيــة :يكـ ُ
الشــوار ِع عــاد ًة ضمــن بيئــة س ـ ّيِئة دون واز ٍع أو رقيـ ٍ
ـون أطفــال ّ
ـب،
ممــا قــد ُيــؤ ّدي إلــى انخراطهــم فــي
باإلضافــة إلــى اختالطهــم بمــن يكبرونهــم ِس ـ ّنًاّ ،
ـبكات ُم ّ َ
شـ ٍ
المؤذيــة وذات األهــداف السـ ّيِئة؛ إذ قــد يعملــون ضمــن
نظمــة مــن العصابــات ُ
ـارة
ممــا يعـ ُ
والســرقة ،وتجــارة ُ
ـود بآثــار ضـ ّ
المخــدّ راتّ ،
هــذه العصابــات فــي الدّ عــارةّ ،
علــى أمــن المجتمـ ِـع.
●مشــكالت نفس ـ ّيةُ :يــؤ ّدي انخــراط ّ
الطفــلِ فــي ســوق العمــلِ ُم ّبك ـ ًرا إلــى التأثيــر ســل ًبا
ممــا قــد ُيسـ ّبب مشـ ٍ
أهمهــا :االنحـ ُ
ـراف ،وســو ُء ال ّتعامــلِ ،
ـكالت نفسـ ّي ًةّ ،
علــى نفســهّ ،
المحيطــة بــه ،حيـ ُ
ـث إ ّنــه غيــر ُمه ّيَـأٍ بدن ًّيــا ونفسـ ًّيا لممارســة عــد ٍد كبيـ ٍر
وال ّتأقلــم مــع البيئــة ُ
مــن األعمــال؛ وذلــك لعــد ِم اكتمـ ِ
ـال نمـ ّـوه فــي هــذه المرحلــة العمر ّيــة ،ومــا يتبعهــا مــن
أزمـ ٍ
الســن،
ـات نفس ـ ّية ،كمــا أ ّنــه غيـ ُـر ُمه ّيَ ـأٍ نفس ـ ًيا لل ّتأقلــم وال ّتعامــل مــع مجتمـ ِـع كبــار ّ
ـات خطيــر ٍة ،وإحباطـ ٍ
ممــا قــد ُيع ّ ِرضــه إلــى انحرافـ ٍ
ـات تؤ ّثــر تأثي ـ ًرا كبي ـ ًرا علــى مســتقبله.
ّ
●مشــكالت صح ّيــة :يتعــ ّرض ّ
فالشــارع ْ
الطفــل للعديــد مــن المشــاكل الصح ّيــة؛ ّ
وإنقــدّ م الحــدّ األدنــى مــن الغــذاء ليبقيــه ح ًّيــا -ال ُيقــدّ م لــه احتياجاتــه الغذائ ّيــة األساس ـ ّية
التــي يطلبهــا جســمه؛ لتحقيــق ُمتط ّ َلبــات ُنمـ ّـوه فــي هــذه المرحلــة ،كمــا يكــون ُمع ّ َر ًضــا
الشــارع ِ
فــي بيئــة ّ
الخطــرة للكثيــر مــن األمــراض الخطيــرة ،مثــل :أمــراض العيــون،
الصــدر(.)١٣
والجــ َرب ،وال ّتيفوئيــد ،وأمــراض ّ
●مفهوم اإلرشاد النفسي

إن العمليــة اإلرشــادية فــي المدرســة تبــدأ مــن خــال خطــوات منهجيــة تتــدرج بالتحضيــر
واإلعــداد وجمــع البيانــات والتشــخيص ،وتحديــد مشــكلة المسترشــد لتبصيــر بذاتــه ،وتحديــد
أهدافــه التــي يريــد تحقيقهــا خــال عمليــة اإلرشــاد ،وكذلــك مــن واجــب المرشــد مســاعدة
الطفــل علــى خفــض توتــره النفســي لزيــادة قدرتــه علــى االســتبصار ،ليــدرك قدراتــه وأســباب
مشــكالته التــي يعانــي منهــا ،وصـ ً
ـول إلــى تقويــم العمليــة اإلرشــادية عــن طريــق مــدى التحســن
الــذي حققــه الطفــل(.)١٤
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إن التربيــة الحديثــة تعطــي اهتما ًمــا وعنايــة بأطفــال الشــوارع مــن جميــع جوانبهــا ســواء
الحســية ،والعقليــة أو االجتماعيــة أو النفســية ،لــذا فهــو يحتــاج إلــى توجيــه و إرشــاد مــن خــال
مؤسســات التوجيــه واإلرشــاد النفســية ،باعتبارهــا جــز ًءا ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة،
وأصبــح مــن المهــم دخــول خدمــات اإلرشــاد النفســي إلــى مؤسســاتنا االجتماعيــة ،بــل و فــي
كل مؤسســات المجتمــع ،وهــذه قضيــة تربويــة نفســية مجتمعيــة ،تســتحق االهتمــام والدراســة
و المتابعــة ،ومــن المفتــرض طالمــا ّأن مجتمعاتنــا قــد تأخــرت فــي إدخــال خدمــات اإلرشــاد
النفســي وق ًتــا طويـ ًـا ،لــذا يجــب البــدء مــن حيــث انتهــى اآلخــرون (.)١٥
يعــد اإلرشــاد النفســي والتوجيــه التربــوي ضــرورة تربويــة ،واجتماعيــة ملحــة ،كمــا تؤكــد
البحــوث و النظريــات ،وذلــك العتبــارات عديــدة ،ومنهــا تطــور التعليــم فــي مفاهيمــه وأهدافــه،
و أســاليبه ،واهتمــام التعليــم بشــخصية المتعلــم فــي جوانبهــا النفســية واالجتماعيــة و الســلوكية،
وظهــور بعــض المشــكالت الرئيســية بالمدرســة ،مثــل مشــكلة المتأخريــن دراس ـ ًيا ،والتعامــل
مــع المتفوقيــن علم ًيــا ،هــذه االعتبــارات وغيرهــا ،توضــح ضــرورة اإلرشــاد و التوجيــه فــاإلدارة
المدرســية تحقــق عــن طريــق اإلرشــاد و التوجيــه ،فالكثيــر مــن األهــداف و التــي منهــا المســاهمة
فــي تشــكيل ســلوك الطــاب و قيمهــم داخــل المدرســة و خارجهــا ،و مســاعدتهم فــي تخطــي
العقبــات التــي تعتــرض طريــق نجاحهــم ،وتحــول دون تحقيقهــم ألهدافهــم (.)١٦
اإلرشــاد النفســي جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التربويــة بمختلــف جوانبهــا ،فخدماتــه التربويــة
تغطــي جوانــب متعــددة فــي هــذه العمليــة مــن خــال توظيــف المعلومــات التربويــة واالجتماعيــة
واالنفعاليــة والمهنيــة عــن الطفــل باســتخدام مجموعــة مــن األســاليب المتخصصــة بهــدف
المســاعدة فــي اتخــاذ قــرارات تربويــة وشــخصية ومهنيــة (.)١٧
مناهج عملية اإلرشاد النفسي

أ  -المنهــج اإلنمائــي :يتمثــل بالدفــع بقــدرات الطفــل المختلفــة للوصــول بهــا إلــى أقصــى
حــد ممكــن مســتثم ًرا مــا لــدى الطفــل مــن تلــك القــدرات واإلمكانــات ،وممــا ال َّ
شــك
فيــه أن النمــو هــو أقصــى غايــة يطمــح لهــا الفــرد ألن النمــو الســليم يعنــي اإلنتــاج والســعادة
والتخلــص مــن المشــكالت التــي لهــا عالقــة بالنمــو ،ومــن أهــم تلــك المشــكالت مشــكالت
عــدم النضــج المختلفــة ومشــكالت عــدم الشــعور باألمــن والســلوك غيــر االجتماعــي.
ب  -المنهــج الوقائــي :يســعى إلــى إرشــاد الطفــل وذويــه وأقرانــه إلــى عــدم الوقــوع فــي
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المشــكالت المختلفــة عــن طريــق تبصيــره بتلــك المشــكالت قبــل وقوعــه فيهــا ،وباألضــرار
النفســية واالجتماعيــة والتحصيليــة المترتبــة علــى الوقــوع فيهــا مســتخد ًما لتحقيــق ذلــك حصــص
التوجيــه الجمعــي واإلرشــاد الجماعــي العالجــي والمحاضرات والنشــرات وكل وســائل اإلرشــاد
المتاحــة لــه فــي المدرســة مــن إذاعــة مدرســية أو نشــاطات أو عن طريق وضــع ملصقــات جدارية.
ج  -المنهج العالجي:

هــذا المنهــج يصبــح ضــرورة حتميــة إذا لــم يســتفد الطفــل مــن وســائل اإلرشــاد الوقائــي،
ويتطلــب مــن المرشــد الدرايــة والمعرفــة العميقــة بأســاليب اإلرشــاد وفنياتــه بهــدف مســاعدة
الطفــل للتخلــص مــن تلــك المشــكالت أو الحــد مــن حدوثهــا وتكرارهــا ليســتطيع أن يســير فــي
طريــق النمــو ألنــه ممــا ال شـ َّ
ـك فيــه أن المشــكالت تحــد مــن اســتمرارية النمــو عنــد الفــرد (.)١٨
الدور الوقائي والتعزيزي لإلرشاد النفسي في معالجة السلوكيات المنحرفة

 -1تعليــم أطفــال الشــوارع الســلوك الحــواري القائــم علــى التفكيــر الــذي يســمح لعقــل أطفال
الشــوارع بتأمــل األمــور اإليجاب ّيــة ويســتطيع أن يصغــي لمــا يقــال لــه ويتمكــن مــن ورؤيــة الحقيقــة
مــن أكثــر مــن زاويــة بمــا ّ
يمكنــه مــن االبتعــاد عــن أن يصبــح فريســة ســهلة لمشــكالت الشــارع.
 -٢علــى المؤسســات المعنيــة أن تحــدد أطفــال الشــوارع الذيــن يمكــن أن يكونــوا عرضــة
لالنســياق وراء األفــكار الهدامــة ومحاولــة توجيههــم ووضــع برامــج خاصــة لهــم.
 -٣تشجيع أطفال الشوارع على العودة للمدرسة وإيجاد حياة كريمة لهم.
 -٤بــث مبــادئ التســامح الفكــري بيــن أطفــال الشــوارع عبــر لقــاءات مــع أوليــاء أمورهــم
والتشــاور معهــم ومشــاركتهم بوضــع اســتراتيجيات وحلــول (.)١٩
نظر ّيات اإلرشاد النفسي التي فسرت السلوكيات المنحرفة العنيفة ،ومنها- :
 -١نظر ّية ليون فستنكر ()Leon festingr

افتــرض فســتنكر مــن خــال نظريــة المقارنــة االجتماعيــة أن النــاس لديهــم دافــع لتقييــم آرائهــم
واتجاهاتهــم ومشــاعرهم وقدراتهــم مــن خــال مقارنتهــا أمــا بمعاييــر موضوعيــة ،واقــع مــادي
( )Physicul Realityأو بســلوك اآلخريــن كواقــع اجتماعــي ( ، )Social Realityوطالمــا أن
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المعاييــر الموضوعيــة للســلوك غيــر متاحــة وأن العالــم االجتماعــي متخبــط وغامــض فــي أغلــب
األحيــان فــإن النظريــة تقــرر أن األفــراد ليــس أمامهــم ســوى اســتخدام ســلوك اآلخريــن مصــد ًرا
للمعلومــات ومعيــا ًرا للمقارنــة ومــن ثــم فــإن هــذه النظريــة تقــدم داف ًعــا آخــر لالنتمــاء مــن حيــث
إنــه يتمثــل فــي الحاجــة إلــى تقييــم الــذات ( ، )Self - Evaluationوذلــك أن هــذه المعلومــات
وغيرهــا مــن المقارنــات تســاعدنا فــي تقييــم أنفســنا وتحديــد خصائصهــا البــارزة ّ
وتمكننــا مــن بنــاء
هويتنــا ممــا تصــل بالفــرد إلــى مرحلــة النضــج
ويــرى فســتنكر أن للمعاييــر االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع تأثيـ ًرا كبيـ ًرا فــي ســلوك الفــرد
ومنهــا التأثــر بمــا يــراه فــي بيئتــه االجتماعيــة واألســرية ومــا يعيشــه فــي الشــارع ،حيــث يقــع الفــرد
فــي التناشــز المعرفــي حينمــا ال تتســق الجوانــب المعرفيــة لــه مــع المعاييــر االجتماعيــة ،األمــر
الــذي يدفعــه للســعي إلــى تخفيــف هــذا التناشــز أو التخلــص منــه وتعلــم ســلوكيات متطرفــة تحقــق
لــه اإلشــباع النفســي حتــى وإن كان بأســلوب العنــف (.)٢٠
 -٢ستاك سوليفان ()Harry Stack Sullivan

فســر ســوليفان الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة اجتماعيــا لــدى أطفــال الشــوارع ،إذ أشــار إلى أن
اإلنســان ال يمكــن أن يحيــا بمعــزل عــن المجتمــع وعــن اآلخريــن ،وأن الشــخصية كيــان فرضــي
خالــص ال يمكــن مالحظتــه أو دراســته إال مــن خــال اندمــاج الفــرد وتفاعلــه مــع اآلخريــن ،وأنــه
يــرى أن اإلنســان مخلــوق واع ،وأن أســاس فكــرة المــرء عــن نفســه مبنيــة علــى أســاس عالقتــه
باآلخريــن ،فهــو كائــن اجتماعــي يســعى إلــى االندمــاج فــي الجماعــة ،فهــو يؤثــر فيهــم ويتأثــر
فيحقــق حصيلــة ســلوكية مشــابها لتلــك البيئــة التــي عــاش بهــا ،توضــح هــذه النظريــة أن الطفــل
الــذي يوجــد فــي الشــارع ولوقــت طويــل فإنــه يتعلــم مــن أقرانــه فــي الشــارع ســلوكيات غيــر
مرغوبــة مــن أجــل الحصــول علــى المــال أو الطعــام فيكــون ســلوكه هــو كيــف أحصــل علــى مــا
أريــد بعــض النظــر عــن الطريقــة وهــذا المعنــى الحقيقــي لســلوك التطــرف العنيــف.
 - ٣نظرية أبراهام مازلو ()Mzlow Abraham

أساســا لنظريتــه فــي الدافعيــة
اهتــم مازلــو باإلنســان ككل متكامــل ويعــدّ ذلــك المفهــوم ً
وأعتقــد أنــه مــع إشــباع جميــع الحاجــات يتقــدم الفــرد صاعــدً ا فــي التنظيــم الهرمــي غيــر أنــه مهمــا
كانــت المســافات التــي يقدمهــا الفــرد فــإن اإلحبــاط الــذي يحــدث فــي حاجــة أدنــى ولفتــرة زمنيــة
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طويلــة فــإن ذلــك يــؤدي إلــى حالــة مــن االنكفــاء فــي التنظيــم الهرمــي الــذي بلغــه عنــد أدنــى
مســتويات التنظيــم الهرمــي.
ـلما للدوافــع ويفتــرض بــأن لــكل فــرد ســبع حاجــات
ويضــع مازلــو ً
تدرجــا مــن الحاجــات وسـ ً
أساســية مرتبــة علــى شــكل نظــام متسلســل مــن أكبرهــا قــوة إلــى أقلهــا وهــي:
●الحاجات الفسيولوجية كالجوع والعطش.
●الحاجة إلى األمن واالطمئنان.
●الحاجة إلى الحب واالنتماء.
●الحاجة إلى االحترام واالعتبار.
●الحاجات المعرفية.
●الحاجات الجمالية.
الحاجة إلى تحقيق الذات (.)٢١
لــذا توضــح النظريــة أن الفــرد ومنهــم أطفــال الشــوارع مــا زالــوا فــي قاعــدة الهــرم والتــي لــم
تحقــق لهــم أي إشــباع للحاجــات األساســية داخــل األســرة فخرجــوا يبحثــون عنهــا فــي الشــوارع
والطرقــات والمياديــن العامــة واإلشــارات المروريــة مســتخدمين مختلــف األســاليب للحصــول
علــى المــال وطعــام وهــذا يبقيهــم فــي فجــوة كبيــرة عــن الوصــول إلــى المرحلــة الثانيــة مــن إشــباع
الحاجــات وهــو الشــعور باألمــن ويبقــى فاقــدً ا لألمــن النفســي واألســري واالجتماعــي ،وهــذا
الشــعور يجعلــه يســد الحاجــة بشــعور العنــف لكســب حاجاتــه ويصــل أحيا ًنــا إلــى تطــرف ســلوكي
عنيــف ممــا يبقــى يتعلــم ســلوكيات غيــر مرغوبــة ويتراكــم ذلــك حتــى يفقــد اإلحســاس بالــذات
ويشــبعه مــن خــال ســلوكيات التطــرف العنيــف (.)٢٢
مفهوم السلوكيات المنحرفة

ويعنــي مجموعــة مــن الســلوكيات التــي تتســم باالنحــراف عــن الوســط ،ويصبــح الفــرد
متطر ًفــا متعص ًبــا فــي ســلوكه بالتعامــل مــع اآلخريــن ،وهــو ً
أيضــا الخــروج عــن القواعــد الفكريــة
والثقافيــة التــي يقبلهــا المجتمــع ويرفضهــا الشــرع والديــن ،الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة هــي
ســتراتيجية ( )CVEوتوضــح وبشــكل هائــل صناعــة الســلوك المتطرفــة ،لقــد تضمنت خطــة
العمل التــي قدمهــا األميــن العــام «بــان كــي مــون» فــي شــهر ينايــر الماضــي ،موج ـزًا عــن اتســاع
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نطــاق مــا ينــدرج تحــت مكافحــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة .وقــدم بــان أكثــر مــن ()70
توصيــة للــدول األعضــاء لكــي يتــم تضمينهــا فــي برامــج مكافحــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة
الوطنيــة ،بــد ًءا مــن مبــادرات سياســات التنميــة والحكــم الرشــيد وحقــوق اإلنســان ،إلــى تمكيــن
الشــباب والمســاواة بيــن الجنســين ودور مواقــع التواصــل االجتماعــي (.)٢٣
ويبــدو أن النهــج الموجــه إلــى «المجتمــع بأكملــه» للتعامــل مــع مشــكلة الســلوكيات المنحرفــة
نوعــا مــن البــذخ ،ولكــن
العنيفــة ،والــذي قــد يشــارك فيــه أقــل مــن واحــد بالمائــة مــن الســكانً ،
مكافحــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة ليســت بالمســتوى االجتماعــي المطلــوب مقابــل حالــة
االنتشــار التــي تفشــت فــي الشــوارع والســاحات العامــة والخاصــة.
دراسات سابقة
●النائلي ( )2017بعنوان (دور المدرسة في نبذ السلوكيات المنحرفة وتحقيق التغير
االجتماعي)

تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن دور المدرســة ونشــاطاتها فــي نبــذ الســلوكيات المنحرفــة
اإليجابــي،
العنيفــة ،ودور الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة فــي تحقيــق التغيــر االجتماعــي
ّ
تــم تقســيم الدراســة إلــى مبحثيــن ،األول تنــول المدرســة ،والثانــي تنــاول مفهــوم الوســطية
واالعتــدال ،وقــام الباحثــان بعــرض المفاهيــم ومناقشــتها فــي ضــوء دراســة تحليليــة ،وأوضحــت
الدراســة أهميــة المدرســة فــي تحقيــق معالجــة الســلوكيات المنحرفــة ودورهــا فــي نشــر تلــك
الثقافــة اإليجاب ّيــة فــي المجتمــع ،وأهميــة المدرســة فــي إحــداث التغيــرات االجتماعيــة المطلوبــة
مــن خــال نشــر خطــاب االعتــدال فتســاهم فــي تنميــة المجتمــع وبنائــه بشــكل مســتدام.
●توفيق ( )2018بعنوان (دور المدرسة في نشر ثقافة الحوار ونبذ التطرف السلوكي)

هدفــت الدراســة إلــى إبــراز دور المدرســة وأهميتهــا ،وإيجــاد العالقــة بيــن المدرســة ومفهــوم
االعتــدال كحــوار بيــن النــاس ،تناولــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،وقد قســم الباحثان
الدراســة إلــى ثالثــة محــاور ،ب ّينــا فــي األول مفاهيــم الدراســة ،تنــاول المحــور الثانــي المدرســة
كمؤسســة تربويــة مؤثــرة فــي المجتمــع ومــا لهــا مــن دور فعــال ومؤثــر فــي المجتمــع ،بينمــا تنــاول
المحــور الثالــث الحــوار المعتــدل وأهميتــه ونقــط اســتدامته ،وأســباب ضعــف الحــوار ،وبينــت
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الدراســة أهميــة الســلوكيات المنحرفــة العنيفــة ودور المدرســة فــي بنائــه وتحقيقــه فــي المجتمــع.
إجراءات البحث
منهج البحث:

تــم تحديــد المنهــج الوصفــي التحليلــي للبحــث الحالــي باعتبــاره أنســب المناهــج والتــي
تتــاءم وأهــداف البحــث الحالــي.

مجتمع البحث.

يشــمل مجتمــع البحــث الحالــي أطفــال الشــوارع فــي مركــز مدينــة بغــداد الرصافــة والكــرخ
بمختلــف فئاتهــم مــن باعــه ومتســولين ومتشــردين.
عينة البحث

بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث (ً )50
طفــا وطفلــة مــن أطفــال الشــوارع المتواجديــن فــي
الطــرق واإلشــارات المروريــة فــي مركــز مدينــة بعقوبــة ،وقــد اختارهــم الباحثــان بشــكل قصدي.
أداة البحث

لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي ولعــدم حصــول الباحثيــن علــى أداة مناســبة ألهــداف البحــث
الحالــي وبعــد االطــاع علــى األدبيــات والدراســات الســابقة ،تــم بنــاء أداة للبحــث الحالــي
مكونــة مــن ( )24فقــرة موزعــة علــى أربــع مجــاالت هــي األســري ،والنفســي ،واالجتماعــي،
(دائمــا -أحيا ًنــا -أبــدً ا) ولــكل بديــل وزن معيــن هــي ()1 ،2 ،3
االقتصــادي ولــه ثالثــة بدائــل ً
للفقــرات اإليجاب ّيــة والعكــس للفقــرات الســلبية وكانــت أعلــى درجــة للمقيــاس ( )72وأقــل
درجــة ( )24وأمــا الوســط الفرضــي فيبلــغ ( . )48وقــام الباحثــان بتقديــم األداة بنفســه إلــى العينــة
عــن طريــق توجيــه ســؤال بأســلوب يتناســب مــع المســتوى العمــري والفكــري واللغــوي مــن
حيــث المفــردة والمعنــى للطفــل مــع الحفــاظ علــى المعنــى العــام المطلــوب قياســه للفقــرة ،ويتــم
عــرض البدائــل وهــو يختــار مــا يناســبه منهــا ويجيبنــي وفــق مــا يــراه هــو مناسـ ًبا ويكتــب الباحثــان
ذلــك وبــكل حياديــة أمــام البديــل الــذي تــم اختيــاره.
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صدق األداة

الصــدق هــو الخاصيــة الســايكومترية التــي تكشــف عــن مــدى أداء المقيــاس للغــرض الــذي
ُأعــد مــن أجلــه ،وهــو دليــل علــى قيــاس الفقــرات لمــا يفتــرض أن تقيســه وألجــل التحقــق مــن
صــدق أداة البحــث قــام الباحثــان باســتخراج الصــدق الظاهــري الــذي يعــد مــن مســتلزمات بنــاء
المقيــاس وذلــك بعــرض فقــرات األداة علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي العلــوم
التربويــة والنفســية ،وفــي ضــوء آرائهــم تــم اإلبقــاء علــى الفقــرات التــي نالــت نســبة ( )87 ٪فأكثــر
وهــي تمثــل نســبة قبــول وبذلــك عــدل الخبــراء بعــض الفقــرات.
تحليل فقرات القياس
إحصائيا بأسلوبي- :
تم تحليل لفقرات
ً
المجموعتين المتطرفتين:

لحســاب القــوة التمييزيــة لــكل فقــرة مــن فقــرات األداة تــم إجــراء الخطــوات اآلتيــة ،تطبيــق
المقيــاس علــى عينــة التحليــل ثــم تحديــد الدرجــة الكليــة لــكل اســتمارة.
●ترتيب االستمارات تنازل ًيا بحسب درجاتها الكلية من أعلى درجة إلى أوطأ درجة.
●تعييــن ( ) ٪27مــن االســتمارات الحاصلــة علــى أعلــى الدرجــات فــي المقيــاس و (٪27
) مــن االســتمارات الحاصلــة علــى أدنــى الدرجــات واللتيــن تمثــان مجموعتيــن بأكبــر
حجــم وأقصــى تمايــز ممكــن ،وبلــغ عــدد االســتمارات فــي كل مجموعــة ( )14اســتمارة
وعليــه فــإن عــدد االســتمارات التــي خضعــت للتحليــل يكــون ( )28اســتمارة.
اســتخراج الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لدرجــات المفحوصيــن لــكل مجموعــة
عــن كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس ثــم طبــق االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين الختبــار الفــروق
بيــن درجــات المجموعــة العليــا والمجموعــة الدنيــا فــي كل فقــرة عنــد مســتوى داللــة ()٠٫٠٥
وبدرجــة حريــة ( )98وقــد تبيــن أن جميــع الفقــرات مميــزة وجــدول ( )1يبيــن ذلــك:

دور اإلرشاد النفسي في الحد من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا لدى األطفال العاملين وغير العاملين في الشارع | بحوث العدد

165

جدول ()1

ت
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

المجموعة العليا

القوة التمييزية للفقرات

المجموعة الدنيا

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2. 553
2. 464

0. 555
0. 664

2. 220
2. 2024

0. 613

2. 381
2. 053
2. 470
2. 285
2. 642
2. 684
2. 723
2. 595
2. 452
2. 756
2. 535
2. 750
2. 678
2. 440
2. 571
2. 333
2. 339
2. 684
2. 761
2. 660
2. 492
2. 119

0. 597
0. 728

0. 637
0. 701
0. 613
0. 548
0. 573
0. 591
0. 607
0. 552
0. 618
0. 486
0. 539
0. 616
0. 574
0. 763
0. 636
0. 503
0. 492
0. 556
0. 529
0. 862

2. 023
2. 057
1. 892
2. 107
2. 119
2. 154
2. 071
1. 982
1. 982
2. 232
1. 982
2. 089
2. 178
2. 006
2. 083
1. 964
1. 963
2. 184
2. 154
2. 154
2. 071
1. 632

0. 6970
0. 725
0. 781
0. 804
0. 815
0. 824
0. 773
0. 823
0. 761
0. 687
0. 773
0. 754
0. 756
0. 720
0. 754
0. 753
0. 749
0. 749
0. 739
0. 728
0. 773
0. 723
0. 805

القيمة التائية
المحسوبة
5. 221
3. 525
4. 925
5. 650
7. 554
2. 168
6. 536
7. 239
8. 536
8. 237
6. 643
7. 141
7. 360
9. 519
7. 200
5. 783
6. 676
4. 471
5. 071
7. 247
8. 861
6، 882
7. 541
7. 912

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:

يقصــد بهــا معامــل االرتبــاط بيــن األداء علــى كل فقــرة واألداء علــى االختبــار بأكملــه ،إذ إن مــن
ً
ارتباطــا
متجانســا فــي فقراتــه ،إذ إن الفقــرة التــي ترتبــط
مقياســا
مميــزات هــذا األســلوب أَن يقــدم ً
ً
ضعي ًفــا جــدً ا مــع المحــك ،المقيــاس تعــد غال ًبــا فقــرة تقيــس ســمة تختلــف عــن تلــك الســمة التــي
تقيســها فقــرات المقيــاس األخــرى إِذ يجــب اســتبعادها ،بمعنــى أن الفقــرة تقيــس المفهــوم الــذي
يقيســه المقيــاس بصفــة عامــة ،وتوفــر أحــد مؤشــرات صــدق البنــاء.
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ولحســاب معامــل االرتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات األداة والدرجــة الكليــة اســتعمل
الباحثــان معامــل ارتبــاط بيرســون ،وقــد تبيــن أن معامــل االرتبــاط بيــن درجــة الفقــرة والدرجــة
الكليــة جميعهــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  ، ٠٫٠٥ألن جميــع معامــات االرتبــاط أعلــى
مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة ( )٠٫٠٨٨وبدرجــة حريــة ( )99والجــدول ( )2يوضــح ذلــك.
جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس
تسلسل الفقرة

معامل االرتباط

تسلسل الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0. 226
0. 154
0. 205
0. 047
0. 270
0. 142
0. 282
0. 295
0. 323
0. 364

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0. 308
0. 396
0. 288
0. 145
0. 155
0. 188
0. 319
0. 263
0. 282
0. 254

11
12

0. 305
0. 116

22
24

0. 320
0. 251

مؤشرات الثبات

يقصــد بالثبــات الدقــة فــي أداء األفــراد واالســتقرار فــي النتائــج عبــر الزمــن ،إن عدم تأثــر نتائج
االختبــار بصــورة جوهريــة بذاتيــة المفحــوص ،أو إن االختبــار فيمــا لــو ُكــرر علــى المجموعــة
نفســها بعــد فتــرة زمنيــة نحصــل علــى النتائــج نفســها أو مقاربــة ،وقــد تــم اســتخراج قيمــة معامــل
الثبــات مــن خــال أســلوب الفــا -كرونبــاخ ،فكانــت قيمــة معامــل ثبــات المقيــاس ()٠٫٨٦
ويعــد المقيــاس داخل ًّيــا ألن هــذه المعادلــة تعكــس مــدى اتســاق فقــرات داخل ًّيــا.
الوسائل اإلحصائية

اســتخدم الباحثــان برنامــج ( )spssلتحليــل الفقــرات واســتخراج النتائــج لألهــداف
الموضوعــة.
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عرض النتائج وتفسيرها
ً
أول -معرفة دور اإلرشاد النفسي في معالجة الظواهر السلوكية غير المرغوبة لدى أطفال
الشوارع.

ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم حســاب متوســط درجــات عينــة البحــث علــى أداة البحــث فبلــغ
( )6 .61درجــة وبانحــراف معيــاري قــدره ( )٩٫٠٥وعنــد مطابقــة هــذه القيمــة مــع الوســط
الفرضــي البالــغ ( )48باســتخدام االختبــار التائــي وجــد أن القيمــة التائيــة المحســوبة بلغــت
( )١٫٩٦درجــة وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة عنــد مســتوى داللــة ( )٠٫٠٥وهــي دالــة
إحصائ ًيــا والجــدول ( )3يوضــح ذلــك.
الجدول ()3
المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية

العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

50

61. 06

9. 05

المتوسط
الفرضي
48

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
3

1. 96

ً
وفعال في معالجة
توضح المؤشرات اإلحصائية لجدول ( )3إن لإلرشاد النفسي دو ًرا مؤث ًرا
السلوكيات المنحرفة وتغيرها نحو األفضل لدى أطفال الشوارع ،وتوضح نظرية فستنكر أن
نموا نفس ًيا
الفرد إذا توافقت معاييره المجتمعية في اكتساب خبرات اجتماعية جديدة تحقق له ً
واجتماع ًيا فيعمل على تنضيجها من خالل النصيحة والتوجيه وتصحيح الخطأ وهو أصبح
أكثر وعيا بما يحيط من حوله ،أما نظرية مازلو فقد أوضحت أن توفر الحاجات لإلنسان تحقق
له اكتساب سلوكيات إيجاب ّية معتدلة بعيدة عن التطرف وخاصة لدى األطفال ،وتتفق نتائج
الدراسة الحالية مع دراسة النائلي ()2017
ثانيا :معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية وفق متغيري النوع (ذكور -إناث)
ً

توجــد فــروق دالــة إحصائ ًيــا فــي درجــات االســتجابة علــى األداة بيــن الذكــور واإلنــاث ،إذ
وجــد أن الوســط الحســابي للذكــور ( )١٨٫٦بانحراف معياري قدره ( )٦٫٢٦والوســط الحســابي
لإلنــاث ( )١٥٫١بانحــراف معيــاري قــدره ( ، )٣٫٥٤وأظهــرت نتائــج اســتخدام االختبــار التائــي
أن الفــروق بيــن متوســط درجــات الذكــور ومتوســط درجــات اإلنــاث دال إحصائ ًيــا عنــد مســتوى
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داللــة (  ) ٠٫٠٥حيــث كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة ( )٣٫٢وهــذه القيمــة أكبــر مــن القيمــة
الجدوليــة البالغــة ( )2والجــدول ( )4يوضــح ذلــك.
جدول ()4
يبين نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات اإلناث والذكور

المؤشر
اإلحصائي
النوع
ذكور

العدد

المتوسط
المحقق

االنحراف
المعياري

20

18. 6

6. 26

إناث

20

15. 1

3. 54

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

3. 3

2

مستوى داللة
0. 05

يتضــح مــن الجــدول ( )4أن الفــروق دالــة إحصائ ًيــا لصالــح الطــاب الذكــور ،أي أن دور
اإلرشــاد فعــال فــي معالجــة ظاهــرة مفهــوم الســلوكيات المنحرفــة العنيــف لــدى األطفــال الذكــور
أكثــر مــن اإلنــاث ،ويفســر ذلــك فــي ضــوء نظريــة ســوليفان للعالقــات االجتماعيــة أن الطــاب
يتمتعــون بعالقــات اجتماعيــة متنوعــة ومتعــددة ســواء مــع أقرانهم أو نوع جنســهم ،ممــا يتعرضون
لخبــرات متعــددة ومتنوعــة فيبحثــون عــن النصيحــة واإلرشــاد ،هنــاك نصائــح مزعجــة يرفضونهــا
ومنهــا جيــدة تعتبــر معتدلــة كالســلوكيات المنحرفــة العنيفــة وهكــذا عندمــا يــرون أن طفــل غيــره
يمــر مــن قربــة يرتــدي مالبــس المدرســة وهــو أنيــق ويحمــل الكتــب المدرســية بالمقابــل هــو
يقــف فــي إشــارة المــرور هــذا المنظــر ســوف يحــرك بالفــرد مشــاعر الضجــر واالنزعــاج والغيــرة
االنفعاليــة الســلبية اتجــاه ذلــك الطفــل أو أي طفــل آخــر لكــن اإلرشــاد التربــوي أوضــح للمرشــد
أنــه ليــس ذنــب ذلــك الطفــل أنــه يذهــب للمدرســة وأنــت تقــف بالشــارع بــل هــذه مســؤولية
األســرة والمؤسســات المختصــة ،ممــا يجعلــه يعــرف بــأن ذلــك الــكالم ســليم ودقيــق فتتكــون
لديــه معاييــر االعتــدال مقارنــة باإلنــاث التــي تتحــدد عالقتهــا مــع نــوع جنســها وأمهــا وأقاربهــا
وطبيعــة المجتمــع التــي يفرضهــا عليهــا واقــع البيئــة التــي تعيــش بهــا مقارنــة بالذكــور وهــذا يتفــق
مــع دراســة النائلــي (. )2017
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التوصيات

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان:
●تطويــر دور اإلرشــاد النفســي فــي المجتمــع وتوفيــر الســبل التي تســاهم فــي نجــاح العملية
اإلرشــادية ألنهــا تتعامــل مــع الجوانــب النفســية والفكريــة واالجتماعيــة التــي تســاهم فــي
تغييــر ســلوكيات الفــرد والجماعة.
●إنشــاء مراكــز عــاج نفســي وإرشــادي ألطفــال الشــوارع من أجــل إزالــة التلوث الســلوكي
المكتســب والعمــل علــى إعــادة دمجهــم بالمجتمع.
●وضــع اســتراتيجية طويلــة األمــد لمعالجــة أســباب انتشــار ظاهــرة أطفــال الشــوارع
وخاصــة األســباب األســرية واالجتماعيــة وتحقيــق التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة
المختصــة والمنظمــات االجتماعيــة لتحقيــق ذلــك.
●توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام بمختلــف مســمياتها فــي نشــر
التوعيــة المجتمعيــة حــول مخاطــر ظاهــرة أطفــال الشــوارع ونشــر الحلــول الواقعيــة ،إذ
إن األطفــال فــي الشــارع متوســط اعمارهــم مــن خمــس ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة
ويحتاجــون إلــى رعايــة خاصــة وســريعة.
المقترحات

يقترح الباحثان:
●إجــراء دراســة عــن دور التطــرف االجتماعــي وعالقتــه بفقــدان الهويــة لــدى األطفــال
المشــردين.
●إجــراء دراســة بعنــوان الحاجــات اإلرشــادية وعالقتهــا باالنتمــاء االجتماعــي لــدى
األطفــال المهمشــين اجتماع ًّيــا.
●إجراء دراسة بعنوان أزمة الهوية وعالقتها باالعتدال الفكري لدى الشباب.
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دور التلفزيون في تعزيز الوعي المروري لدى الجمهور
أ .م .د .منتهى هادي التميمي

بلقيس محسن زيدان

المستخلص

بحــث بعنــوان (دور التلفزيــون فــي زيــادة الوعــي المــروري لــدى الجمهــور) دراســة ميدانيــة
علــى جمهــور مدينــه بغــداد ،تتمحــور أهــداف هــذا البحــث باإلجابــة عــن التســاؤالت التــي تمــت
صياغتهــا فــي ضــوء مشــكلة البحــث ويســعى البحــث لتحقيــق أهــداف عــدة وكاآلتــي:
-1معرفة مدى متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية.
-2معرفة عادات متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية.
-3التعرف إلى أهداف وأسباب متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية
-4معرفــة مــدى اإلفــادة مــن متابعــة البرامــج المروريــة التلفازيــة فــي تعديــل الســلوك والوعــي
المــروري للجمهــور.
-5معرفــة العالقــة بيــن مــدى مشــاهدة البرامــج والفائــدة واألســباب بالنســبة الــى متغيــر
الجنــس وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة.
وتوصلت الباحثة إلى نتائج مهمة نذكر منها اآلتي:
 أظهــرت الدراســة ارتفــاع نســبة مشــاهدة جمهــور الســواق للبرامــج التلفازيــة المروريــةوبذلــك يتبيــن أن جمهــور المتلقيــن هــو جمهــور نشــط ،لتع ّرضــه لوســائل اإلعــام وهــو تعــرض
مقصــود ،لتحقيــق فائــدة معينــة وهــذا مــا أظهرتــه الدراســة االســتطالعية األوليــة التــي أجرتهــا
الباحثــة :إذ ارتفعــت المشــاهدة لبرنامــج وقفــة مروريــة الــذي يعــرض مــن علــى قنــاة العراقيــة
بنســبة  ٪٧٧مــن مجمــوع العينــة.
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 أظهــرت النتائــج ارتفــاع نســبة الفائــدة الناتجــة مــن مشــاهدة البرامــج التلفازيــة المروريــة التيتقدمهــا القنــوات الفضائيــة العراقيــة ،إذ كانــت زيــادة المعلومــات واكتســاب الثقافــة المروريــة
أولــى أهــداف المشــاهدة للمبحوثيــن بنســبة  ٪٦٤ممــا يؤكــد تحقــق فــروض الدراســة.
 أوضحــت البيانــات الميدانيــة ّأن نصــف عــدد أفــراد العينــة وســواق المركبــات ال يمتلكــونإجــازة ســوق وبنســبة  ، ٪٥١مــا يعنــي عــدم اتقــان أغلــب ســواق المركبــات للتعليمــات المروريــة
وااللتــزام بالعالمــات واإلشــارات التعريفيــة واإلرشــادية المروريــة مــا يســتدعي ضــرورة وجــود
برامــج التوعيــة المروريــة واالهتمــام بمضامينهــا وتنويعهــا.
 علــى الرغــم مــن قصديــة مشــاهدة المبحوثيــن للبرامــج المروريــة لفائــدة معينــة ورضاهــمعــن طــرق إخــراج وتقديــم هــذه البرامــج إال أن اســتفادتهم العامــة فــي مجــال التوعيــة المروريــة
كانــت قليلــة وكانــت أجابتهــم ب (اســتفدت قليــا) بنســبة  ٪64مــن مجمــوع اإلجابــات.

The Role of Television in Increasing Traffic Awareness of
the Audience
Abstract
Research entitled (The Role of Television in Increasing Traffic
Awareness of the Audience) a field study on the public of Baghdad. The
objectives of this research are centered in answering the questions that
were formulated in light of the research problem. The research seeks to
achieve several goals as follows:
1- Knowing the extent and nature of the audience following TV
traffic programs.
2- Knowing the audience’s follow-up habits of TV traffic programs.
3- Identify the objectives and reasons for the audience to watch TV
traffic programs
4- Knowing the extent of the benefit from television traffic programs
in modifying the behavior and traffic awareness of the public.
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5- Knowing the relationship between the extent of viewing the
programs and the benefit in terms of the gender variable and the
reasons.
The researcher reached the most important results, including the
following:
- The study showed a high percentage of the driving audience
watching traffic TV programs, thus, it appears that the audience of the
recipients is an active audience with exposure to the media, which is an
intentional exposure to achieve a specific benefit, and this is what the
researcher’s initial survey showed Of the total sample.
- The results showed an increase in the interest rate resulting from
watching traffic TV programs provided by Iraqi satellite channels.
Increasing information and acquiring traffic culture were the first goals
of the respondents to watch by 64% , which confirms the fulfillment of
the study hypotheses.
- The field data showed that half of the sample members and vehicle
drivers do not have a driving license, at a rate of 51% , which means that
most vehicle drivers do not master the traffic instructions and adhere
to the signs and identification and traffic guidance signs, which calls for
the need for traffic awareness programs and attention to their contents
and diversification.
- Despite the respondents ’intention to watch traffic programs for a
specific benefit and their satisfaction with the methods of producing
and presenting these programs, their general benefit in the field of
traffic awareness was little and their answer was (I benefited a little)
with 64% of the total answers.

المقدمة

صــارت وســائل اإلعــام فــي وقتنــا الحاضــر مــن أهــم أدوات التأثيــر والتوجيــه والتثقيــف
 إذ ازدادت التفاعــات بيــن األفــكار،واإلعــام والتعليــم خاصــة فــي خضــم العولمــة االتصاليــة
. فصــار الــكل يعــرف مهمــا كانــت المســافات واألزمنــة،والمعلومــات بشــكل ســريع
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ونظــرا الــى األهميــة التــي يكتســيها اإلعــام فــي وقتنــا الحاضــر ،فقــد أصبــح يشــكل مجــاال
خصبــا للبحــوث والدراســات العلميــة ،لمــا لهــذا القطــاع مــن تأثيــر وتأثــر بالمجتمــعّ ،
وألن
اإلعــام يــؤدي دو ًرا مزدوجــا ســواء علــى الصعيــد الدولــي أم المحلــي.
والشــك فــي أن اإلعــام المحلــي لــه دور مهــم فــي تحمــل جــزء كبيــر مــن هــذه المســؤولية
فيظــل مفهــوم اإلعــام بمعنــاه العــام والشــامل ،ولهــذا فاإلعــام المحلــي هــو اإلعــام المرتبــط
باهتمامــات جمهــور معيــن داخــل بيئــة محــددة ،لــذا فبقــدر ارتبــاط هــذا اإلعــام المحلــي بالبيئــة
المحليــة فإنــه يســتطيع أن يحقــق رســالته فــي تنميــة وخدمــة هــذه البيئــة.
و ُيعــد التلفــاز مــن أبــرز وســائل اإلعــام الجماهيــري وأكثرهــا تأثيــرا وقــدرة علــى المشــاركة
فــي عمليــات التغييــر االجتماعــي عمومــا والعمــل علــى تلبيــة خدمــات األفــراد المحليــة ،باعتبــار
الحيــاة هــي الجوهــر لــدى األفــراد ،فقــد أولــى التلفــاز اهتمامــا بالغــا بحيــاة األفــراد وذلــك عــن
طريــق برامجهــا التلفازيــة ومــا تبثــه فيهــا مــن وعــي وإرشــاد ،والوعــي المــروري يــؤدي باألفــراد
إلــى المعرفــة التامــة بقواعــد المــرور وأنظمتهــا ممــا يحتــم عليهــم اتباعهــا.
من هنا سنحاول الوقوف على التلفاز في نشر الوعي المروري وتحليل نتائجها
أوال :مشكلة البحث وتساؤالته:

حــددت الباحثــة مشــكلة البحــث عــن طريــق الممارســة العمليــة فــي قســم اإلعــام فــي وزارة
الداخليــة وتواصلهــا مــع الجهــات ذات العالقــة والقائميــن علــى إعــداد وإنتــاج وتقديــم البرامــج
المروريــة التلفازيــة ،وبنــا ًء علــى مــا تقــدم رأت الباحثــة أن مشــكلة البحــث تكمــن فــي التســاؤل
الرئيــس اآلتــي:
ما دور التلفزيون في زيادة وتعزيز الوعي المروري لدى جمهور مدينة بغداد؟
وتتفرع من التساؤل الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية ،هي على النحو اآلتي:
1.ما مدى متابعة جمهور سواق المركبات للبرامج المرورية التلفازية؟
2.هل يفضل المبحوثون برامج مرورية محددة؟
3.ما عادات وأهداف متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية؟
4.ما أسباب متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية؟
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5.مــا مــدى فائــدة متابعــة البرامــج المروريــة التلفازيــة فــي تعديــل الســلوك والوعــي المروري
للجمهور؟
6.هــل توجــد عالقــة بيــن مــدى مشــاهدة البرامــج والفائــدة منهــا ومتغيــر الجنــس وأســباب
المشــاهدة ووقتهــا؟
ثانيا :أهمية البحث:

األهميــة العلميــة واألكاديميــة :تبــرز أهميــة البرامــج المروريــة التلفازيــة مــن أنهــا لــم تحـ َ
ـظ
باالهتمــام البحثــي إال مــا نــدر وإن النظــرة الســائدة جماهيريــا عــن عــدم جاذبيــة هــذه البرامــج
ناتــج ممــا تقدمــه هــذه البرامــج مــن شــكل ومضمــون مشــوق ،وتظهــر أهميــة البحــث العلميــة
لقلــة الدراســات الحديثــة المتعلقــة بالمضاميــن التلفازيــة التــي تتنــاول توجيــه الوعــي المــروري
للجمهــور وتعزيــزه وإرشــاده التبــاع شــروط الســامة المروريــة ،تناولــت الباحثــة موضــوع
البحــث.
األهميــة للمجتمــع :ترتبــط البرامــج المروريــة التلفازيــة ومــا تقدمــه مــن مضاميــن وبأشــكال
فنيــة مختلفــة بتوجيــه وإرشــاد شــريحة مهمــة وكبيــرة فــي المجتمــع وهي شــريحة ســواق المركبات
بمختلــف أنواعهــا خاصــة فــي ظــل كثرة عــدد المركبات نســبة إلــى الطــرق والزحامــات والحوادث
والمخالفــات المروريــة المتكــررة .مــا يتطلــب دراســة وتشــخيص أهميــة إنتــاج مضمــون إعالمــي
يتناســب ومــدى إســهامها فــي تلبيــة حاجــات ومتطلبــات الجمهــور.
ثالثا :أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق أهداف عدة وكاآلتي:
1.معرفة مدى وطبيعة متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية.
2.معرفة البرامج المرورية التلفازية المفضلة عن غيرها لدى الجمهور.
3.معرفة عادات وأهداف متابعة الجمهور للبرامج المرورية التلفازية.
4.معرفــة مــدى اإلفــادة مــن متابعــة البرامــج المروريــة التلفازيــة فــي تعديــل الســلوك والوعــي
المــروري للجمهور.
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رابعا :منهج البحث:

اعتمــدت الباحثــة المنهــج الوصفــي الــذي يعــد أحــد المناهــج المرتبطــة بالبحــوث المســحية،
كونــه أنســب الطرائــق العلميــة فــي جمــع البيانــات الميدانيــة عــن ظاهــرة معينــة وتوضيحهــا.
ويرمــي إلــى وصــف وتوصيــف الظاهــرة وإيجــاد العالقــة بيــن متغيريــن أو أكثــر للتعــرف إلــى
طبيعــة العالقــة بينهمــا.
مجتمع وعينة وإجراءات البحث:

يعــرف مجتمــع البحــث بأنــه وحــدات أو مفــردات الظاهــرة موضــوع الدراســة جميعهــا أو
فــي الحــاالت كلهــا التــي تنطبــق عليهــا خصائــص معينــة )1( .ويتمثــل مجتمــع البحــث بســواق
المركبــات الصغيــرة فــي مدينــة بغــداد وأطرافهــا ،وقــد تــم اختيــار ســواق المركبــات الصغيــرة
لألســباب التــي ذكرناهــا ســلفا فــي المجــال البشــري للبحــث وتــم اختيــار مدينــة بغــداد كونهــا
العاصمــة واألكثــر عــددا مــن ناحيــة الســكان والمركبــات ،وتشــمل مختلــف طبقــات وأطيــاف
الشــعب العراقــي ،وأيضــا وجــود وزارة الداخليــة وانتشــار دوائــر المــرور ومكاتبهــا أكثــر مــن باقــي
المحافظــات.
عينة البحث:

تــم اختيــار عينــة عمديــة أو قصديــة غرضيــة غيــر احتماليــة مــن مجتمــع البحــث ومــن مختلــف
ســواق المركبــات الصغيــرة ،كونــه مجتمعــا مالئمــا ألغــراض البحــث .وقــد بلــغ حجــم العينــة
ٍ
مبحــوث ،مراعيــن فيهــا مختلــف توصيفــات الجنــس والمهنــة ومســتوى التعليــم **
()100
وبعــد توزيــع اســتمارات االســتبانة عليهــم تــم اســترجاعها كاملــة.
(*) ال توجــد إحصائيــة موثقــة عــن أعــداد الســواق لذلــك فهــم مــن المجتمعــات غيــر
المؤطــرة.
(**) انظر المجال البشري للبحث.
وقــد اعتمدنــا فــي تحديــد حجــم العينــة علــى جــدول )2( .الــذي يوضــح حجــم عينــة
البحــث ،وبتطبيــق معادلــة الخطــأ فــي العينــة تبيــن أن الخطــأ فــي العينــة بلــغ ( ) ٪9وهــي نســبة
مقبولــة فــي البحــوث ،وبحســب المعادلــة اآلتيــة:
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وبتطبيــق اختبــار ( )Zعلــى عينــة البحــث بلغــت قيمــة  )8 .3( Zفيمــا كانــت قيمــة Z
الجدوليــة ( )499 .0عنــد مســتوى داللــة ( )05 .0وألن  Zالمحســوبة أكبــر مــن Zالجدوليــة
فــإن الفــرض الصفــري مقبــول وإن الذكــور فــي العينــة نســبتهم ( )5 .0بمعنــى َّأن ( ) ٪95مــن
احتمــاالت العينــة تؤكــد قبــول الفــرض الصفــري ،وهــذا يعنــي صحــة اختيــار العينــة.
أدوات البحث:

1.المالحظــة :هــي عمليــة مراقبــة أو مشــاهدة لســلوك الظواهــر والمشــكالت واألحــداث
وعالقاتهــا بأســلوب علمــي منتظــم بقصــد التفســير وتحديــد العالقــة بيــن المتغيــرات
()4( )3
وتوجيههــا لخدمــة المجتمــع.
2.المقابلــة الميدانيــة للمختصيــن :اعتمــدت الباحثــة المقابلــة العلميــة ،ســواء بهــدف
االســتيضاح عــن كيفيــة االتفــاق بيــن القنــوات التلفازيــة حــول إنتــاج وعــرض البرامــج
المروريــة ،وكذلــك بهــدف توضيــح وتفســير بعــض األســئلة للمبحوثيــن وشــرح بعــض
اإلشــكاالت التــي تواجــه إنتــاج البرامــج.
اســتمارة االســتبانة :وزعــت الباحثــة اســتمارة اســتطالعية أولية لتحديــد المشــكالت بدقة قبل
البــدء بدراســتها دراســة دقيقــة ومتعمقــة ،أو قبــل وضــع فــروض مشــكلة محــددة ،وأهــم متغيراتها
واكتشــاف العالقــة الموجــودة بيــن تلــك المتغيــرات ،تضمنــت االســتمارة االســتطالعية عــددا
مــن المؤشــرات العلميــة وذلــك لبنــاء االســتمارة النهائيــة واختيــار العينــة ،وقــد بلــغ عددهــا ()26
وزعــت علــى ســواق المركبــات بمختلــف أنواعهــا فــي مدينــة بغــداد وبعــد توزيــع االســتمارات
وجمعهــا وتحليــل بياناتهــا خرجــت الباحثــة بمؤشــرات حــددت علــى ضوئهــا البرامــج المروريــة
المشــاهدة مــن الجمهــور ,وبعدهــا صممــت الباحثــة اســتمارة االســتبانة تألفــت مــن مجموعــة
أســئلة مفتوحــة وأســئلة مغلقــة وفقــا ألســئلة وفــروض وأهــداف البحــث.
وزعــت اســتمارة االســتبانة النهائيــة التــي تضمنــت ( )21ســؤاال علــى عــدد مــن الخبــراء،
وعليــه تــم حــذف وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات وترتيبهــا فــي ضــوء المالحظــات التــي أشــار
اليهــا الخبــراء.
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الصدق والثبات:

_ الصدق:
تــم عــرض االســتبانة علــى خمســة خبــراء فــي مجــال االختصــاص لغــرض الحكــم علــى
صالحيتهــا للتطبيــق ،وتــم إبــداء عــدد مــن الملحوظــات المنهجيــة واآلراء العلميــة والعمليــة،
وكانــت نســبة االتفــاق بشــأن تلــك االســتمارة ( ) ٪98وهــي نســبة جيــدة جــدا مــن االتفــاق
وحســب المعادلــة:
متوسط اتفاق الخبراء
معامل صدق المحكمين
أمــا احتســاب الثبــات فقــد اســتعانت الباحثــة بمعادلــة رولونوذلــك بتقســيم االســتمارة إلــى
أســئلة زوجــي وفــردي ،للتأكــد مــن االتفــاق فــي النتائــج ،وكانــت نســبة الثبــات (. ) ٪37
كمــا طبقــت الباحثــة معامــل ارتبــاط بيرســون وكانــت نســبة الثبــات ( ) ٪23وبالتصحيــح
باســتخدام معادلــة ســبيرمان وبــروان

تبين أن نسبة الثبات = ٪36
وهــي تفيــد فقــط فــي حســاب األوســاط الحســابية وفــي المســح اإلحصائــي )5( .األســاليب
اإلحصائيــة المســتخدمة فــي البحــث:
مربع كاي  2ومعادلة بيرسون.
الخطــأ فــي العينــة بتطبيــق معادلــة الخطــأ فــي العينــة تبيــن أن الخطــأ فــي العينــة بلــغ  ٪9وهــي
نســبة مقبولــة إلــى حــد مــا فــي البحــوث.
الخطأ في العينة =
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الدراسات السابقة:

اطلعــت الباحثــة علــى دراســات عديــدة عراقيــة وعربيــة قريبــة مــن دراســتها وأفــادت منهــا أثنــاء
فتــرة الكتابــة ،إذ تجعــل الدراســات الســابقة الباحــث يعــرف كل مــا يمكــن أن يضيفــه للتــراث
العلمــي ومــن أي جانــب يبــدأ مســتفيدا مــن النتائــج التــي توصلــت لهــا ،وأهمهــا مــا يأتــي:
 الدراسات العراقية: اطلعــت الباحثــة علــى دراســات عديــدة عراقيــة وعربيــة قريبــة مــن دراســتها وأفــادت منهــاأثنــاء فتــرة الكتابــة ،إذ تجعــل الدراســات الســابقة الباحــث يعــرف كل مــا يمكــن أن يضيفــه للتــراث
العلمــي ومــن أي جانــب يبــدأ مســتفيدا مــن النتائــج التــي توصلــت لهــا ،وأهمهــا مــا يأتــي:
 الدراسات العراقية:-1دراســة الدبــاغ ١٩٩٠ ،بعنــوان( :أســاليب واتجاهــات نشــر الوعــي ضــد الجريمــة فــي
()6
الصحافــة العراقيــة . )١٩٨٨-١٩٨٠
وهــذه الرســالة ســعت للوقــوف علــى مــا تنشــره الصحافــة العراقيــة مــن أســاليب صحفيــة
متنوعــة عــن الجرائــم ،وأهــم االتجاهــات التــي تناولتهــا هــذه األســاليب المتعلقــة بنشــر الوعــي
ضــد الجريمــة ،فضــا عــن مــا تنتهجــه الصحافــة العراقيــة بشــكل عــام مــن صبــغ عمــل جديــدة
لنشــر أخبــار الجرائــم أو التوعيــة ضدهــا ،انطالقــا مــن مشــاركة وســائل اإلعــام المختلفــة فــي
الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا .ويتمثــل هدفهــا األســمى فــي نشــر الوعــي ضــد الجريمــة
واالنحــراف عــن طريــق الصحافــة ،لخدمــة المجتمــع واإلنســانية بشــكل عــام.
-2دراســة الحديثــي 2006بعنــوان« :دور العالقــات العامــة فــي نشــر الوعــي المــروري».
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تؤديــه العالقــات العامــة فــي نشــر الوعــي
المــروري عنــد الجمهــور فــي ضــوء قيــاس درجــه الوعــي المــروري لــدى المواطــن العراقــي
وكذلــك التعــرف علــى أهــم الوســائل الناجمــة لنشــر هــذا الوعــي عــن طريــق التعــرف بالرســائل
التــي يســتقي منهــا الجمهــور وعيــه بأنظمــة المــرور وقوانينــه وكذلــك يهــدف البحــث إلــى قيــاس
الوعــي المــروري لــدى الجمهــور العراقــي والتعــرف علــى طبيعــة الفــروق فــي درجــة الوعــي
المــروري تبعــا لمتغيــرات (الجنــس ،العمــر ،التحصيــل الدراســي ،صنــف الجمهــور) والتعــرف
علــى أهــم الوســائل واألســاليب التــي تســاعد الجمهــور فــي تشــكيل وعيــه المــروري.

()7

روهمجلا ىدل يرورملا يعولا زيزعت يف نويزفلتلا رود

| بحوث العدد

181

 المنهج الذي استخدمه الباحث المنهج الوصفي استخدم الباحث العينة العمدية أما أدوات البحث فهي االستبانة والمقابلة. وأهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحثوجود وعي مروري عال لدى الجمهور العراقي إذ بلغ المتوسط العام (. )٢٦ ،٧٨ وجود فروق ذات داللة إحصائية للوعي المروري وفقا لمتغير الجنس وجود فروق ذات داللة إحصائية للوعي المروري وفقا لمتغير العمر األوضاع األمنية تعد السبب في حدوث االختناقات والحوادث المرورية. يعــد التلفــاز واإلذاعــة مــن أكثــر الوســائل التــي تســهم فــي تكويــن الوعــي المــروري لــدىالجمهــور العراقــي.
أهمية البرامج التلفازية ووظائفها
اوال :أهمية التلفاز ووظائفه.

لوســائل اإلعــام وفــي مقدمتهــا التلفــاز أهميــة كبيــرة ودور مؤثــر فــي المســتويات كافــة بالرغم
مــن التطــورات التكنلوجيــة الكبيــرة التــي طــرأت علــى وســائل اإلعــام وظهــور اإلعــام الجديــد
ومواقــع التواصــل االجتماعــي إال أن التلفــاز مــا زال يشــكل الوســيلة اإلعالميــة الجماهيريــة
المهمــة فــي المجــاالت كافــة ولعــل أعــم المجــاالت التــي تــؤدي عــن طريقهــا هــذه الوســيلة
دورا كبيــرا ومهمــا هــو مجــال اإلعــام والتثقيــف واإلرشــاد )8( .إذ تقــوم وســائل اإلعــام
ومنهــا الفضائيــات ببــث األفــكار والمعلومــات والقيــم التــي تحافــظ علــى ثقافــة المجتمــع ونشــر
مبــادئ التطــور والتنميــة ،لتحقيــق النهــوض الحضــاري والفكــري وتنويــر الجماهيــر ورفــع
()9
مســتوياتهم الثقافيــة والمعرفيــة وتكييــف مواقفهــم تجــاه األحــداث واألحــوال االجتماعيــة.
كذلــك تســهم الفضائيــات فــي توفيــر الترفيــه والتســلية عــن طريــق برامجهــا التــي تتخللهــا أفــكار
إرشــادية وتوجيهيــة تصــب فــي مصلحــة المجتمــع وخلــق أجــواء يســودها النظــام واالبتعــاد عــن
الفوضــى )10( .و ُتعــد البرامــج المروريــة أحــد هــذه البرامــج التثقيفيــة ،وتتعــدد وظائــف التلفــاز
()11
بتعــدد حاجــات ومتطلبــات الجمهــور ،فهنــاك وظائــف أساســية تتفــرع منهــا وظائــف أخــرى.
وأهــم وظائــف التلفــاز األساســية هــي:
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1.الوظيفــة اإلعالميــة :ويقصــد بهــا (األخبــار ،التفســير ،التحليــل)  ،إخبــار الجمهــور
بــكل مــا يقــع مــن أحــداث داخليــة وخارجيــة فــي مياديــن الحيــاة مــن سياســية وثقافيــة
واجتماعيــة واقتصاديــة . . . . .الــخ ،مــع الشــرح والتفســير حتــى يكونــوا علــى علــم
بمجريــات األمــور حولهــم.
2.الوظيفــة التثقيفيــة والتعليميــة :أي تقديــم كل مــا هــو مادي وفكــري واجتماعــي للجمهور
لتوجيــه األفــراد وإرشــادهم إلــى كل مــا يحقــق النهــوض الفكــري واالقتصــادي والتغييــر
االجتماعــي ومحاربــة التخلــف والفوضــى ونقــل المعلومــات والخبــرات ومــا يرتبــط
بهــــا مــن عـــادات وعالقـــات اجتماعيــــة بيــن مختلــف الفئــات والطبقــات االجتماعيــة،
ومــا يترتــب علــــى ذلــك مــن فهـــم للحقـــوق والواجبـــات والقيــم والعــادات وخلــق الجــو
()12
الحضـــاري المالئـــم للتـــقدم والنهضـة عـــن طريـق التوعيـــة الشـــاملة بكل المجاالت.
3.الوظيفيــة الترفيهيــة :يوفــر التلفــاز الترفيــه والتســلية لألفــراد عــن طريــق برامجــه ومضامينه
المختلفــة ويتمثــل فــي عــرض التمثيليــات واألفــام والقصــص والفــن والموســيقى
واألغانــي مــن أجــل الترفيــه ومســاعدة النــاس للتخفيــف عــن أنفســهم مــن مشــكالت
وهمــوم الحيــاة ،والترفيــه ليــس شــيئا ثانويــا فــي حيــاة األفــراد وإنمــا أصبــح ضروريــا
خاصــة فــي العصــر الحالــي الــذي يتســم بالقلــق والتوتــر ،غيــر َّأن الترفيــه ال يعنــي التدنــي
ٍ
معــان ســامية ترتقــي
بمســتوى الــذوق العــام وعليــه فأفضــل ترفيــه هــو مــا يعبــر عــن
()13
بالمتلقــي.
●البرامج التلفزيونية التوعوية المتخصصة:

يقصــد بالبرنامــج التلفــازي المتخصــص هــو المضمــون الــذي يهتــم أساســا بجانــب مهــم
مــن جوانــب المعرفــة اإلنســانية ويصــل إلــى جمهــور متخصــص تجمعــه عــدد مــن الخصائــص
والســمات المشــتركة ،والبرنامــج المتخصــص هــو البرنامــج الــذي يتنــاول مضمو ًنــا معي ًنــا ضمــن
يوجــه إلــى جمهــور محــدد ( )14وكلمــة متخصــص مشــتقة مــن فعــل خصص
مجــال برامجــي منفــرد َّ
()15
وفــي لســان العــرب البــن منظــور ،خصــه بالشــيء وخصصــه واختصــه :أفــرده بــه دون غيــره.
والبرامــج المروريــة هــي إحــدى البرامــج التلفازيــة المتخصصــة بالجانــب المعرفــي التثقيفــي
التــي تتنــاول مضمو ًنــا إرشــاد ًيا خدم ًيــا وتوجهــه إلــى جمهــور محــدد )16( .وهــم ســواق المركبــات
بأنواعهــا كافــة ،وإنتــاج وتقديــم هــذا النــوع مــن البرامــج تحتــاج إلــى خبــرة كبيــرة واطــاع

روهمجلا ىدل يرورملا يعولا زيزعت يف نويزفلتلا رود

| بحوث العدد

183

واســع ،أي َّأن معــدي ومقدمــي البرامــج يجــب َّأن يكونــوا مختصيــن ومؤهليــن ومــن ذوي الخبــرة
ـكل مقبـ ً
الملموســة ،ويمتلكــوا لباقــة ومنط ًقــا وشـ ً
ـول ،ألنهــم يمكــن َّأن يكونــوا قادريــن علــى
()17
تقديــم النصائــح والمعلومــات عــن طريــق البرنامــج التلفازيــة اإلرشــادية والتوجيهيــة.
●خصائص البرامج التوعوية اإلرشادية:

يمكن تحديد أهم خصائص البرامج التوعوية واإلرشادية وشروطها على النحو اآلتي:
االســتمرارية :يجــب أن تتصــف باالســتمرارية والديمومــة ،فهــي بالتالــي عمليــة مســتدامة
وليســت
مجــرد حــدث أو مجموعــة أحــداث متفرقــه وذلــك كــي تترســخ الثقافــة التوعويــة لــدى الفئــة
الموجهــة إليهــا وتخلــق لديهــم نســقا معرفيــا وســلوكيا إيجابيــا ،لــذا فــإن االســتمرارية شــرط
أساســي لتحقيــق أهــداف التوعيــة.
والقاعــدة العامــة تقــول إن» التعليــم الهــادف يهــذب الســلوك والتوعيــة المســتمرة تعــزز
المعرفــة لذلــك فــإن إفــرازات التعليــم والتوعيــة حــول ســامة المــرور تجعــل الفــرد أكثــر وعيــا
بهــا ويســتجيب فــي ذاتــه لندائهــا»1
الشــمولية :التوعيــة واإلرشــاد عمليــة شــاملة ،بمعنــى أنهــا تشــمل مختلــف جوانــب الحيــاة
ومجاالتهــا ،وتســتهدف الوصــول إلــى كل الشــرائح االجتماعيــة.
التكامــل :التوعيــة عمليــة متكاملــة ،وخاصــة فــي البرامــج اإلرشــادية المروريــة بمعنــى
أنهــا تهتــم بمختلــف األطــراف المعنيــة بالمســألة المروريــة (البشــرية ،الهندســية ،القانونيــة،
العمرانيــة ) . . . . .وتهتــم بمختلــف جوانــب المشــكلة المروريــة (االقتصاديــة ،النفســية
االجتماعيــة) وتنطلــق مــن حقيقــة أن هــذه األطــراف متكاملــة وبالتالــي فــإن الجهــد التوعــوي
المــروري يجــب أن يكــون متكامــا.
 المنهجيــة واالنتظــام والتماســك :التوعيــة عمليــة منهجيــة منتظمــة ومتماســكة ،تحــددأسســها ومنطلقاتهــا وأهدافهــا ،وتضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتحقيــق هــذه األهــداف ،وهــذا
مــا يفســر كــون التخطيــط والبرمجــة الدعامتيــن القويتيــن اللتيــن تقــوم عليهمــا التوعيــة المروريــة.
 التجــدد والتطــور :التوعيــة عمليــة متجــددة ومتطــورة ،إذ تســتطيع أن تواكــب المتغيــراتالحاصلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة (أنظمــة تقنيــات وقوانين وأنمــاط المعيشــة ومتغيــرات ديمغرافية
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واجتماعيــة واقتصاديــة ) . . .مــن الضــروري التجديــد واالبتــكار فــي مضاميــن التوعيــة
المروريــة ،وفــي الخطــاب المــروري ،وفــي الوســائل والموضوعــات وأســاليب المعالجــة
المســتخدمة.
 التفاعليــة :التوعيــة الناجحــة هــي التــي تبتعــد عــن التلقين واإلكــراه وتعتمد أســلوب التفاعلوتنجــح فــي رفــع فعاليــة النــاس وتفاعلهم مع األهــداف االســتراتيجية للتوعيــة المرورية.
وتتنــاول الباحثــة تعريــف البرامــج المروريــة المقدمــة عــن طريــق الفضائيــات العراقيــة والتــي
تبيــن عــن طريــق االســتمارة االســتطالعية أنهــا برامــج تحظــى بمشــاهدة واســعة مــن قبــل الجمهور
العراقــي وهــي كاآلتــي:
_ برنامــج وقفــة مروريــة :برنامــج أســبوعي مباشــر يبــث عــن طريــق قنــاة العراقيــة الفضائيــة،
وهــو برنامــج توعــوي يتنــاول قوانيــن المــرور وحــوادث الســير ومخالفــات الســواق وعالقــة شــرطة
المــرور بالمواطــن عــن طريــق تقاريــر المراســلين الميدانيــة والمقابــات مــع منتســبي المــرور فــي
بغــداد والمحافظــات ويســلط الضــوء علــى مشــكالت المواطنيــن والرســائل التــي تــرد لبريــد الخــط
الســاخن اإللكترونــي ،وتقــوم فكــرة البرنامــج علــى اإلرشــاد وزيــادة الوعــي المــروري لــدى
الجمهــور عــن طريــق توزيــع الكراســات اإلرشــادية التوعويــة للمواطنيــن بواســطة شــرطة المــرور.
_ برنامــج الســامة للجميــع :برنامــج أســبوعي مباشــر يبــث عــن طريــق قنــاة هنــا بغــداد،
وهــو برنامــج توعــوي يتنــاول المشــاكل المتعلقــة بقضايــا الســير والمخالفــات وتنفيــذ القــرارات
المروريــة المهمــة التــي تســهم فــي المحافظــة علــى نظــام الســير وحمايــة أرواح المواطنيــن
ويتضمــن تقاريــر ميدانيــة مصــورة ويســمح باتصــاالت الجمهــور لالستفســار والســؤال وتفســير
التعليمــات والقــرارات المروريــة.
_ برنامــج طريــق الســامة :برنامــج خدمــي إرشــادي مباشــر يبــث عــن طريــق قنــاة آفــاق
الفضائيــة ويتنــاول الحــوادث المروريــة المصــورة عــن طريــق تقاريــر المراســلين الميدانيــة والتركيــز
علــى اإلرشــادات والتعليمــات المروريــة وضــرورة االلتــزام بالعالمــات المروريــة العامــة عــن طريق
توزيــع الكراســات والمنشــورات التعريفيــة الخاصــة بالطــرق الخارجيــة ،مثــل ارتــداء حــزام األمــان
واالحتفــاظ بطفايــة الحريــق واالحتياجــات األمنيــة األخــرى واحتــرام شــرطي المــرور والنظــام
المــروري العــام ويتــم خــال البرنامــج فتــح اتصــاالت هاتفيــة مــع الجمهور للســؤال واالستفســار.
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●الوعي والتوعية المرورية
●مفهوم الوعي:

يعــرف الوعــي لغويــا كمــا ورد فــي لســان العــرب (يأتــي تحــت مــادة وعــي :وعــي الشــيء،
والحديــث يعيــه وعيــا ،وأوعــاه أي حفظــه وفهمــه وقبلــه فهــو واع .وفــي حديــث أبــي أمامــه ( (ال
يعــذب اهلل قلبــا وعــى القــرآن) ) قــال ابــن األثيــر :أي عقلــه إيمانــا بــه وعمــا ،فإمــا مــن حفظــه
ألفاظــا ،وضيــع حــدوده ،فإنــه غيــر واع لــه )18( .أمــا المعنــى االصطالحــي للوعــي فهــو يعنــي
(إدراك الفــرد لنفســه وللبيئــة المحيطــة بــه ،وهــو علــى درجــات مــن الوضــوح والتعقيــد ،والوعــي
بهــذا المعنــى يتضمــن إدراك الفــرد لنفســه ولوظائفــه العقليــة والجســمية وإدراكــه لخصائــص
()19
العالــم الخارجــي ،وأخيــرا إدراكــه لنفســه باعتبــاره عضــوا فــي الجماعــة)».
اوال-أهمية التوعية المرورية:

تكمــن أهميــة التوعيــة المروريــة فــي تهذيــب المفاهيــم التــي اعتــاد عليهــا األفــراد فــي
مجتمعنــا ،بحيــث تكــون نظرتهــم إلــى التق ّيــد بأنظمــة المــرور وآدابــه ليــس علــى أســاس الخــوف
مــن العقــاب وإنمــا علــى أســاس االنصيــاع الذاتــي لهــا ولمــا لمخالفتهــا مــن مخاطــر علــى حياتهــم
أوال ،وألنهــا تنافــي الســلوك القويــم واألخــاق الفاضلــة ثانيــا ،وهــي ذات عالقــة بطموحنــا
نحــو المســتقبل وأن يكــون المواطنــون متعاونيــن مؤمنيــن بأهميــة تعليمــات المــرور واألســس
التــي يقــوم عليهــا الوعــي المــروري ،وبمــا يســاعد علــى نشــر أنظمــة وتعليمــات المــرور ،حتــى
يصبــح العمــل شـ ً
ـكل تكامل ًيــا مــا بيــن الجمهــور المســتهدف واألجهــزة المعنيــة لتحقيــق الهــدف
المنشــود وهــو الســامة المروريــة لــكل مســتخدمي الطريــق )20( .وتحقيــق الســامة المروريــة بين
الجماهيــر فــي مجتمعهــم الكبيــر ،ليســت مســؤولية رجــال المــرور وحدهــم فحســب ،بــل هــي
مســؤولية جماعيــة يــؤدي رجــل المــرور فيهــا وظيفتــه مشــكورا وال بــد أن يتعــاون أفــراد المجتمــع
الحضــاري جميعــا ،وال يكتفــي فــي هــذا الصــدد بكفــاءة مــن يقــود عجلــة القيــادة فحســب بــل
البــد مــن توفــر ثقافــة عاليــة ،ودرايــة ومعرفــة بوســائل الســامة للمحافظــة علــى أرواح المواطنيــن
()21
أو الســائقين ودمائهــم.
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ثانياً :وسائل ومصادر التوعية المرورية:

لعــل مــن المهــم قبــل البــدء فــي تحديــد الوســائل أو اآلليــات لتنفيــذ برامــج التوعيــة المروريــة،
أن يتــم دراســة المنــاخ المجتمعــي الــذي ســتنفذ عــن طريقــه هــذه البرامــج ،بمعنــى أن دراســة
الجمهــور وســلوكهم واتجاهاتهــم ليتــم وضــع مــا يناســبهم وضمــان اســتجابتهم ولــو نســبيا
للشــعور بالمســؤولية واالنتمــاء الوطنــي ،فالتنشــئة االجتماعيــة الســليمة والتربيــة الصحيحــة هــي
األرضيــة التــي يتوقــف عليهــا مــدى اســتعداد الفــرد لتلــك القواعــد والتعليمــات .ولمــا كان نظــام
المــرور هــو ســلوك ومظهــر تقــاس بــه حضــارة ورقــي المجتمعــات وأن أطــراف هــذا الســلوك هــم
رجــال المــرور ومســتخدمو الطــرق فإنــه يجــب توجيــه االهتمــام بهــذه العالقــة ومحاولــة تحقيــق
التــوازن المطلــوب لهــا وبالتالــي ســوف ينعكــس ذلــك علــى ســيادة النظــام بالمجتمــع وهنــا تكــون
()22
أهــم اآلليــات والوســائل هــي.
إقامة المسابقات المرورية للتعريف بأهمية النظام المرورية
	-توعيــة النــشء ،عــن طريــق المؤسســات التعليمية ســواء المدرســة أم الجامعة واســتخدامه
كوســيلة لنقــل المعلومــات داخــل األســرة .ونشــر الملصقــات والبوســترات والعالمــات
المروريــة التكيفيــة فــي الشــوارع والحدائــق العامــة واألماكــن الترفيهيــة التجاريــة الكبيــرة.
	-اعــداد برامــج إعالميــة ســواء كانــت مرئيــة أم مســموعة أم مقــروءة ،تركــز فــي توعيــة
األفــراد وضــرورة اتبــاع إشــارات وتعليمــات المــرور.
وأهــم توعيــة هــي توعيــة المجتمعــات بمخاطــر المخالفــات المروريــة ونشــر الوعــي المــروري
بضــرورة االلتــزام بالقوانيــن والتعليمــات المروريــة عــن طريــق مصــادر يتــم اعتمادهــا بالتعــاون
بيــن وزارة الداخليــة
مديرية المرور العامة وبين هذه المصادر التي من أهمها:دوائر شرطة المرور وقوات األمن األخرى.
 .أوزارة النقل
.بوسائل اإلعالم:
1.الصحافة المكتوبة
2.اإلذاعة
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3.القنوات التلفازية.
4.وسائط اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي.
5.المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات) .
 اعتمــاد اســتراتيجية نشــر المعلومــات والحقائــق عــن مختلــف جوانــب الحيــاة المروريــةوتفســير األحــداث والظواهــر والتطــورات والمشــاكل المروريــة وتحليلهــا ومناقشــتها ســبيال لنشــر
الثقافــة المروريــة التــي تقــوم عليهــا التوعيــة المروريــة وتنطلــق منهــا.
الجانب الميداني وتحليل البيانات

جدول رقم ( )1يبين جنس المبحوثين
الجنس

التكرار

النسبة مئوية

إناث

31

٪31

ذكور

69

المجموع

٪69

٪100

100

تبيــن مــن الجــدول رقــم ( )1أن عــدد الذكــور بلــغ أكثــر مــن اإلنــاث فــي عينــة البحــث إذ
كان ( )69بنســبة  ٪69مــن المبحوثيــن بينمــا كان عــدد اإلنــاث ( )31وبنســبة  ٪31مــن عــدد
المبحوثيــن ،ويعــود ذلــك لطبيعــة المجتمــع وتفــوق عــدد نســبة ســواق المركبــات الرجــال علــى
اإلنــاث.
العمر

جدول رقم ( )2يبين أعمار أفراد العينة
التكرار

النسبة المئوية

37

٪37

18- 25

43

 -35فما فوق

20

25-35

المجموع

100

٪43

٪20

٪100

المرتبة
األولى
الثانية

الثالثة
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يتضح من الجدول رقم ( )2أن الفئة العمرية من ( )25-18شكلت أعلى نسبة عمرية للعينة
وبنسبة ( ) ٪43تليها الفئة ( )35- 25بالمرتبة الثانية بنسبة ( ) ٪37من مجموع العينة وأخيرا
جاءت الفئة ( 35فما فوق) بنسبة ( . ) ٪20من ذلك نستنتج تفوق فئات األعمار الشابة على
مجتمع سواق المركبات وهذه الفئة حديثة بقيادة المركبة كون قيادة المركبة تحتاج إلى حيازة
إجازة السوق التي تمنح للفرد بعد تجاوزه عمر  18عاما ،لذلك فمن الضروري االهتمام ببرامج
التوعية واإلرشاد المروري ومضمونها المتنوع.
جدول رقم ( )3يبين حيازة المبحوثين إلجازة
اإلجابة

التكرار

النسبة مئوية

المرتبة

كال

51

٪51

األولى

نعم

49

٪49

٪100

المجموع 100

الثانية

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3أن عــدد غيــر الحاصليــن علــى إجــازة الســوق جــاء بالمرتبــة
األولــى بنســبة ( ) ٪51مــن مجمــوع العينــة يقابلهــم بفــارق ضئيــل الحاصلــون علــى إجازة الســوق
بنســبة ( . ) ٪49مــا يوضــح أن نصــف عــدد أفــراد العينــة وســواق المركبــات ال يمتلكــون إجــازة
ســوق مــا يعنــي عــدم إتقانهــم للســياقة وفــق القوانيــن والتعليمــات المروريــة وااللتــزام بالعالمــات
واإلشــارات التــي تعــرف الســائق بالطــرق والســلوك الممنــوع أو المســموح فــي الشــارع وهــذا مــا
يؤكــد ضــرورة وجــود برامــج مروريــة توعويــة تســهم فــي زيــادة الوعــي والثقافــة المروريــة بيــن
ســواق المركبــات وتعريفهــم بالقوانيــن والتعليمــات لتجنــب المخالفــات والحــوادث المروريــة.
جدول ( )4يبين مشاهدة المبحوثين للبرامج المرورية في الفضائيات العراقية
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

كال

3

٪3

نعم

المجموع

97

100

٪97

٪100

تبيــن مــن جــدول رقــم ( )4أن معظــم أفــراد العينــة يشــاهدون ويســتمعون للبرامــج المروريــة
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بنســبة ( ) ٪97بينمــا جــاء الذيــن ال يشــاهدون بنســبة ( . ) ٪3وهــذا مــا يشــكل داف ًعــا لــدى
المســؤولين فــي قطــاع المــرور وخاصــة مســؤولي اإلعــام منهــم لالهتمــام بمضاميــن البرامــج
المروريــة وتطويرهــا بحســب مــا تحتــاج إليــه المرحلــة ،والظواهــر المتنوعــة والمنتشــرة فــي
الشــارع.
جدول رقم ( )5يبين مشاهدة البرامج بالنسبة لجنس المبحوثين الكلي
أشاهد

اإلجابة
الجنس

إناث
ذكور

المجموع

ال أشاهد

تكرار

٪

تكرار

٪

تكرار

٪

29
68

٪93. 548
٪98. 551

2
1

٪6. 452
٪1. 449

31
69

٪100
٪100

ظهــر عــن طريــق تحليــل جــدول رقــم ( )5الــذي يبيــن العالقــة بيــن جنــس المبحوثيــن
ومشــاهدة البرامــج المروريــة أن الذكــور يشــاهدون البرامــج أكثــر مــن اإلنــاث إذ بلــغ الذكــور
الذيــن يشــاهدون البرامــج نســبة ( ) ٪98مــن مجمــوع العينــة بينمــا اإلنــاث ( . ) ٪29وهــذا
مــا يعكــس طبيعــة المــرأة وانشــغالها بأدوارهــا فــي المجتمــع بيــن الوظيفــة واألعمــال المنزليــة
ومســؤوليات العائلــة واألوالد وغيرهــا وعــدم اهتمامهــا بالبرامــج المروريــة التــي يقتصــر تقديمهــا
علــى الرجــل وأيضــا لمــا تحتويــه مضامينهــا الموجهــة للســائق ،وهــذا مــا يظهــر ضــرورة االهتمــام
بتقديــم مضاميــن ومقاطــع واقعيــة تبيــن ســلوك المــرأة فــي الشــارع خــال ســياقتها للمركبــة ســواء
كان ســيئا أو جيــدا ،وأيضــا إمكانيــة التعــاون بيــن المــرأة والرجــل فــي تقديــم البرامــج المروريــة
الســيما أنهــا تشــغل مناصــب فــي وزارة الداخليــة ومديريــات المــرور العامــة.
جدول رقم ( )6يبين مدى المشاهدة للبرامج المرورية من قبل المبحوثين
اإلجابة
دائما
أحيانا
نادرا
المجموع

التكرار
60
29
8
97

النسبة المئوية
٪61. 856
٪29. 897
٪8. 247
٪100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
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أظهــر الجــدول رقــم ( )6أن ( ) ٪٦١٫٨٥٦مــن مجمــوع العينــة يشــاهدون البرامــج المروريــة
دائمــا ،بينمــا كانــت نســبة الذيــن يتابعــون أحيانــا ( ) ٪٢٩٫٨٩٨بالمرتبــة الثانيــة وأخيــرا جــاء
الذيــن يشــاهدون نــادرا بنســبة ( . ) ٪٨٫٢٤٧مــن ذلــك يتضــح أن أغلــب المبحوثيــن يشــاهدون
البرامــج المروريــة دائمــا وقــد يعــود ذلــك إلــى نــوع المضاميــن التــي تقدمهــا البرامــج المروريــة
إذ لوحــظ عــن طريــق متابعــة الباحثــة للبرامــج أن البرامــج تقــدم مضاميــن واقعيــة مشــوقة مــن
عــرض الحــوادث التــي صورتهــا الكاميــرات فــي الشــارع وشــرح مالبســاته وأســبابه عــن طريــق
مقــدم البرامــج فضــا عــن التركيــز فــي القوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن دائــرة المــرور ووزارة
الداخليــة.
جدول رقم ( )7يبين مدة مشاهدة المبحوثين للبرامج المرورية
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

16

٪16. 496

أقل من ساعة

75

أكثر من ساعة

6

ساعة

المجموع

97

٪77. 319
٪6. 185
٪100

أظهــرت بيانــات الجــدول رقــم ( )7الــذي يوضــح ســاعات مشــاهدة المبحوثيــن للبرامــج
المروريــة اآلتــي :المبحوثــون الذيــن يشــاهدون أقــل مــن ســاعة يشــكلون نســبة () ٪٧٧٫٣١٩
مــن العينــة ،الذيــن يشــاهدون ســاعة وبنســبة ( )٪١٦٫٤٩٦مــن العينــة ،وأخيــرا جاءت المشــاهدة
ألكثــر مــن ســاعة وبنســبة( ، ) ٪٦٫١٨٥وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن مــدة عــرض أغلــب البرامــج
المروريــة ســاعة أو أقــل أو أكثــر بقليــل أو أن المبحوثيــن يفضلــون مشــاهدة فقــرات معينــة مــن
البرنامــج.
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جدول رقم ( )8يبين هدف المبحوثين لمشاهدة البرامج (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
األهداف

زيادة المعلومات

اكتساب الثقافة المرورية

االطالع على مستجدات األحداث

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

62

٪30. 097

الثانية

72
24

٪11. 650

معرفة القرارات والتعليمات المرورية

48

المجموع

)*( 206

أخرى

٪34. 952

٪23. 301

0

0

األولى
الرابعة
الثالثة

٪100

يبيــن الجــدول رقــم ( )8أهــداف المبحوثيــن مــن مشــاهدة البرامــج المروريــة ومعرفــة
مضامينهــا ،وقــد جــاء أوال دافــع (زيــادة المعلومــات) بنســبة ( ) ٪٣٤٫٩٥٢وجــاء ثانيــا (اكتســاب
الثقافــة المروريــة) وبنســبة ( ، ) ٪٣٠٫٠٩٧أمــا ثالثــا فــكان (معرفــة القــرارات والتعليمــات
المروريــة) بنســبة ( ، ) ٪٢٣٫٣٠١وحــل رابعــا (االطــاع علــى مســتجدات األحــداث) وبنســبة
(. )٪١١٫٦٥٠
جدول ( )9يبين أسباب متابعة المبحوثين للبرامج المرورية (يمكن اإلجابة ألكثر من اختيار)
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

اإلفادة من اإلرشادات واالطالع على
القوانين الجديدة

43

٪27. 564

الثالثة

االطالع على الحوادث المرورية وأسبابها

62

٪39. 744

األولى

لمعرفة القواعد والمخالفات المرورية
والغرامات

51

٪32. 692

الثانية

المجموع

156

٪100
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الجــدول رقــم ( )9يوضــح أســباب مشــاهدة المبثوثيــن للبرامــج المروريــة ،وجــاء ســبب
االطــاع علــى الحــوادث المروريــة وأســبابها أوال بنســبة ( ، ) ٪٣٩٫٧٤٤بينمــا جــاء ثانيــا (معرفــة
القواعــد والمخالفــات المروريــة والغرامــات) وبنســبة ( ) ٪٣٢٫٦٩٢وحلــت أخيــرا (اإلفــادة مــن
اإلرشــادات واالطــاع علــى القوانيــن الجديــدة) بنســبة (. ) ٢٧٫٥٦٤
جدول رقم ( )10يبين مدى إفادة المبحوثين من البرامج المرورية التي يتابعونها
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

استفدت كثيرا

64

٪65. 979

األولى

استفدت قليال

31

٪31. 959

الثانية

لم أستفد

2

٪2. 062

الثالثة

المجموع

97

٪100

ظهــر مــن الجــدول رقــم ( )10الــذي يبيــن مــدى اســتفادة المبحوثيــن مــن متابعــة البرامــج
المروريــة ،أن جــواب (اســتفدت كثيــرا) جــاء بنســبة ( ) ٪٥٦٫٩٧٩مــن مجمــوع العينــة ،وتالهــا
ثانيــا اإلجابــة (اســتفدت قليــا) بنســبة ( ) ٪٣١٫٩٥٩مــن العينــة ،بينمــا جــاءت أخيــرا اإلجابــة بـــ
(لــم أســتفد) بنســبة ( ) ٪٢٫٠٦٢مــن مجمــوع العينــة.
جدول رقم ( )11يبين اكتساب الوعي المروري للمبحوثين عن طريق البرامج المرورية
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

نعم

86

٪88. 659

األولى

كال

11

٪11. 341

الثانية

المجموع

97

٪100

تبيــن مــن الجــدول رقــم ( )11الــذي يبيــن إجابــات المبحوثيــن أهميــة البرامــج المروريــة فــي
إكســابهم الوعــي والثقافــة المروريــة بشــأن كل مــا يتعلــق بقوانين المــرور واإلجــراءات الحكومية.
وقــد أجــاب بـــ (نعــم) أكســبتني البرامــج وعيــا مروريــا )86( ،مبحو ًثــا بنســبة ( )٪٨٨٫٦٥٩مــن
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مجمــوع العينــة ،بينمــا كانــت اإلجابــة (كال) لـــ ( )11مبحوثــا وبنســبة ( )٪١١٫٣٤١مــن مجمــوع
العينة.
جدول رقم ( )12يبين مجاالت سلوكيات الوعي المروري التي اكتسبها المبحوثون من متابعة
البرامج المرورية (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

االلتزام بسرعة السير المناسبة

46

٪37. 096

األولى

معرفة العالمات المرورية وااللتزام بها
احترام قانون وإرشادات وتعليمات المرور
والتقييد بتنفيذها
معرفة القوانين وتجنب وتقليل المخالفات
المرورية
المجموع

18

٪14. 516

الرابعة

36

٪29. 034

الثانية

24

٪19. 354

الثالثة

124

٪100

عــن طريــق بيانــات الجــدول رقــم ( )12تبيــن أن اكتســاب الوعــي المــروري للمبحوثيــن عــن
طريــق متابعــة البرامــج المــروري كان فــي مجــاالت وســلوكيات متنوعــة وهــي كاآلتــي :جــاءت
أوال (االلتــزام بســرعة الســير المناســبة) لـــ ( )46تكــرارا وبنســبة ( ) ٪٣٧٫٠٩٦مــن مجمــوع
اإلجابــات ،بينمــا جــاءت ثانيــا (احتــرام إرشــادات وعليمــات المــرور وضــرورة تنفيذهــا لـــ ()36
تكــرارا بنســبة ( ) ٪٢٩٫٠٣٤مــن اإلجابــات ،وثالثــا كانــت (االطــاع ومعرفــة القوانيــن لنتجنــب
وتقليــل المخالفــات المروريــة) لـــ ( )24تكــرارا بنســبة ( ) ٪354 .19مــن مجمــوع اإلجابــات،
وأخيــرا جــاءت (معرفــة العالمــات المروريــة وااللتزام بهــا) لـ ( )18تكــرارا وبنســبة ()٪١٤٫٥١٦
مــن مجمــوع إجابــات العينــة.
العالقات االرتباطية وتطبيقها إحصائيا:

-1هنالــك عالقــة ارتباطيــة بيــن مشــاهدة البرامــج المروريــة فــي الفضائيــات وبيــن اســتفادة
المبحوثيــن مــن البرامــج.
وبتطبيــق معامــل ارتبــاط بيرســون علــى (جــدول رقــم  7وجــدول رقــم  )14تبيــن أن االرتبــاط
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بينهمــا  023 .0فيمــا  Tالجدوليــة  66 .1وألن الجدوليــة أكبــر مــن المحســوبة فهــي دالــة
إحصائيــا.
-2هنــاك عالقــة ارتباطيــة بيــن األهــداف التــي يســعى المبحوثــون لهــا مــن مشــاهدة البرامــج
المروريــة فــي الفضائيــات وبيــن ســلوكيات الوعــي المــروري التــي يحققونهــا.
وبتطبيــق معامــل ارتبــاط بيرســون علــى (جــدول رقــم  10وجــدول رقــم  )16تبيــن أن معامــل
ارتبــاط بيرســون  019 .0وهــو ارتبــاط طــردي ضعيــف ممــا يعنــي تحقــق العالقــة.
وتبيــن أن  Tالمحســوبة  185 .0فيمــا  Tالجدوليــة 66 .1وألن المحســوبة أصغــر مــن
الجدوليــة فهــي دالــة إحصائيــا.
-3هنالــك عالقــة ارتباطيــة بيــن أســباب متابعــة المبحوثيــن للبرامــج المروريــة فــي الفضائيــات
وبيــن اإلفــادة مــن البرامــج التــي يشــاهدونها.
 -٤وتبيــن أن معامــل االرتبــاط  45 .0وهــو ارتبــاط طــردي متوســط ممــا يعنــي تحقــق
العالقــة.
وبحســاب  Tتبيــن أن  Tالمحســوبة  911 .4فيمــا  Tالجدوليــة  66 .1وألن المحســوبة أكبــر
مــن الجدوليــة فهــي غيــر دالــة إحصائيــا هنالــك عالقــة ارتباطيــة بيــن أســباب متابعــة المبحوثيــن
للبرامــج المروريــة فــي الفضائيــات وبيــن ســلوكيات الوعــي المــروري للمبحوثيــن.
 -٥وبتطبيــق معامــل االرتبــاط الرتــب ســبيرمان علــى (جــدول رقــم 11وجــدول رقــم )14
تبيــن أن قيمــة االرتبــاط  5 ،1وهــو ارتبــاط عكســي تــام ممــا يعنــي عــدم تحقــق العالقــة.
التوصيات:

فــي ضــوء النتائــج التــي اســفرت عنهــا الدراســة ،نقتــرح بعــض التوصيــات التــي نأمــل أن
تســهم فــي تفعيــل أســاليب التوعيــة المروريــة ،وهــي كاآلتــي:
 - ١ال يكفــي أن تصــل رســائل التوعيــة إلــى الجماهيــر المـــستهدفة ولكـــن ال بـــد مــن أن تخلق
االتجاهــات اإليجابيــة والتصرفــات الســلوكية المرغوبــة ،نحــو ســلوك القيــادة والمخالفـــات
المروريــة.
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 - 2االهتمــام بالبرامــج التوعويــة المروريــة لتثقيــف ســواق المركبــات وخلــق االلتــزام بأنظمــة
وقوانيــن المــرور.
 -3كمــا توصــي الدراســة بإجــراء المزيــد مــن الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بموضــوع
الدراســة.
-4العمــل علــى زيــادة مســاحة مشــاركة المواطنيــن عــن طريــق طرائــق االتصــال المختلفــة
مثــل الهاتــف والرســائل النصيــة والبريــد االلكترونــي . . . .الــخ فــي تقديــم استفســاراتهم
واقتراحاتهــم.
 -5التنســيق مــع وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلدراج مــواد ومناهــج
تعليميــة خاصــة بالتوعيــة المروريــة.
 -6إنشاء مراكز للوعي المروري في مختلف اإلدارات المرورية على مستوى العراق.
 -7التوســع فــي التنويهــات المروريــة فــي التلفــاز وخاصــة أن ســواق المركبــات يعتمــدون
عليهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات المروريــة.
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تيار الحكمة الوطني والمعايير الدولية للحكم الصالح
 محمد عامر حسن.د.م

AL-HIKMA National Movement and International
Criteria of Good Governance
Abstract
This research, entitled (Al-Hikma National Movement and
International Criteria of Good Governance) , concludes in its assertion
that good governance is a goal that no political system can fully
reach as far as it can be approached, and this approach is measured
by touching some or more of some of the criteria adopted by the
programs and activities of the political system and its institutions,
including the programs and activities of political parties as part of the
political system. Accordingly, Al-Hikma National Movement, if not in
the depth of the circle of international criteria of good governance, it is
among the most important Iraqi political organizations close to these
standards.
Keywords:
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المقدمة

كيمــا يصبــح الحكــم الصالــح جــز ًءا مــن الوعــي العالمــي ال ُبـــدَّ مــن وضــع معاييــر دوليــة ،وإن
المعاييــر الدوليــة ال تولــد فجــأة ،وال ُتفــرض بالقــوة ،وال ُتصنــع بعفويــة وارتجــال ،بــل تتشــكل
عبــر مســار طويــل يبــدأ بتأمــات عقــول ثــم دعــوات أفــراد ومطالبــات حشــود وتأســيس ُأطــر
تنظيميــة وطنيــة وإقليم ّيــة ودوليــة لتســتقر تلــك المعاييــر فــي مواثيــق وعهــود دوليــة ،كمــا حصــل
مــع المعاييــر الدوليــة المتصلــة باألمــن والســلم الدولييــن وبحقــوق اإلنســان وبالتنميــة المســتدامة
والقانــون الدولــي اإلنســاني ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف وإعمــام ثقافــة التســامح والمصالحــة
والعدالــة االنتقاليــة والتعايــش مــا بيــن األديــان . . . .اإخ مــن المعاييــر التــي اســتقرت لتصبــح
جــز ًءا مــن التشــريعات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك الدســاتير.
وبقــدر تعلــق األمــر بالحكــم الصالــح والمعاييــر الدوليــة هنــاك إشــكال ّية تتصــل بفــك االشــتباك
مابيــن الوطنــي (حكــم صالــح) والعابــر للوطنــي (المعاييــر الدوليــة) والتــي انبثقت عنها اشــتباكات
وجدليــات حــول الخصوصيــة والعالميــة والقوانيــن الوطنيــة والقانــون الدولــي .بــكل األحــوال
فــإن البوصلــة فــي عالمنــا المعــاش تتجــه نحــو تداخــل واســتحضار ،إن لــم نقــل تغليــب ،الدولــي
علــى الوطنــي بعــد أن أصبــح عالمنــا المعاصــر عالــم االعتماديــة المتبادلــة والتواصــل بفعل ســرعة
تعولــم كل مــن قيــم وممارســات الخيــر والشــر م ًعــا .ومــن هنــا فــإن الضــرورة الملجئــة لتبنــي
المعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك مجــال الحكــم الصالــح تتأتــى مــن التعامــل مــع مغــزى الحكــم
الصالــح األخالقــي الفلســفي ثــم القانونــي الدولــي ( . )1فهــذه المعاييــر ال تخــرج وال تتعــارض
مــع العقائــد واألخــاق والقواعــد القانونيــة لحقــوق اإلنســان وللشــعوب ،األمــر الــذي يعــزز عدم
التــردد فــي اللجــوء إليهــا وتبنيهــا بقناعــة مــن قبــل الشــعوب وباضطــرار مــن قبــل الحــكام (. )2
ورغــم تصاعــد دور المنظمــات الدوليــة وانتشــار ثقافــة المقبوليــة ألفــكار وقيــم وممارســات
معولمــة ال ُبـــدَّ مــن اإلشــارة إلــى أن محاولــة تعميــم فكــرة الحكــم الصالــح عبــر اســتخدام معاييــر
دوليــة موحــدة قــد تحمــل بعــض التعســف الــذي ينتــج عــن عــدم احتــرام الخصوصيــات الثقافيــة
والفــوارق فــي مســتويات التطــور االقتصــادي واالجتماعي والسياســي بيــن المجتمعــات والدول،
لذلــك يجــب تكيــف معاييــر الحكــم الصالــح الدوليــة مــع حــال البلــد أو المناطــق ،حيــث تختلــف
األولو ّيــات حســب تأريــخ هــذه البلــدان وتراثهــا وثقافتهــا ومســتوى تطورهــا .وهــذا األمــر
ضــروري لالنتقــال مــن مرحلــة المفهــوم النظــري إلــى ابتــكار اآلليــات العمليــة التطبيقيــة التــي
تســمح تدريج ًيــا بتطويــر اإلدارة والحكــم وترفــع مــن مســتويات المحاســبة والمســاءلة والمشــاركة
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والشــفافية .إذن للمعاييــر الدوليــة هــدف يتمثــل بتحقيــق الحكــم الصالــح ،والهــدف ضــرورة
تقتضــي تبنــي معاييــر يتــم اللجــوء إليهــا واالسترشــاد بهــا لقيــاس مــدى اقتــراب النظــام السياســي
أو ابتعــاده عــن الحكــم الصالــح (. )3
ونظ ـ ًرا ألهميــة المنظمــات الدوليــة ودورهــا فــي التأثيــر علــى السياســات الكليــة للــدول فــي
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــن ثــم السياســية ،فإنــه لمــن الضــروري التعــرف علــى
معاييــر هــذه المنظمــات الخاصــة بمفهــوم الحكــم الصالــح والحوكمــة ( ، )4فهنالــك معاييــر قدمها
البنــك الدولــي وأخــرى قدمتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة كمــا أن البرنامــج اإلنمائــي
لألمــم المتحــدة قــدم هــو اآلخــر معاييــر للحكــم الصالــح ومؤسســات دوليــة (مجلــس االتحــاد
البرلمانــي الدولــي ،المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد ،منظمــة مراســلون بــا حــدود ،منظمــة
بيــت الحريــة ،المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،صنــدوق النقــد الدولــي ،ومنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوربــا)  ،جميعهــا أبــدت اهتما ًمــا كبيـ ًرا بموضــوع الحكــم الصالــح ،حيــث وضعت
مؤشــرات مختلفــة لقيــاس صالحيــة الحكــم فــي كل أنحــاء العالــم ،ويتــم اإلعــان ســنو ًيا عــن
صــدور تقاريــر عــن مؤسســات دوليــة للمقارنــة بيــن الــدول أو لترتيبهــا وف ًقــا للمؤشــرات التــي
تعتمدهــا فــي هــذا الصــدد ( ، )5مــع التذكيــر بــأن هــذه المعاييــر لــم تتــم صياغتهــا مــن طــرف دولــي
واحــد إنمــا تعــددت األطــراف الدوليــة فــي صياغتهــا واختلفــت فــي تعدادهــا ،عليــه فــإن المعاييــر
التــي ســنعتمدها تدرجــت لتنتهــي إلــى اعتمادنــا معاييــر البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة
(. )UNDP
معايير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ( )UNDPللحكم الصالح

يعــرف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الحكــم الصالــح علــى أنــه «ممارســة الســلطة
االقتصاديــة والسياســية واإلداريــة إلدارة شــؤون الدولــة فــي كافــة مســتوياتها» ( ، )6وبالتالــي فــإن
مفهــوم الحكــم الصالــح بــرأي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي يشــمل ثالثــة جوانــب ،هــي (: )7
ً
أول :الجانــب السياســي :عمليــات صناعــة القــرارات وتنفيــذ سياســات الــدول وكيفيــة
اختيــار الحكومــات بشــقيها التنفيــذي والتشــريعي ومراقبــة أفعالهــا وتغييرهــا إن لــزم.
ثان ًيــا :الجانــب االقتصــادي :عمليــات صنــع القــرارات التــي تؤثــر مباشــرة فــي مســتوى
ومكونــات النشــاطات االقتصاديــة فــي بلــد مــا ،فالجانــب االقتصــادي ُيعنــى بهيكليــة الســوق
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ومســتوى الدخــل وتوزيعــه ،والتشــريعات النقديــة والماليــة ،وقوانيــن العقــود ،والشــفافية،
وحمايــة البيئــة ،والسياســات االقتصاديــة وكيفيــة تنفيذهــا.

ثال ًثــا :الجانــب اإلداري :كيفيــة تنفيــذ السياســات فــي شــقيها السياســي واالقتصــادي مــن
قبــل القطــاع العــام ،كاســتحصال الضرائــب ،والتفتيــش ،والترخيــص ،والحفــاظ علــى األمــن،
وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن بســرعة وكفــاءة وفعاليــة.
وطبقــا لتقريــر البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة فــإن الحكــم الصالــح يقــوم علــــى تســعة
معاييــر للحكــم ،هــي (: )8
1.المشــاركة :حــق المــرأة والرجــل بالتصويــت وإبــداء الــرأي مباشــرة أو عبــر المجالــس
التمثيليــة المنتخبــة ديمقراط ًيــا بالبرامــج والسياســات والقــرارات ،وتتطلــب تلــك
المشــاركة توافــر القوانيــن التــي تضمــن حريــة تأســيس الجمعيــات واألحــزاب وحريــة
التعبيــر واالنتخــاب والحريــات العامــة بصفــة إجماليــة ضما ًنــا لمشــاركة المواطنيــن
ً
فضــا عــن إعطــاء فرصــة للمواطنيــن كــي
الفعالــة ولترســيخ الشــرعية السياســية.
يشــاركوا بشــكل مباشــر فــي عمليــة صنــع القــرارات التشــريعية والتنفيذيــة واإلداريــة،
وذلــك بهــدف إصــاح العالقــات المترديــة بيــن الدولــة والمجتمــع ،ومــن أجــل زيــادة
الثقــة فـــــــــي الحكومــة وتعزيــز شــرعيتها (. )9
2.حكــم القانــون :يتعيــن أن تتســم ُ
األطــر القانونيــة بالعدالــة وأن تطبــق دون تحيــز ،وينطبق
ذلــك بوجــه خــاص علــى القوانيــن الحاميــة لحقــوق اإلنســان .إذ إن حكــم القانــون
وســيادته هــو أحــد مبــادىء الحوكمــة الــذي يعتبــر جميــع األشــخاص والمؤسســات
والكيانــات العامــة والخاصــة بمــا فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا مســؤولين أمــام القوانيــن التــي
تصــدر عل ًنــا ،وتطبــق علــى أســاس مبــدأ المســاواة ،ويجــري التقاضــي بهــا علــى نحــو
مســتقل ،وتكــون متســقة مــع المبــادىء والمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وهــي
تســتلزم باإلضافــة إلــى ذلــك وضــع التدابيــر الالزمــة لضمــان االمتثــال لمبــادىء ســيادة
القانــون والمســاواة والمســؤولية أمــام القانــون والعدالــة فــي تطبيــق القانــون ،والفصــل
بيــن الســلطات والمشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار واليقيــن القانونــي وتجنــب التعســف
ووجــود شــفافية إجرائيــة وقانونيــة (. )10
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3.الشــفافية :تقــوم الشــفافية علــى التدفــق الحر للمعلومــات ،وعلــى أن تنفتح المؤسســات
والعمليــات المجتمعيــة مباشــرة للمهتميــن بهــا ،وأن تتــاح المعلومــات الكافيــة لتفهمهــا
ومراقبتهــا .والشــفافية هــي إحــدى المصطلحــات الحديثــة التــي اســتخدمتها الجهــات
المعنيــة بمكافحــة الفســاد فــي العالــم ،معبــرة عــن ضــرورة اطــاع الجمهــور علــى
منهــج السياســات العامــة وكيفيــة إدارة الدولــة مــن قبــل القائميــن عليهــا مــن رؤســاء دول
وحكومــات ووزراء وكافــة المعنييــن فــي مؤسســات الــدول ،بغيــة الحــد مــن السياســات
غيــر المعلنــة التــي تتســم بالغمــوض وعــدم مشــاركة الجمهــور فيهــا بشــكل واضــح.
لذلــك فــإن الشــفافية هــي (آليــة الكشــف واإلعــان مــن جانــب الدولــة عــن أنشــطتها كافــة
فــي التخطيــط والتنفيــذ ،ألنهــا حــق مــن حقــوق المواطــن األساســية ،فمــن حــق المواطن
أن يحصــل علــى معلومــات كافيــة ووافيــة حــول المعامــات واإلجــراءات المرتبطــة
بمصالحــه ،وهــو مــا أكدتــه المــادة ( )19مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ضمــن
نصــت علــى «أن حــق طلــب المعلومــات
المقــرر الخــاص بلجنــة حقــوق اإلنســان والتــي ّ
والحصــول عليهــا وبثهــا يفــرض علــى الدولــة وجوب تأميــن الوصــول إلــى المعلومات».
وتب ًعــا ألهميــة ذلــك رأي غالبيــة المهتميــن بهــذا الشــأن أن تعزيــز الشــفافية تمثــل ضــرورة
وطنيــة داخليــة مــن أجــل إعطــاء األجيــال الناشــئة أمـ ًـا فــي المشــاركة لتحقيــق مســتقبل
أفضــل ،لذلــك ال ُبــدَّ مــن االلتقــاء والدعــم والمســاندة لجهــود الهيئــات والمنظمــات
الدوليــة لخلــق أنظمــة ذات حكــم صالــح (. )11
4.االســتجابة :أي قــدرة المؤسســات علــى خدمــة المجتمــع باالســتجابة الســريعة لمطالبــه
واحتياجاتــه .فاالســتجابة تمثــل معيــا ًرا إنســان ًيا عندمــا تكــون (مناســبة ومالئمــة ،تتــم في
التوقيــت المناســب ،مبنيــة علــى أســس التواصــل والمشــاركة ،منســقة ومكملــة ،بعيــدة
عــن التحيــز ،مســتقلة ،محايــدة وتتكيــف مــع الظــرف واألزمــة «حاجــة المجتمــع»)
 ،حيــث يكــون ذلــك أحــد الســمات األساســية التــي تتصــف بهــا البرامــج والخطــط
الموضوعــة لخدمــة المواطنيــن مــن كافــة الفئــات والطبقــات االجتماعيــة ،وهــي بذلــك
ســتعزز القــدرات المحليــة وتتجنــب اآلثــار الســلبية (. )12
5.التوافــق :القــدرة علــى التوســط والتحكيــم بيــن المصالــح المختلفــة وأحيا ًنــا المتضاربــة
( )Distributive Capabilityمــن اجــل الوصــول إلــى إجمــاع واســع حــول المصلحــة
العامــة والسياســات العامــة ،وهــذا مــا أشــار إليــه (ألمونــد) بمصطلــح القــدرة التوزيعيــة
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كســمة مــن ســمات النظــام السياســي .وتقــوم التوافقيــة علــى فكــرة جوهريــة وهــي
أن الميــول الصراعيــة المتأصلــة فــي بنيــة المجتمــع التعــددي تقابلهــا ميــول تعاونيــة
أو تصالحيــة علــى مســتوى زعمــاء المجموعــات المكونــة لــه ،ومــن شــأن الســلوك
التعاونــي النخبــوي كبــح جمــاح العنــف علــى الصعيــد القاعــدي ومــن ثــم تحقيــق
االســتقرار السياســي ،إن بلــوغ التوافــق السياســي فــي أي مجتمــع كأحــد قيــم أو مبــادىء
الحكــم الصالــح يعتمــد علــى جملــة مــن المبــادىء الســلوكية واألخالقيــة واالجتماعيــة
واإلرادة السياســية الحقيقيــة ،التــي تضمــن التقــارب فــي المواقــف والتطلعــات وترســخ
قيــم المواطنــة ،وتضعــف دوافــع العــدوان واإلقصــاء والتهميــش ،ومنهــا (تكريــس ثقافــة
التســامح ،واالعتــراف باآلخــر ،والتمســك بالوحــدة الوطنيــة (. )13
6.المســاواة :تتــاح لجميــع النســاء والرجــال الفــرص لتحســين رفاههــم وحمايتــه .وقــد
تحــدث الفيلســوف السياســي اإلنكليــزي (جــون رولــز) عــن المســاواة بوصفهــا ســمة مــن
الســمات الخاصــة للكائنــات البشــرية اســتنا ًدا إلــى مايتوجــب معاملتهــم بــه طب ًقــا لمبــادىء
العدالــة ،فالمســاواة تعنــي تخصيــص الحقــوق األساســية المتســاوية علــى جميــع
األشــخاص ،حيــث إن الحــد األدنــى مــن القــدرة علــى اإلحســاس بالعدالــة واإلنصــاف
يضمــن أن كل شــخص لــه حقــوق متســاوية ،ويجــب القضــاء أو الحكــم بيــن مطالــب
الجميــع بوســاطة مبــادىء العدالــة التــي تمنــح عدالــة متســاوية للجميــع .إن القــدرة علــى
اإلحســاس بالمســاواة تمتلــك مــن قبــل األغلبيــة ،وإن تحقيــق ذلــك أي (المســاواة)
يتــم مــن خــال أشــخاص مخولــون بالعدالــة المتســاوية ،قــادرون علــى امتــاك تصــور
لخيرهــم وقــادرون علــى امتــاك حســن العدالــة (. )14
7.الفعاليــة :أي إنجــاز كافــة األهــداف الموضوعــة فــي الخطــط ،والقــدرة علــى تنفيــذ
المشــاريع الخدميــة عبــر إدارات كفــوءة وعقالنيــة تحافــظ علــى المــوارد مــن الهــدر،
وذلــك مــن خــال اســتغالل المــوارد باألســلوب األمثــل لتحقيــق ذلــك .وهــي بذلــك
تعنــي تحقيــق أعلــى منفعــة مــن خــال اســتخدام المــوارد المخطــط لهــا ،والجديــر
بالذكــر أن الكفــاءة ترتبــط بالفاعليــة ،لذلــك فــإن الفاعليــة تتحقــق عندمــا تكــون هنــاك
رؤيــة واضحــة وأهــداف محــددة واســتراتيجيات ومبــادىء وقيــم وتنميــة وتطــور (. )15
8.المحاســبة :يتعيــن أن يكــون متخــذو القــرار فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع
المدنــي خاضعيــن للمحاســبة لــو للمســاءلة مــن قبــل النــاس ،وكذلــك مــن قبــل
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المؤسســات المعنيــة ،وتختلــف طبيعــة المحاســبة حســب المؤسســة وحســب مــا إذا كان
القــرار داخل ًيــا أو خارج ًيــا .إن المســاءلة والمحاســبة الحقيقــة والدقيقــة والموضوعيــة
والمحايــدة مهمــه لتشــخيص مواقــع الفســاد وإثبــات أو نفــي حــاالت الفســاد بالديــل
القاطــع ،وذلــك يتطلــب تشــريع قوانيــن لالســتخدام الفعلــي والصــارم للثــواب والعقــاب
بأشــكالهما وأبعادهمــا المتنوعــة ،بمــا يضمــن -وفــي آن واحــد  -معاقبــة الفاســدين
وردع غيرهــم عــن الوقــوع فــي الفســاد ،وتشــجيعهم علــى اجتنابــه ،فضـ ًـا عــن تدقيــق
سياســات وقــرارات شــاغلي المناصــب العامــة دور ًيــا لضمــان الحكــم الصالــح وحســن
اإلدارة (. )16
9.الرؤيــة االســتراتيجية :أي أن يمتلــك القــادة والجمهــور منظــو ًرا واسـ ًعا للحكــم الصالح
والتنميــة ومتطلباتهــا مــع تفهــم الســياق التأريخــي والثقافــي واالجتماعــي المركــب
لهــذا المنظــور .كمــا تتمثّــل أيضــا فــي جملــة الخطــط متوســطة وبعيــدة األجــل التــي
خصيصــا لغــرض تطويــر المجتمــع والنهــوض بــه ،ويتمثّــل فــي قائمــة
يتــم وضعهــا
ً
ّ
الطموحــات التــي يســعى األفــراد والمواطنــون والمجتمعــات والــدول إلــى تحقيقهــا مــن
خــال تطبيــق معاييــر ومبــادىء الحكــم الرشــيد كافــة .ووفــق مفهــوم الحكــم الصالــح،
فــإن الرؤيــة االســتراتيجية منطلقــة مــن المعطيــات الثقافيــة واالجتماعيــة الهادفــة إلــى
تحســين شــؤون النــاس وتنميــة المجتمــع والقــدرات البشــرية ،وتفيــد التعــاون بيــن
مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص إلعــداد خطــط بعيــدة المــدى لتطويــر الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة
ودراســة المخاطــر ومحاولــة وضــع الحلــول (. )17
بعــد التعــرف علــى معاييــر الحكــم الصالــح المعتمــدة لــدى المنظمــات الدوليــة نالحــظ
أن هنالــك نقــاط اتفــاق واختــاف تجمــع بيــن المفهــوم الغربــي واإلســامي حيــال مصطلــح
الحكــم الصالــح وماه ّيتــه ،فكالهمــا يؤكــدان علــى أن (المشــاركة والمحاســبة وتحقيــق العدالــة
والمســاواة بيــن حميــع األفــراد) هــي معاييــر أساســية لحكــم صالــح ،ولكنهمــا يختلفــان بداللــة
الديمقراطيــة (بوصفهــا اإلطــار المرجعـ ّـي للحكــم الصالــح)  ،حيــث إن األخيــرة فــي المنظــور
الغربــي تعنــي ســلطة الشــعب وســيادته علــى حســاب ســيادة اإللــه أو الديــن وســلطته ،فــي حيــن
أن الفكــر اإلســامي يســعى لبنــاء الدولــة المســتمدة تصوراتهــا مــن الشــريعة اإلســامية المقيــدة
بمجموعــة الشــروط والقواعــد المبينــة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،األمــر الــذي أ ّدى

حلاصلا مكحلل ةيلودلا ريياعملاو ينطولا ةمكحلا رايت

| بحوث العدد

205

إلــى خلــط الديــن بالسياســة واســتخدامه لتحقيــق أهــداف سياســية ،والتــي مــن شــأنها أن تؤســس
أنظمــة حكــم غيــر صالحــة تقــوم علــى أســاس النزعــة األيديولوجيــة ،وهــو مــا يتنافــي مــع معاييــر
وأســس ومبــادئ الحكــم الصالــح القائمــة فــي الــدول الديمقراطيــة التــي تضمــن المســاواة
والحقــوق لجميــع مواطنيهــا بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم القوميــة أو الدينيــة أو الفكريــة ،فضـ ًـا
عــن حمايتهــم ومحاســبتهم بواســطة الســلطة العليــا للدولــة وفــق القانــون ودون تمييــز علــى
أســاس مهنــة الفــرد أو دينــه أو أقل ّيتــه أو مالــه أو ســلطته.
الحكم الصالح في النظام الداخلي والبرنامج السياسي لتيار الحكمة

تيــار الحكمــة كحــزب سياســي أعلــن عــن تأسيســه الســيد (عمــار الحكيــم) فــي بغــداد (24
تمــوز  )2017ليبــدأ بعنــوان بنــاء دولــة عراقيــة عصريــة عادلــة ،قائمــة علــى أســاس الهويــة الوطنية
واإلســامية والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة االقتصاديــة ،منطلقــة مــن مصلحــة العــراق وشــعبه
فــي اتخــاذ قرارتــة باســتقاللية تامــة ،وحفــظ حقــوق مواطنيــه بشــكل أكثــر انســجا ًما وشـ ً
ـمول مــن
المشــاريع الوطنيــة الســابقة .إذ وضــع تيــار الحكمــة عــدة ســمات فــي إدارة مشــروعه الوطنــي
منهــا (الحــوار ،الوحــدة ،التجديــد ،الوســطية ،والشــفافية ومكافحــة الفســاد ( ، )18و مــن أبرزهــا
(: )19
●االنفتاح على جميع مكونات الشعب العراقي.
●االلتزام بحقوق جميع المكونات بخطابه القائم على أساس المواطنة.
●تقريب النزيه وإبعاد الفاسدين.
●االستقاللية في قراراته تحت شعار «للعراق ننتمي والعراق ً
أول».
●اإليمان بالشباب والعمل على تمكينهم للتأثير بالقرار السياسي.
●تمكين المرأة ،إذ هي نصف المجتمع وتربي النصف اآلخر.
●التخلــص مــن التحديــات المعرقلــة لبنــاء الدولــة العصريــة مــن خــال محاولــة الوصــول
إلــى حلــول تنســجم مــع الواقــع.
●االنفتاح والعمل مع كل من يؤمن بالدستور والعملية السياسية.
●الميدانيــة ،إذ إنــه تيــار شــعبي ويجــب أن يعمــل بشــكل كبيــر علــى تقديــم الخدمــة
للجميــع.
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وبقــدر تعلــق األمــر بمعاييــر الحكــم الصالــح لــدى تيــار الحكمــة مــن خــال ماجــاء بنظامــه
الداخلــي الــذي احتضــن ثالثيــن مــادة موزعــة علــى أربعــة فصــول ،وبرنامجــه االنتخابــي الــذي
أعلــن عنــه كمبــدأ للعمــل السياســي ،حيــث أشــار بمواقــع عــدة وبشــكل مباشــر وغيــر مباشــر
علــى معاييــر الحكــم الصالــح.
فعلــى صعيــد النظــام الداخلــي أشــار إلــى بعــض المفاهيــم التــي ُتع ّبــر عــن مشــتقات لمعاييــر
الحكــم الصالــح خــص بهــا أعضــاء التيــار ،فحينمــا تكفل أحــكام النظــام الداخلــي للتيــار ولجميع
أعضائــه بحريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة االعتــراض والنقــد الب ّنــاء ( ، )20واتخــاذ القــرارات
باألغلبيــة المطلقــة لعــدد الحضــور فــي اجتماعــات رئاســة الهيــأة العامــة للتيــار ولجانــه (، )21
والترشــيح لعضويــة أو رئاســة إحــدى اللجــان الدائمــة داخــل التيــار ( ، )22فإنهــا إشــارة واضحــة
()23
لمعيــار المشــاركة .وعندمــا يتــم اختيــار قيــادات التيــار عبــر انتخابهــم باآلليــات الديمقراطيــة
مــع التزامهــم بأحــكام الدســتور العراقــي والنظــام األساســي للتيــار ( )24فهــو إشــارة لمعيــار حكــم
القانــون .وحيــن ُتنشــر الســير الذاتيــة للمرشــحين لرئاســة الهيــأة العامــة المتمثلــة بــــــ (رئيــس
التيــار ،ورئيــس الهيــأة العامــة ونائبيــه ،وأعضــاء المكتــب السياســي) عبــر وســائل اإلعــام
والتواصــل الخاصــة بالتيــار خــال مــدة الترشــيح أو أثنــاء انعقــاد المؤتمــر أو كليهمــا وقبــل إجــراء
التصويــت ( )25وتكــون جلســات الهيــأة العامــة علنيــة ( )26فتلــك أحــكام واضحــة تعبــر عــن معيــار
الشــفافية .وباالســتماع إلــى الطروحــات المقدمــة مــن أعضــاء التيــار ومناقشــة التطــورات الوطنيــة
واإلقليم ّيــة والدوليــة واتخــاذ التوصيــات الالزمــة بشــأنها وتحويلهــا إلــى سياســات مقترحــة تســهم
فــي بنــاء الدولــة وتعزيــز قدراتهــا ( )27تأتــي اإلشــارة غيــر المباشــرة لمعيــار االســتجابة .وعنــد
تأكيــد النظــام الداخلــي للتيــار بضــرورة النظــر بالشــكاوى المقدمــة مــن قبــل أعضــاء الهيــأة العامــة
وإبــداء الــرأي فيهــا وعرضهــا علــى رئاســة الهيــأة للبــت فيهــا ( )28نالحــظ الحضــور غيــر المباشــر
لمعيــار التوافــق .وعندمــا يكــون أعضــاء الهيــأة العامــة مــن جميــع الفئــات والشــرائح الوطنيــة
المتعــددة فــي البــاد مــع إعطــاء دور للمــراة فــي تولــي مناصــب إدارة داخــل الهيــأة العامــة للتيــار
( ، )29فإنهــا إشــارة لمعيــار المســاواة .وجــاءت اإلشــارة لمعيــار الفعاليــة فــي النظــام الداخلــي
للتيــار عنــد تأكيــده علــى تطويــر برامــج الهيــأة العامة للتيــار وتنميــة القــدرات التطويريــة والحاجات
()30
التدريبيــة لتاهيــل األعضــاء ورفــع كفاءاتهــم وتهيئــة لجــان خاصــة لمتابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط
 .أمــا معيــار المحاســبة فقــد ورد بأكثــر مــن موضــع ،إذ لوحظــت اإلشــارة إليــه مــن خــال المــواد
القانونيــة الرقابيــة الــواردة فــي النظــام والتــي أكــدّ ت علــى متابعــة عمــل وأداء مقرريــة الهيــأة العامــة
وأعضائهــا والمجموعــات اإللكترونيــة التياريــة الخاصــة بهــم كل ســتة أشــهر لرصــد ضعــف
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الفعاليــة ( . )31وحيــن جــاء النظــام الداخلــي بمــواد تتعلــق بإنشــاء قواعــد عمليــة وفنيــة ذات طابــع
اســتراتيجي ووضــع الخطــط المناســبة لتطــور عمــل آليــات لجانــه ( ، )32فهنــا ً
أيضــا إشــارة لمعيــار
الرؤيــة االســتراتيجة.
أمــا علــى صعيــد اإلطــار العــام للبرنامــج االنتخابــي لتيــار الحكمــة ،الــذي جــاء ر ًدا للتحديــات
التــي أفرزتهــا الحكومــات الســابقة ،والتــي مــن أبرزهــا (أزمــة الثقــة بيــن المواطــن والدولــة،
الفســاد وغيــاب المحاســبة ،ســوء تنفيــذ القانــون وفرضــة بشــكل عــادل ،ســوء التخطيــط
واإلدارة ،إدارة الثــروات وتوزيعهــا العــادل والتحديــات األمنيــة)  ،وعوامــل اإلحبــاط علــى
المســتويات (السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة) ( . )33وتضمــن ســمات ومرتكــزات أبرزهــا
(الوطنيــة ،الشــفافية ومكافحــة الفســاد ،االســتقاللية ،االنفتــاح ،الحلــول الســلمية ،الشــبابية،
تمكيــن المــرأة ،المؤسســاتية ،الوســطية ،الخدمــة ،والتجديــد والتميــز واإلبــداع) (، )34
وحلـ ً
ـول علــى المســتوى السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي ( ، )35ومشــاريع لألربــع ســنوات
القادمــة وضعــت كمرتكــزات للبرنامــج االنتخابــي ( ، )36نتلمــس مــن كل ذلــك بعــض اإلشــارات
المباشــرة وغيــر المباشــرة لمعاييــر الحكــم الصالــح.
المستوى السياسي

الحلــول السياســية الداخليــة جــاء فيهــا مــا يشــير إلــى البعــض مــن معاييــر الحكــم الصالــح،
ومنهــا (: )37
1.االســتراتيجية( :وضــع خطــط لجميــع القطاعــات ،بعيــدة ومتوســطة وقريبــة األمــد ويتــم
التنفيــذ علــى ضــوء الخطــط المعــدة وبحســب األولو ّيــة) .
2.حكــم القانــون( :تشــريع القوانيــن الالزمــة لتنفيــذ الخطــط واســتكمال مشــاريع القوانيــن
التــي أشــارت إليهــا المــواد فــي الدســتور العراقــي عــام . )2005
3.التوافــق :فــك النزاعــات بيــن الســلطات اآلتيــة( :االتحــادي ،اإلقليــم ،المحافظــات
غيــر المنتظمــة بإقليــم) .
4.المحاسبة( :القضاء على الفساد) .
أمــا علــى مســتوى السياســة الخارجيــة فنتلمــس بهــا حضــور معيــاري االســتجابة والتوافــق مــن
خــال مــاورد فيهــا مــن حلــول تشــير إلــى اآلتــي (: )38
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1.سياسة خارجية واحدة للدولة وعالقات دولية بعيدة عن المحاور.
2.تحقيق المصالح االقتصادية العراقية وتعزيز األمن القومي العراقي.
3.مد الجسور وتأدية األدوار المحورية واستعادة مكانة العراق.
4.نقترب ونبتعد على أساس مصلحة العراق (العراق ً
أول) .
المستوى االقتصادي

نالحظ حضور بعض من معايير الحكم الصالح ،وهي كاآلتي:
 -١االستجابة:
●توزيع نسبة ( ) %25من عائدات النفط والغاز على المواطنين (. )39
●دعــم االســتثمار مــن خــال تبســيط إجــراءات العمــل بقانــون االســتثمار واالبتعــاد عــن
اإلجــراءات البيروقراطيــة والمســاومات والعمــل بأســلوب النافــذة الواحــدة مــع المســتثمر
(. )40
 -٢الفعالية (: )41
●إنجــاز المشــاريع التنمويــة (النقــل وشــبكة المواصــات ،الموانــىء ،القطــارات وتطويــر
المنافــذ الحدوديــة) .
●تطويــر مشــاريع القطاعــات النفطيــة والزراعيــة والصناعيــة (دعــم الفــاح بتوفيــر األســمدة
والبــذور ،تطويــر وتوســيع مــزارع األبقــار والعجــول واألســماك ،تطويــر شــبكات نقــل
النفــط والحقــول الغازيــة ورفــع معــدل اإلنتــاج ومنظومــة التصديــر) .
المستوى االجتماعي

احتضن إشارات مباشرة وغير مباشرة لتلك المعايير ،ومنها (: )42
1.معيــارا المشــاركة والمســاواة :تمكيــن المــرأة واالعتمــاد علــى الطاقــات الشــابة مــن كل
الفئــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي العمــل وإبــداء الــرأي.
2.معيــار الشــفافية :حينمــا يكــون المواطــن متواصـ ًـا مــع المســؤول وعلــى اطــاع بحركــة
األمــوال والميزانيــات الماليــة المعــدة مــن قبــل الحكومــة.
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3.التأكيــد علــى توفيــر فــرص العمــل ومحاربــة البطالــة وإنشــاء نظــام عــادل لرواتــب
الموظفيــن وتوفيــر المــاء والكهربــاء والضمــان الصحــي ،فتلــك إشــارات واضحــة لمعيــار
االســتجابة ،والــذي ســيكون حاض ـ ًرا ً
أيضــا عنــد متابعــة مرتكــزات البرنامــج االنتخابــي
للســنوات األربــع القادمــة والــذي أكــدّ علــى وضــع مشــروع حكومــة إلكترونيــة لخدمــة
المجتمــع وتحســين جــودة الحيــاة ( ، )43وضــرورة معالجــة مشــكلة الســكن مــن خــال
تخصيــص نســبة مــن الميزانيــة العامــة لمشــاريع الســكن ،وتســهيل إجــراءات االســتثمار
لبنــاء وحــدات ســكنية ُتبــاع بالتقســيط للمواطنيــن (موظفيــن وغيــر موظفيــن) علــى أن
تتحمــل الحكومــة ( ) %50مــن مبلــغ القســط (. )44
الخاتمة

نلخــص ممــا تقــدم أن الحكــم الصالــح غايــة ال يمكــن ألي نظــام سياســي الوصــول إليهــا
بالكامــل بقــدر مــا يمكــن االقتــراب منهــا ،وهــذا االقتــراب ُيقــاس بقــدر تلمــس بعــض أو أكثــر
مــن بعــض المعاييــر المعتمــدة لــدى برامــج ونشــاطات النظــام السياســي ومؤسســاته ،بمــا فــي
ذلــك برامــج ونشــاطات األحــزاب السياســية بوصفهــا جــز ًءا مــن النظــام السياســي .وعليــه فــإن
تيــار الحكمــة إن لــم يكــن فــي عمــق دائــرة معاييــر الحكــم الصالــح الدوليــة فإنــه مــن بيــن أهــم
التنظيمــات السياســية العراقيــة قر ًبــا مــن هــذه المعاييــر.
الهوامش

1.عامــر فيــاض ،مقدمــة منهجيــة فــي الــرأي العــام وحقــوق اإلنســان ،السلســلة القانونيــة،
موســوعة القوانيــن العراقيــة ،بغــداد ،2016 ،ص.127
2.للتفاصيــل حــول القبــول بالمعاييــر الدوليــة فــي الدســاتير الوطنيــة ،انظــر عمــر بشــير
وعــوض عبــد الكريــم مرســي ،حقــوق اإلنســان (إشــكال ّية التدويــل والخصوصيــة) ،
منشــورات المركــز العالمــي لدراســات الكتــاب األخضــر ،طرابلــس ،ليبيــا ،ج ،2ط،1
 ،1991ص.27-20
3.حســن كريــم ،مفهــوم الحكــم الصالــح ،عــن مجموعــة مؤلفيــن ،الفســاد والحكــم
الصالــح فــي البــاد العربيــة ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص.100
4.محــي الديــن شــعبان تــوق ،الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد :منظــور اتفاقيــة األمــم
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المتحــدة لمكافحــة الفســاد( ،دار الشــروق للنشــر والتوزيــع ،ط ،1عمــان  -األردن،
 ، )2014ص.48
5.عــن منيــر الحمــش ،تصحيــح مســار التنميــة فــي عالــم متغيــر( ،األهالــي للطباعــة
والنشــر ،دمشــق  ، )2004ص.25-24
6.إســماعيل الشــطي ،الفســاد والحكــم الصالــح فــي البــاد العربيــة :الديمقراطيــة كآليــة
لمكافحــة الفســاد والتمكيــن للحكــم الصالــح( ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بيــروت ، )2004 ،ص.453
7.محي الدين شعبان توق ،مصدر سبق ذكره ،ص.56
8.الحكــم الجيــد ألجــل التنميــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا :تحســين التضمينيــة
والمســاءلة ،ص.5-4
9.المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا ،حريــة التعبيــر وحــق المشــاركة
السياســية( ،دار الكنــوز األدبيــة ،بيــروت ،ط ، )1997 ،1ص.87
	10.برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،الصندوق العربــي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي،
تقريــر التنمية اإلنســانية العربيــة للعام .2002
	11.عامــر خيــاط ،الحكــم الصالــح شــرط لمكافحــة الفســاد ،مجلــة الحــوار( ،المركــز
العراقــي للتنميــة والحــوار الوطنــي ،بغــداد ،العــدد الثالــث ، )2005 ،ص.23
	12.وثيقـ�ة تحالـ�ف المعاييـ�ر اإلنسـ�انية األساسـ�ية المتعلقـ�ة بالجـ�ودة والمسـ�اءل ة �Core Hu

 .manitarian Standardط ،2014 ،1ص.112

	13.المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،حقــوق اإلنســان فــي مجــال إقامــة العــدل،
نيويــورك :األمانــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة.2002 ،
	14.جــون رولــز ،نظريــة فــي العدالــة ،ترجمــة ليلــى الطويــل( ،الهيــأة العامــة الســورية
للكتــاب ،دمشــق ، )2011 ،ص .607-600
	15.عبــد الكريــم ســعد محجــوب ،النظــام السياســي األمثــل بيــن الواقــع والطمــوح :دراســة
فــي العالقــة بيــن الحكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان( ،مجلــة السياســة الدوليــة ،الجامعــة
المســتنصرية ،العــدد (. )2012 ، )20
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	16.مجموعــة مؤلفيــن ،فلســفة العدالــة فــي عصــر العولمــة ،إعــداد وتنســيق :بومديــن
بوزيــد( ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،ط ،1بيــروت. )2009 ،
	17.مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي ،الحاكميــة الرشــيدة ،جــدل لــم يحســم بعــد،
األردن ،2007 ،ص.6-5
	18.تيار الحكمة الوطني ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة (. )ar. wikipedia. org/wiki
	19.المصدر نفسه.
	20.النظــام الداخلــي للهيــأة العامــة لتيــار الحكمــة الوطنــي ،بغــداد ،2018 ،المــادة (، )5
الفصــل األول (التعريــف والمهــام)  ،ص.7
	21.المصــدر نفســه ،المــادة ( )9الفقــرة ( ، )6الفصــل الثانــي (رئاســة الهيئــة العامــة) ،
ص .11والمــادة ( -18راب ًعــا)  ،الفصــل الثالــث (عضويــة الهيئــة العامــة)  ،ص.20
والمــادة (ً -26
أول)  ،الفصــل الرابــع (اللجــان الدائمــة)  ،ص .25
●اللجــان الدائمــة :هــي لجــان متخصصــة فــي الشــؤون العامــة علــى وفــق مبــدأ تقســيم
العمــل ،وتتالــف مــن رئيــس لهــا ،ونائــب للرئيــس ومقــرر ،وعــدد مــن األعضــاء
بحســب االقتضــاء مــن ذوي االختصــاص والمعرفــة .ينظــر المصــدر نفســه ،المــادة
( ، )20الفصــل الرابــع (اللجــان الدائمــة)  ،ص.23
	22.المصدر نفسه ،المادة ( ، )24ص.25
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مدى تأثير الشغف الدراسي في مهارات طلبة الجامعة
م .د .هديل علي جبر
علم النفس التربوي -الجامعة العراقية /كلية التربية للبنات

المستخلص

يـــمثل طلبـــة الجامعــة القاعــدة األساســية لجيــل يســاهم فــي عمليــات التغيــر الحضــاري
فــي عصرنــا الــذي يتميــز اليــوم بالتفجــر المعرفــي فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ،ولقــد أصبــح
المجتمــع اليــوم بحاجــة مـــاسة إلــى أفــراد يســتعملون عملياتهــم العقليــة بكفايــة تتـــاءم وحجـــم
التطــورات المســتمرة ،ويعــد الشــغف الدراســي هــو الســبيل إلــى ذلــك ألنــه يجعــل الفــرد أكثــر
رغبــة فــي تطويــر مهاراتــه وقدراتــه ،وإنتــاج وتوليــد أفــكار جديــدة تســاهم فــي تمكينــه مــن النظــر
إلــى األشــياء والمشــكالت التــي تعترضــه مــن عــدة زوايــا ومــن ثَــم تطويرهــا وتطبيقهــا بطريقــة
إبداعيــة وبالتالــي ســيكون لهــم مسـ ً
ـتقبل دور فعــال فــي بنــاء مــا أحدثتــه الحــروب مــن ُمخلفــات
ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وتعليميــة فــي المجتمــع العراقــي.

’Impact of Academic Passion on the University Students
Skills
Abstract:
The university’s students represents the basic base of a generation
that contributes to the processes of civilized change in our time, which
today is characterized by cognitive explosion in all areas of life, and
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society today has become an urgent need for individuals who use
their mental operations with sufficiency that compliments and the
counseling of continuous developments, and the academic passion is
the way to this because it makes the individual More desire to develop
his skills, and capabilities. And producing and generating new ideas
that contribute to enabling them to look at the things and problems
he encounters from several angles and then develop and apply them
in a creative manner. Thus, they will have an active role in the future in
building the cultural, economic, social and educational as the remnants
of the wars in Iraqi society.
Keywords:

المقدمة:

إن االســتثمار فــي الثــروة البشــرية مقيــاس حقيقــي لتقــدم األمــم وحضاراتهــا ،ألن اإلنســان
هــو العنصــر الرئيســي ألي نشــاط ســواء كان اجتماع ًيــا ،أم اقتصاد ًيــا ،أم ثقاف ًيــا ،أم تربو ًيــا ،أم
سياس ـ ًيا ،لــذا تســعى جميــع دول العالــم لتأهيــل أفرادهــا وإن كانــت تختلــف فــي مســتوى ذلــك
التأهيــل مــن الناحيــة االقتصاديــة .إذ إن الهــدف العــام البعيــد المــدى ينطــوي علــى إيجــاد ثــروة
بشــرية مفيــدة لمجتمعاتهــا ،ويؤكــد الواقــع أن مــن أهــم شــروط تقــدم المجتمعــات هــو مــدى
امتالكهــا لقــدرات بشــرية عاليــة تقــوم الــدول بتوظيفهــا وتوجيــه معظــم اســتثماراتها فــي هــذا
الميــدان ،ولعـ َّـل أهــم شــريحة معنيــة بهــذا االســتثمار هــي طلبــة الجامعــة.
مشكلة الدراسة:

تتمثــل إشــكالية الدراســة فــي الســؤال التالــي( :مــا مــدى تأثير الشــغف الدراســي فــي إمكانيات
ومهــارات الطلبــة فــي الجامعات؟)
وسيتم اإلجابة عن السؤال من خالل ما سيتم طرحه حول مفهوم الشغف الدراسي.
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الشغف الدراسي ()Academic Passion

يعــد مفهــوم الشــغف مــن المفاهيــم التــي تــم دراســتها حدي ًثــا رغــم اســتخدامها المتكــرر فــي
األدب الفرنســي لكــن دون تحديــد معنــاه أو تفســيره بشــكل واضــح ،ولكــن يمكــن االســتدالل
علــى معنــى الشــغف مــن خــال ســياقه ،حيــث يفســر أحيا ًنــا بدافعيــة التحصيــل العالــي ،أو
دافعيــة التعلــم والممارســة ،وأنشــطة التعلــم المكثفــة ( ، )1ويشــير فلوريــدا ()Florida 2002
إلــى أن الشــغف يعــد مــن خصائــص األشــخاص المبدعيــن ،وأنــه محفــز لإلبــداع ،ويــؤدي دو ًرا
()2
كبي ـ ًرا فــي حيــاة المبدعيــن وأعمالهــم
وأكــدّ العلمــاء الذيــن درســوا هــذا المفهــوم علــى أهميتــه وتأثيــره علــى مســتوى الطلبــة
التعليمــي ومســتقبلهم المهنــي ً
أيضــا ،وبأنــه ميــل قــوي نحــو نشــاط يحبــه الشــخص ،ويستشــعر
أهميتــه ،ويســتثمر فيــه الوقــت والطاقــة ،كمــا ينظــر إليــه علــى أنــه العواطــف القويــة ،والرغبــات،
والــرؤى المســتقبلية ،وااللتــزام علــى المــدى الطويــل فــي مســار العمــل ،وتــم اشــتقاق الشــغف
الدراســي مــن المرونــة الدراســية ،فقــد عرفــه ( )Martin & Marsh، 2008هــو قــدرة الطلبــة
علــى التعامــل بنجــاح مــع االنتكاســات والتحديــات االعتياديــة فــي الحيــاة الدراســية كالضغــوط
االمتحانيــة ،واألعمــال الدراســية الصعبــة كالواجبــات والتقاريــر والبحــوث وغيرهــا (ً . )3
وأيضــا
هــو اهتمــام الطالــب فــي مجــال معيــن والتركيــز فيــه مــدة طويلــة مــن الزمــن واالنخــراط بشــكل
()4
كامــل فــي النشــاط مــع عــدم اهتمامــه باألنشــطة التــي تهــم الطلبــة اآلخريــن
وتوصلــت دراســة مارتــن ومــارش ( )2008بقدرتهــا علــى التنبــؤ بالشــغف الدراســي فــي البيئة
التعليميــة ،وتميــز الشــغف الدراســي فــي تأثيــره وتأثــره فــي الحالــة االنفعاليــة والمهــام الدراســية
فــي العمليــة التعليميــة ،إذ تعمــل الحالــة االنفعاليــة والشــغف الدراســي والمهــام الدراســية بالتأثيــر
فــي التصرفــات المعتــاد عليهــا وتأثرهــم فــي التحصيــل الدراســي للطلبــة ،حيــث يظهــر أن الطلبــة
الشــغوفين لديهــم إيمــان عــال بالــذات ،ولديهــم دافعيــة أكبــر تدعــو إلــى اســتجابات تكيفيــة أكبــر
لالنتكاســات ،ويرتبــط الشــغف الدراســي مــع النتائــج التعليميــة اإليجاب ّيــة مثــل المثابــرة العاليــة،
()5
وفاعليــة الــذات ،واالندمــاج الدراســي ،وهــم أقــل عرضــة لتــرك الدراســة مبكـ ًرا
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أبعاد الشغف الدراسي

ويتكون الشغف الدراسي من خمسة أبعاد ،هي:
 .1فاعلية الذات Self-Efficacy

تحــدد فاعليــة الــذات كل أوجــه الرفاهيــة والدافعيــة لــدى الفــرد عبــر مراحــل حياتــه ،وتشــير
فاعليــة الــذات الدراســية إلــى اإليمــان بقــدرة الطالــب علــى التعلــم أو أداء الســلوك فــي مرحلــة
معينــة ،وبذلــك ال يســتطيع مواجهــة المصاعــب إن لــم يكــن لديــه إيمــان بقدرتــه علــى التحــدي
والمواجهــة ،وتشــكل فاعليــة الــذات نشــاط الفــرد ومقــدار الجهــد الــذي يســتهلكه هــذا النشــاط
ومــدى اإلصــرار والثبــات عنــد مواجهــة الضغــوط والمعوقــات ،وأشــارت البحــوث إلــى أن الطلبة
ذوي فاعليــة ذات عاليــة يكونــون أكثــر اســتعدا ًدا للمشــاركة والعمــل الجــاد ويمتلكــون توقعــات
عاليــة ويحاولــون تحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم مــع اتبــاع معاييــر عاليــة ،وبهــذا يكونــون أقــل
عرضــة إلظهــار االســتجابات االنفعاليــة عنــد مواجهتهــم للمواقــف الصعبــة ،ولديهــم القــدرة
علــى حــل المشــكالت وتحضيــر الحلــول البديلــة ،أمــا الطلبــة ذوو فاعليــة ذات واطئــة فإنهــم
يركــزون علــى العيــوب ،ولكــي يحقــق الطالــب المســتوى العالــي الــذي يطمــح إليــه فإنــه يحتــاج
إلــى تطويــر أكثــر لبعــض القــدرات والمهــارات ،إذ يحتــاج إلــى قناعــة بقدرتــه إلــى النجــاح فــي
إنجــاز المهمــة.
 .2االندماج الدراسي Academic Engagement

ويتضمــن المثابــرة واالســتمتاع بأوقــات الــدوام والمشــاركة الصفيــة والطمــوح التعليمــي
وإعطــاء المدرســة قيمــة عليــا ،إذ إن الطالــب الشــغوف تقــوى لديــه المشــاركة الصفيــة وااللتــزام
بالتعليــم فــي حيــن نجــد أن الطالــب غيــر الشــغوف تضعــف لديــه المشــاركة الصفيــة وااللتــزام
بالتعليــم يقــود إلــى نتائــج تعليميــة غيــر ناجحــة مثــل االنســحاب االنفعالــي وااللتــزام الضعيــف
()6
بالمدرســة
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 .3السيطرة غير المؤكدة Uncertain Control

يقصــد بهــا ســيطرة الطالــب فــي مــا الــذي يمكــن إنجازه بصــورة جيــدة أو الفشــل في ذلــك ،إن
الطالــب الشــغوف لديــه شــعور أكبــر مــن الســيطرة لتحقيــق النجــاح وتجنــب الفشــل ،أمــا الطالــب
ً
ـلما إلــى الحــد الــذي ال يحــاول تجنــب الفشــل ،يعتقــد أن
غيــر الشــغوف فيكــون
محبطــا مستسـ ً
هنــاك القليــل أو ال شــيء يمكــن فعلــه للتأثيــر فــي النتائــج الدراســية فــي حياتــه ،وعــاد ًة مــا يتــم
إبعــاده عــن المهــام.
 .4القلق الدراسي Academic Anxiety

وهــو شــعور الطالــب بالتوتــر وعــدم االرتيــاح عنــد تفكيــره بواجباتــه المدرســية أو االمتحــان،
والطالــب الشــغوف يشــعر بالقلــق عنــد تفكيــره فــي الدراســة والقلــق الناتــج مــن الخــوف فــي
الحصــول علــى درجــات ضعيفــة فــي االمتحــان ولكــن يتمكــن الطالــب الشــغوف مــن تجــاوز
القلــق بفتــرة قصيــرة ،أمــا الطالــب غيــر الشــغوف فــا يتمكــن مــن تجــاوز القلــق ويزيــد الوقــت
الــذي يمضيــه بســبب المحفــزات المرتبطــة بتهديــد معيــن ،وفــي الوقــت نفســه يــؤدي القلــق فيــه
()7
إلــى الدرجــات الضعيفــة
المدرس والطالب Teacher-Student Relationship
 .5العالقة بين
ّ

المدرس لــه ،إن الطالب الشــغوف
ويظهــر فــي الكيفيــة التــي يــرى الطالــب فيهــا معاملة وتقديــر
ّ
لمدرســه ،وهــذه تعــرف بالعالقــة التربويــة،
ـدرس داخــل الصــف ويكــن احتــرام ّ
يتفاعــل مــع المـ ّ
ـدرس يعــرف أثــره كقائــد فــي هــذا النــوع مــن العالقــات ،فهــو حيــن يتبــع القيــادة الســليمة
فالمـ ّ
يعطــي الطلبــة فرصــة اإلســهام فــي العمــل المدرســي ويســاعدهم علــى التكيــف واالندمــاج داخــل
ـدرس ( ، )6ومــن أهــم مهــام
الصــف الدراســي ،أمــا الطالــب غيــر الشــغوف فــا يتفاعــل مــع المـ ّ
المــدرس فــي الوقــت الحاضــر تنميــة شــخصية الطالــب وتكوينهــا بطريقــة تكامليــة متوازنــة ،ولــن
()8
يســتطيع المــدرس القيــام بمهمتــه المثلــى ،مالــم يحتفــظ بعالقــات إنســانية ســليمة مــع طالبــه
وأن هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي يتميــز بهــا األشــخاص الذيــن يتمتعــون بالشــغف
الدراســي ،هــي:
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يصر على البحث واالستكشاف ويستمتع بما يصل إليه بأساليبه الخاصة
● ُّ
● ُيبدي رغبته في معرفة المزيد عن نفسه وبيئته.
●يتع َّلم من الخبرات الجديدة.
●لديه القدرة على توليد أنماط سلوكية جديدة.
●الثقة بالنفس.
●التركيز.
●سعيد ومتحمس في المواقف التعليمية.
●القدرة على حل المشكالت المطروحة بطرق مختلفة.
●العمل باستقاللية من دون الحاجة للتذكير من أحد.
●االنتباه الشديد للمعلم (األستاذ) والمهمات التدريسية.
●اختياره للمهمات التي تتصف بالتحدي.
●الحفاظ على الجهد المبذول ألداء المهمات وحل المشكالت.
●يكافح من أجل تحسين أدائه.
●ليس لديه حساسية التعلم من اآلخرين.
●يحب حل األلغاز ،وقراءة الكتب والمجالت التي تعالج موضوعات معقدة (. )3
نموذجــا للشــغف يعــد األكثــر شـ ً
ـمول هــو (النمــوذج
وقــد طــور فاليرانــد ()Vallerand.،2008
ً
الثنائــي)  ،ويتكــون مــن نمطيــن مــن الشــغف ،همــا:

 (الشــغف المتناغــم  )Harmonious Passionالــذي ينتــج عــن االســتقاللية الذاتيــةواالســتعداد للنشــاط الــذي يتطابــق مــع هويــة الفــرد ،حيــث يتميــز بالمشــاعر اإليجاب ّيــة والقــدرة
علــى اتخــاذ القــرارات المســتقلة والحفــاظ علــى الســيطرة والنشــاط ،كمــا وجــد الباحثــون أن
الشــغف المتناغــم ارتبــط بالتدفــق والرفاهيــة واألداء والممارســة المؤثــرة والخبــرات الحقيقيــة.
 (الشــغف االســتحواذي  )Obsessive Passionوينتــج عــن التخطيــط للنشــاطالخاضــع للرقابــة والمقيــد مــع غيــاب الحكــم ،وينشــأ مــن الضغــوط داخــل الشــخصية أو بيــن
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األشــخاص ،وارتبــط بالعواقــب غيــر التكيفيــة مثــل :اإلصــرار الشــديد ،وفقــدان الســيطرة،
()9
والمشــاعر الســلبية والمخاطــر الصحيــة
وفــي مجــال التعلــم فقــد ركــزت معظــم الدراســات علــى الشــغف المتناغــم ،وذلــك لفوائــده
فــي التعليــم ،حيــث يؤثــر إيجا ًبــا فــي أداء الطلبــة ،وتوجيــه األهــداف ،والمثابــرة ،والدافــع
للتعلــم والمرونــة والتركيــز.
وأحيا ًنــا هــذا الشــغف الدراســي ينخفــض لــدى بعــض الطلبــة ،ليــس بســبب انخفــاض
مســتوى ذكائهــم وقدراتهــم العقليــة ،وإنمــا بســبب انخفــاض مســتوى مهاراتهــم الذاتيــة فــي
تنظيــم المعلومــات ومعالجتهــا ،فيصبــح الطالــب غيــر قــادر علــى التواصــل مــع المــواد الدراســية
والعمليــة التعليميــة بصــورة عامــة ،وهنــاك أســباب عديــدة تــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى الشــغف
الدراســي ،هــي:
1.المرحلــة العمريــة :تلعــب المرحلــة العمريــة دورا مهمــا فــي فقــدان الشــغف بالدراســة،
بســبب التطــورات التــي تطــرأ علــى الطلبــة فــي المراحــل العمريــة المختلفــة ومــا يرافقهــا
مــن معــارف جديــدة وطموحــات وأحــام متباينــة ومتغيــرة ،إضافــة إلــى الضغوطــات التي
خصوصــا فــي المراحــل الدراســية المصيريــة.
يتعــرض لهــا الطلبــة مــن األهــل والمجتمــع
ً
2.الفشــل الدراســي :الرســوب أو الحصــول علــى معــدل منخفــض بشــكل غيــر متوقــع قــد
يكــون الســبب األساســي لفقــدان الشــغف فــي الدراســة والمذاكــرة وفــي التعلــم ،وغال ًبــا
مــا يحتــاج الطــاب إلــى فتــرة مــن النقاهــة للتعامــل مــع أزمــة الفشــل فــي مــادة دراســية أو
فــي فصــل دراســي أو حتــى ســنة دراســية مــن حياتهــم.
3.االكتئــاب الدراســي :وهــو حالــة مــن االكتئــاب المرتبــط بضغــط الدراســة والمذاكــرة
والشــعور بعــدم القــدرة علــى الدراســة بالســرعة الممكنــة أو بالكفــاءة الالزمــة ،وعــادة مــا
()10
يقــود االكتئــاب الدراســي إلــى الشــعور بغيــاب الدافــع وفقــدان الشــغف
ـيوعا لــدى
4.التوقعــات غيــر الدقيقــة :فــي حــاالت فقــدان الشــغف فــي الدراســة األكثــر شـ ً
طلبــة الجامعــة فــي الســنة األولــى هــي صدمــات التوقعــات ،حيــث يشــعر الطالــب أن
التخصــص الــذي يدرســه ليــس كمــا يتوقــع ويريــد ،ســواء مــن حيــث صعوبــة الدراســة
نفســها أو مــن حيــث التأقلــم مــع التخصــص كمــادة علميــة وتطبيــق علمــي.
5.التنمــر :التعــرض للتنمــر فــي المــدارس والجامعــات أو مــن قبــل األهــل والمقربيــن مــن
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أهــم أســباب فقــدان الشــغف فــي الدراســة ،وليــس بالضــرورة أن يكــون التنمــر متعل ًقــا
بالدراســة نفســها أو بمســتوى الــذكاء.
6.التعــرض للصدمــة النفســية :الصدمــات النفســية والعاطفيــة التــي قــد يتعــرض لهــا الطلبــة
تؤثــر علــى شــغفهم بالدراســة بشــكل كبيــر ،ألنهــا تؤثــر علــى نظــرة الفــرد لمســتقبله
()11
بالعمــوم وللتعلــم كجــزء مــن التخطيــط للمســتقبل
ً
ضغوطــا دراســية ،إال أنهــم يتفاوتــون بشــكل
وبســبب المشــكالت أعــاه قــد يواجــه الطلبــة
كبيــر بقدراتهــم علــى تجــاوز تلــك الضغــوط ،حيــث إن الطلبــة غيــر الشــغوفين يعانــون مــن
مشــاكل دراســية تــؤدي إلــى تدنــي التحصيــل الدراســي وفقــدان الشــجاعة واإلصابــة باإلحبــاط،
وزيــادة االســتبعاد االجتماعــي وتــرك الدراســة والتوجــه إلــى العمــل وبصــورة عامــة نجــد أن
انخفــاض مســتوى القــدرة علــى التعلــم يحــد مــن قــدرات الطالــب الشــخصي ،ويــرى كوســتا
( )1985 ,Costaأن هنــاك اعتقــا ًدا مورو ًثــا مفــاده أن فــي مقــدور كل فــرد أن ينمــي قدراتــه العقليــة
ويعمــل علــى تطويرهــا باســتمرار مــن خــال مــا يواجهــه فــي حياتــه مــن تجــارب ومــا يكتســبه مــن
()12
خبــرات
ويــرى ( )Collie & et al 2014ليتمكــن الطالــب مــن اســتعادة شــغفه الدراســي يجــب أن
يتبــع مجموعــة خطــوات ،هــي:
1.ربــط المعرفــة بالحيــاة الواقعيــة :ســيكون الطالــب أكثــر شــغ ًفا بالتعلــم إذا وجــد طريقــة
يربــط بهــا مــا يتعلمــه بحياتــه الواقعيــة بشــكل مباشــر.
إيجابيــة :البيئــة المحيطــة بالطالب يجــب أن تكــون مشــجعة وداعمة
2.التواصــل مــع بيئــة
ّ
الهتماماتــه لتنميــة شــغفه بالتعلــم ،باإلضافــة إلــى تكويــن صداقــات مــع أشــخاص آخرين
يحبــون التعلــم أيضا.
3.التركيــز علــى الدافــع الجوهــري مــن الدراســة :هنــاك نوعــان مــن الدوافــع أو التحفيــز
فــي عمليــة التعلــم ،دافــع خارجــي كأن تحصــل علــى مكافــأة علــى المحاضــرة أو الشــيء
الــذي تنجــزه ،وقــد يكــون فعــاال فــي عــدة مجــاالت منهــا مهنتــك الحاليــة ،والنــوع
الثانــي هــو دافــع جوهــري أو داخلــي أي تحقيــق الرضــا الشــخصي أو تحفيــز اإلنجــاز.
لــذا بالتعلــم فعــال وطويــل المــدى بــكل األحــوال ،لكــن لتحقيــق الدافــع الجوهــري
عليــك التركيــز علــى عناصــره األساســية ،هــي:

| بحوث العدد

ةعماجلا ةبلط تاراهم يف يساردلا فغشلا ريثأت ىدم

221

●االستقاللية :إمساك زمام األمور واستقالليتك بالتعليم إلى حد ما.
●االتقان :اتقان ما تتعلمه خطوة بخطوة.
●الغرض :هدفك من عملية التعلم.

()13

4.الســيطرة :لــن يكــن الطالــب شــغوفا بالتعلــم إذا كان هنــاك شــخص يجبــره أو يطلــب
منــه اســتيعاب معلومــات وبنفــس الوقــت يكــون ملز ًمــا بمــواد ومواضيــع ثانيــة ،ولهــذا
ينمــي شــغفه باألجــزاء التــي تهمــه وتجذبــه حيــث ســيكون لديــه مجــال أكبــر
عليــه أن ّ
لتعزيــز الشــغف بالتعلــم ،فعندمــا يــدرس التأريــخ مثـ ًـا تجذبــه حقبــة زمنيــة معينــة فيقــوم
بالبحــث عنهــا واالســتمتاع بالروايــات واألبحــاث وحتــى األفــام الوثائقيــة التــي تتحــدث
عــن تلــك الحقبــة.
5.مســاعدة اآلخريــن :عندمــا يتعلــم الطالــب شــيئا جديــدا ويعــرف أنــه ســوف يســتطيع
مســاعدة اآلخريــن ســيميل إلــى العمــل علــى الموضــوع بجديــة أكبــر وســيتحمل
المســؤولية ويبــدأ باإلنجــاز (. )14
6.االســتفادة مــن الذكريــات الجيــدة :عندمــا يكــون الشــغف والدافــع ضعيفيــن ،يجــب
علــى الطالــب أن يفكــر فــي شــعوره عندمــا نجــح مــن المرحلــة الثانويــة بتفــوق ،وقــد
يبــدو األمــر بسـ ً
ـيطا ولكنــه طريقــة فعالــة إلثــارة الدافعيــة لديــه للتعلــم أكثــر.
7.التخلــص مــن الســلبية أثنــاء الدراســة :إن وظيفــة الدمــاغ معقــدة تعمــل علــى حــل
المشــكالت وتخلــق أفــكا ًرا مبدعــة ،ولكــن بالمقابــل تســتطيع خــداع عملــه بــأن ال تتــرك
لــه الفرصــة ليعطيــك الحجــج لتأجيــل وتســويف الموضــوع الدراســي ،وعلــى الطالــب أن
يبــدأ العــد مــن الرقــم ( )5إلــى الرقــم ( )1ويبــدأ فــو ًرا بالمهمــة سيشــعر بعــد مــرور الوقــت
أنــه قــام باإلنجــاز دون أن يســمح لعقلــه بإيقــاف وإعطائــه العراقيــل والســلبيات فقــط لكــي
يبقــى فــي حالــة الراحــة.
8.التركيــز علــى الهــدف األســمى مــن عمليــة التعلــم :قــد يبــدأ شــغف الطالــب
بالخمــول لذلــك عليــه أن يركــز علــى هدفــه األساســي الــذي يســعى إليــه مــن التعلــم،
مثــل لمــاذا يــدرس الطــب؟ أو لمــاذا يــدرس اإلعــام؟ وكيــف يمكــن إفــادة األشــخاص
()15
اآلخريــن مــن تعلمــه؟
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الدراسات السابقة:

تناولت هذا المفهوم العديد من الدراسات ومنها:

 -1دراســة فاليرانــد وآخريــن ( : )Vallerand et al. ، 2008التــي هدفــت إلــى
فحــص نمــوذج للكشــف عــن دور الشــغف فــي العمــل واالحتــراق المهنــي ،تكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )97ممرضــة فــي فرنســا ،و ( )258ممرضــة فــي كنــدا ،وب ّينــت النتائــج أن الشــغف
يزيــد الرضــا عــن العمــل ويــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى الصــراع (. )9
 -2دراسة كولي وآخرين ()collie & et al 2014
“Academic Buoyancy student Achievement and the Linking Role of control:
”A cross-Lagged Analysis of High school students

الشغف الدراسي وتحصيل الطلبة وأثر الرابط للسيطرة :تحليل متقاطع لطلبة المدارس الثانوية

هدفــت الدراســة التعــرف علــى إمكانيــة عامــل الســيطرة علــى ربــط الشــغف الدراســي
تكونــت العينــة مــن ( )2971طال ًبــا وطالبــة فــي المــدارس اإلعداديــة فــي
والتحصيــل الدراســيّ ،
أســتراليا ،اعتمــد الباحــث علــى لوحــة تصميــم عبــر الفواصــل ،وقــد توصلــت نتائــج الدراســة
إلــى أن التحصيــل والشــغف الدراســي يرتبطــان مــع الســيطرة بمــرور الزمــن ولكنهمــا ال يرتبطــان
واضحــا فــي كيفيــة تجســيد الشــغف
مــع بعضهمــا البعــض ،فضـ ًـا عــن ذلــك تؤثــر الســيطرة أثـ ًرا
ً
علــى التحصيــل بمــرور الزمــن (. )16
( -3دراسة أحمد  )2018الشغف الدراسي وعالقته بأساليب التفكير عند طلبة المرحلة
الثانوية في مدارس المتميزين

هدفــت الدراســة التعــرف إلــى مســتوى الشــغف الدراســي لــدى طلبــة مــدارس المتميزيــن
وتكونــت العينــة مــن ( )199طال ًبــا وطالبــة فــي الصــف الخامــس اإلعــدادي ،وتــم اســتخدام
مقيــاس (بويســنك  )2016بعــد أن تــم ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن
طلبــة الصــف الخامــس فــي مــدارس المتميزيــن لديهــم شــغف دراســي ،وكذلــك وجــود عالقــة
()17
ارتباطيــة بيــن الشــغف الدراســي وأســاليب التفكيــر
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األكاديمي والتفاؤل والرجاء
األكاديمي وعالقته بالشغف
 -4دراسة طه (( )2019االندماج
ّ
ّ
لدى طالب الجامعة)

هدفــت الدراســة الكشــف عــن مســتوى الشــغف الدراســي لــدى طلبــة كليــة التربيــة /جامعــة
عيــن شــمس ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )212طال ًبــا وطالبــة ،وتــم تطبيــق المقيــاس عليهــم
()18
مــن إعــداد الباحــث ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن عينــة البحــث ليــس لديهــم شــغف دراســي
األكاديمي لدى
األكاديمي وعالقته باالحتراق
 -5دراسة الجراح والربيع (( )2020الشغف
ّ
ّ
طلبة جامعة اليرموك)

هدفــت الدراســة الكشــف عــن العالقــة بيــن الشــغف األكاديمـ ّـي واالحتــراق األكاديمـ ّـي فــي
ضــوء متغيــرات الجنــس والمهنــة والبرنامــج الدراســي ومســتوى الدخــل ،لــدى عينــة تكونــت مــن
( )230طال ًبــا وطالبــة اختيــروا عشــوائ ًّيا مــن الطلبــة الدراســات العليــا فــي جامعــة اليرمــوك ،وتــم
اســتخدام مقيــاس ( )Vallerand et al, . 2003للشــغف األكاديمـ ّـي ،وتوصلــت الدراســة إلــى
أن الطلبــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن الشــغف ،وكذلــك بينــت وجــود عالقــة ســلبية بيــن الشــغف
()19
األكاديمـ ّـي واالحتــراق األكاديمـ ّـي
وكان الهــدف مــن اســتعراض الدراســات الســابقة لمعرفــة المجــاالت التــي يؤثــر فيهــا الشــغف
الدراســي فــي حيــاة الفــرد ،بالرغــم مــن تغيــر البلــدان والعينــات والموضوعــات المرتبطــة بمفهــوم
واضحــا عليــه وضــرورة
الشــغف الدراســي حســب أهــداف الدراســات أعــاه إال أن تأثيرهــا كان
ً
دراســته فــي مجــاالت أخــرى.
الخاتمة:

ونســتطيع أن نســتنتج بــأن العمــل علــى تنميــة وتطويــر الشــغف الدراســي لــدى الطلبــة ســوف
يفتــح أمامهــم آفا ًقــا لتطويــر الــذات ،وزيــادة المهــارات التعليميــة والحياتيــة ،وينعكــس ذلــك على
طريقــة تعاملهــم مــع المشــكالت التــي تواجههــم ً
أيضــا ،ويتــم ذلــك مــن خالل اســتخدام أســاليب
التعليــم الحديثــة التــي تدفــع المتعلــم للبحــث والتعلــم والقــراءة والبحــث عــن المعلومــة والتجربــة
بنفســه وعــدم االعتمــاد علــى المعلميــن واألســاتذة فقــط ،باإلضافــة إلــى أن الطالــب كلمــا حــاول
تطبيــق األشــياء التــي تعلمهــا ولكــن فــي ظــروف مختلفــة ســوف يعــزز دافــع االبتــكار واإلبــداع
دائمــا.
لديــه ويدفعــه لتعلــم أشــياء جديــدة ً
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البعد القانوني لنظام التصويت في منظمة األمم المتحدة
أنموذجا
الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي -
ً
د .سيف هادي عبد اهلل الزويني

د .محمد فاضل نعمة

كلية اآلمال الجامعة -قسم القانون

كلية العلوم السياسية -جامعة بابل

المستخلص:

تضــم األمــم المتحــدة عــدة أجهــزة رســمية ،مــن أبرزهــا ،الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
ومجلــس األمــن الدولــي ،وكالهمــا يشــكالن حلقــة اتخــاذ القــرارات األبــرز للمنظمــة ،حيــث
تميــز الجهــاز األول بالمســاواة فــي نظــام العضويــة وفــق قاعــدة ،لــكل عضــو صــوت ،فــي
حيــن مثــل الجهــاز الثانــي ،الســلطة التنفيذيــة للمنظمــة أو مجلــس إدارتهــا الــذي يضــم ً
دول يتــم
انتخابهــا دور ًّيــا لشــغل هــذه المقاعــد ،وأخــرى دائمــة العضويــة ،وهــي تمثــل مجموعــة الــدول
الكبــرى الخمــس المنتصــرة بالحــرب العالميــة الثانيــة ،والتــي تمتلــك صالحيــات حــق النقــض
لقــرارات مجلــس األمــن ،ممــا يجعــل دورهــا األخطــر واألهــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وتنفيذه،
واضحــا فــي مــدى الصالحيــات الممنوحــة لــكل مــن مجلــس
نخلــص ممــا ســبق أن هنــاك اختال ًفــا
ً
األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،حيــث اتســعت بشــكل كبيــر صالحيــات األولــى علــى
حســاب الثانيــة ،واســتطاعت الــدول دائمــة العضويــة إفشــال أغلــب مشــاريع إصــاح نظــام اتخــاذ
القــرار والتصويــت فــي المنظمــة ً
حفاظــا علــى مصالحهــا وامتيازاتهــا المكتســبة.
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Legal Dimension of the Voting System in UN “General
Assembly and Security Council Model”
Abstract:
The United Nations includes several official bodies, the most prominent of which are the United Nations General Assembly and the United
Nations Security Council, both of which constitute the most prominent decision-making cycle of the organization. The organization or its
board of directors, which includes countries that are elected periodically to fill these seats, and others that are permanent members, and
they represent the group of the five major countries victorious in the
World War II, and which have the powers of veto power over Security
Council resolutions which makes its role the most dangerous and most
important in the decision-making and implementation process. We
conclude from the above that there is a clear difference in the extent of
the powers granted to the Security Council and the General Assembly
of the United Nations, as the powers of the first were greatly expanded
at the expense of the second, and the permanent members were able
to thwart most reform projects. The decision-making and voting system in the organization in order to preserve its interests and acquired
privileges.
Keywords:

- مقدمة
ً
: موضوع الدراسة:أول

 يضــم دول العالــم،تعــد األمــم المتحــدة وف ًقــا لنظامهــا الداخلــي جهــا ًزا برلمانيــا تمثيليــا
 يصــدر عنهــا عبــر آليــة التصويــت قــرارات أو بيانــات،للتــداول ووضــع السياســات الدوليــة العامــة
، إلرادة أجهــزة المنظمــة الدوليــة واألعضــاء المكونيــن لهــا، أو رأي،رســمية تعبــر عــن ســلوك
 بشــكل يعكــس توجهــات السياســة،لحســم القضايــا الخالفيــة المعروضــة علــى جــداول أعمالهــا
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الخارجيــة للــدول األعضــاء ومصالحهــم الوطنيــة ،وبالتالــي فــإن الســلوك التصويتــي للــدول
فــي المنظمــات الدوليــة يعــد الركيــزة األساســية التــي تقــوم عليهــا نظريــة الدبلوماســية البرلمانيــة
واتخــاذ القــرارات فيهــا ،لذلــك فقــد اهتــم المشــرع الدولــي باإلطــار القانونــي لعمليــة التصويــت
واتخــاذ القــرار بمــا يعكــس فلســفة المنظمــة الدوليــة.
ثانيا :أهمية الدراسة:
ً

تكمــن أهميــة دراســة اإلطــار القانونــي لعمليــة التصويــت فــي فرعــي منظمــة األمــم المتحــدة
األبــرز (مجلــس األمــن الدولــي والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة)  ،بأنهــا تع ّبــر عــن فلســفة
المنظمــة فــي اتخــاذ القــرار ومــن خلفهــا المجتمــع الدولــي فــي معالجــة القضايــا الدوليــة
المطروحــة فــي أروقتهــا باعتبارهــا المطبــخ السياســي الدولــي الرئيــس ،ومــا يرتبــط بالتصويــت
مــن طبيعــة التوازنــات والتكتــات التصويتيــة وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة ،فــي إطــار
قانونــي يضمنــه ميثــاق األمــم المتحــدة والنظــام الداخلــي لفرعــي المنظمــة مــدار البحــث.
ثالثًا :أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة للتعــرف علــى اإلطــار القانونــي الحاكــم لعمليــة اتخــاذ القــرار مــن خــال
التصويــت فــي أهــم جهازيــن فــي منظمــة األمــم المتحــدة ،ومديــات تأثيــر كال الجهازيــن ومــا
يميــز أحدهمــا عــن اآلخــر مــن حيــث الصالحيــات أو التأثيــر الدولــي المباشــر علــى مجريــات
األحــداث العالميــة ،وأبــرز المشــكالت التــي تواجــه الــدول األعضــاء فــي التعبيــر عــن إرادتهــا
مــن خــال التعــرف علــى مــدى عدالــة التصويــت للــدول األعضــاء ومــدى رضــا هــذه الــدول عــن
مخرجاتــه.
إشكالية الدراسة وتساؤالتها:
رابعا:
ً
ّ

تحــاول هــذه الدراســة تحليــل نمــط الســلوك التصويتــي فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
ومجلــس األمــن وف ًقــا للنظــام الداخلــي لــكال الجهازيــن ،إضافــة إلــى المتواتــر مــن األعــراف
فــي إطــار القانــون الدولــي ،ومــا ينتــج عنهــا مــن مخرجــات تؤثــر علــى واقــع النظــام الدولــي
بمجملــه ،لذلــك تطــرح الدراســة تسـ ً
رئيســا يع ّبــر عــن جوهــر اإلشــكال ّية وهــو هــل اســتطاع
ـاؤل ً
نظــام التصويــت وآليــة اتخــاذ القــرار فــي كال الفرعيــن ،الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن مــن
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تحقيــق العدالــة والتوافــق الدولــي حــول القضايــا العالميــة الرئيســة؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال
مجموعــة مــن األســئلة الفرعيــة التــي تحــاول الدراســة اإلجابــة عنــه ،وهــي:
1.مــا هــي الفــروق الجوهريــة الحاكمــة فــي اتخــاذ القــرار فــي كال الجهازيــن والتــي تؤثــر فــي
مــدى صالحيتهما؟
2.ما هي أبرز المحاوالت الدولية إلصالح نظام اتخاذ القرار في األمم المتحدة ؟
خامسا :اإلطار الزمني للدراسة:
ً

جــرى العــرف األكاديمــي أن ال تتقيــد البحــوث ذات الطابع الوصفــي باإلطار الزمنــي باعتبارها
ال تناقــش مرحلــة محــددة ومميــزة بطبيعتهــا كمــا هــو الحــال مــع دراســتنا ،بــل نحــن نناقــش نظــام
للتصويــت تحــددت أطــره القانونيــة مــن خــال ميثــاق األمــم المتحــدة والنظــام الداخلــي لــكال
الجهازيــن المعنييــن (الجمعيــة العامــة ،مجلــس األمــن)  ،وبالتالــي فــإن اإلطــار الزمنــي يمتــد إلــى
عمــر هــذه الوثائــق الدولــي مــن عــام ( )1945لغايــة يومنــا هــذا.
سادسا :منهج الدراسة:
ً

لغــرض معالجــة المشــكلة البحثيــة واإلجابــة عــن التســاؤالت التــي تــم طرحهــا ،اســتفادت
الدراســة مــن االقتــراب القانونــي ،حيــث يهتــم هــذا االقتــراب بدراســة العالقــات الدوليــة،
وباألخــص الجوانــب القانونيــة فــي العالقــات بيــن الــدول ،وعالقاتهــا بالمنظمــات الدوليــة
ثــم عالقــة المنظمــات الدوليــة بعضهــا ببعــض ،ومــن أبــرز مــا يهتــم بــه االقتــراب القانونــي هــو
اآلليــات اإلجرائيــة والموضوعيــة لعمــل المنظمــات ومــا يتعلــق منهــا بنظــم التصويــت واتخــاذ
القــرار باعتبارهــا عصــب وهــدف نشــوء هــذه المنظمــات ووســيلتها للتعبيــر عــن توجهاتهــا (. )1
سابعا .تقسيم الدراسة:
ً

قســم البحــث إلــى ثالثــة مباحــث رئيســة ،تنــاول األول منهــا مفهــوم الســلوك التصويتــي
وقواعــده فــي المنظمــات الدوليــة ،فــي إطــار نظــري مــن مطلبيــن أساســيين ،تنــاول األول مفهــوم
الســلوك التصويتــي ،وتنــاول الثانــي القواعــد العامــة للتصويــت فــي المنظمــات الدوليــة.
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فــي المبحــث الثانــي تناولنــا موضــوع قواعــد التصويــت فــي األمــم المتحــدة ،مســتعرضين
نمــوذج الدراســة مــن خــال مطلبيــن رئيســيين ،األول حــول قواعــد التصويــت فــي مجلــس
األمــن الدولــي ،والثانــي تنــاول قواعــد التصويــت فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.
في المبحث الثالث تطرقنا بالبحث في إصالح النظام التصويتي في األمم المتحدة.
وينتهي البحث إلى خاتمة تضمنت أبرز االستنتاجات التي توصل إليها الباحث.
المبحث األول
مفهوم السلوك التصويتي وقواعده في المنظمات الدولية

إن فكــرة التنظيــم الدولــي ومفهــوم األمــن الجماعــي بشــكله المعاصــر ،ارتبــط بظهــور
الدولــة القوميــة ،وتشــكل مجتمــع دولــي متعــدد األطــراف ،وكان مــن أبــرز مبرراتــه الخــوف مــن
تداعيــات الصراعــات والفوضــى العالميــة ،وبالتالــي فهــو يعــد فكــرة حديثــة نســب ًيا ارتبــط تطبيقهــا
العملــي الحديــث بمنظمتيــن عالميتيــن ،وهمــا عصبــة األمــم ومنظمــة األمــم المتحــدة ،ســبقتهما
نضوجــا فــي إطــار معاهــدات دوليــة ذات طابــع أوروبــي ،وقــد اســتفاد مؤسســو
محــاوالت أقــل
ً
هــذه التنظيمــات مــن تجــارب النظــم البرلمانيــة واالنتخابيــة ،وباألخــص فيمــا يتعلــق بموضــوع
الســلوك التصويتــي وســبل اتخــاذ القــرار ،لذلــك يحــاول هــذا المبحــث تنــاول مفهــوم الســلوك
التصويتــي فــي المنظمــات الدوليــة بإطــاره النظــري مــن خــال محوريــن رئيســيين ،يتنــاول
المطلــب األول مفهــوم الســلوك التصويتــي ،والمطلــب الثانــي يتنــاول القواعــد العامــة للتصويــت
فــي المنظمــات الدوليــة.
المطلب األول :مفهوم السلوك التصويتي

تمثــل مبــادئ الســلوك التصويتــي األســاس العملــي الــذي تقــوم عليــه نظريــة الدبلوماســية
البرلمانيــة ،والتــي ّ
تمكــن الــدول األعضــاء فيهــا مــن توزيــع األعمــال والمســؤوليات التشــريعية
والتنفيذيــة والرقابيــة ،مــن خــال القــدرة علــى اتخــاذ القــرار ،عبــر إصــدار القــرارات والتوصيــات
التــي تع ّبــر عــن إرادة الــدول بشــكل منفــرد مــن جانــب ،وعــن اإلرادة الشــاملة للمنظمــة مــن
جانــب آخــر ،فالتصويــت هــو األداة الرئيســة للتعبيــر عــن رغبــات المنظمــة وتوصياتهــا ،التــي
يلتــزم بهــا أعضاؤهــا (ّ ، )2
وتمكنهــم مــن إدارة الهيــأة التــي تعاقــدوا علــى إنشــائها ،وتوزيــع
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ً
ارتباطــا
األدوار والمســؤوليات؛ لذلــك فــإن قواعــد التصويــت فــي المنظمــات الدوليــة ترتبــط
محور ًيــا بالمهــام الوظيفيــة لهــا ،ومــدى الســلطات الممنوحــة للمنظمــة ،لذلــك تراعــي الــدول
األعضــاء اختيــار قواعــد التصويــت واالهتمــام بهــا وبآلياتهــا ،ألنهــا األداة الرئيســة إلصدارهــا
قراراتهــا وتحديــد ســبل االمتثــال لهــا.
مــن الصعوبــة كمــا هــو شــأن الغالــب مــن مفاهيــم العلــوم اإلنســانية تحديــد تعريــف جامــع
ومحــدد للســلوك التصويتــي ،وذلــك بســبب ســعة الظاهــرة وشــمولها ألكثــر مــن توجــه ،ومــن
أبــرز التوجهــات التعريفيــة لمفهــوم الســلوك التصويتــي:
1.الســلوك التصويتــي تعبيــر عــن الــرأي« :ســلوك ذاتــي فــي إطــار جماعــي للتعبيــر عــن
الــرأي فــي مســألة معينــة» (. )3
2.الســلوك التصويتــي وســيلة للتعبيــر عــن إرادة المنظمــة« :الوســيلة التــي تعلــن فيهــا
المنظمــات عــن إرادتهــا ،ورغبــات الــدول األعضــاء فيهــا ،فــي األمــور المعروضــة
عليهــا» (. )4
3.الســلوك التصويتــي وســيلة لحــل الخالفــات فــي الــرأي« :وســيلة لفــض الخالفــات
فــي الــرأي مــن خــال التعبيــر عــن اإلرادة الشــاملة لألعضــاء ،حيــث يتــم ترجيــح إرادة
األغلبيــة ،وضمــان إذعــان والتــزام األقل ّيــة» (. )5
4.الســلوك التصويتــي تعبيــر عــن السياســة الخارجيــة للدولــة «مشــاركة دولــة فــي مجموعــة
مــن المنظمــات الدوليــة وممارســة الســلوك التصويتــي فيهــا ،تجســيد إلرادة الدولــة بشــان
()6
موضــوع معيــن ،واحــد مظاهــر التعبيــر الصريــح والصــادق عــن سياســتها الخارجيــة»
5.الســلوك التصويتــي يعكــس طبيعــة المصالــح الوطنيــة :لــكل دولــة فــي تعامالتهــا مــع
الــدول األخــرى (. )7
نخلــص إلــى القــول إن مفهــوم الســلوك التصويتــي فــي المنظمــة الدوليــة ُيعــرف بأنــه :حــق مــن
الحقــوق المكتســبة للعضويــة فــي المنظمــات والمؤتمــرات الدوليــة ،وأدا ًة التخــاذ القــرار فيهــا،
تعكــس توجهــات المنظمــة بصفتهــا المســتقلة ،كمــا تع ّبــر عــن إرادة الــدول األعضــاء ومخرجــات
سياســتها الخارجيــة وقدراتهــا الدبلوماســية التــي تراعــي فيهــا مصالحهــا األساســية فــي إطــار
التــوازن مــا بيــن الفــرص والمحــددات التــي تفرضهــا متغيــرات العوامــل الداخليــة والدوليــة
واإلقليم ّيــة للدولــة.

جذومنأ  -يلودلا نمألا سلجمو ةماعلا ةيعمجلاةدحتملا ممألا ةمظنم يف تيوصتلا ماظنل ينوناقلا دعبل ا

| بحوث العدد

233

المطلب الثاني :القواعد العامة للتصويت في المنظمات الدولية

تعــد ظاهــرة التصويــت فــي المنظمــات والمؤتمــرات الدوليــة ،آليــة حديثــة نســب ًيا كمــا أســلفنا
آن ًفــا ،تعــود بداياتهــا إلــى مطلــع القــرن العشــرين ،ارتبــط ظهورهــا بتطــور التنظيــم الدولــي،
باعتبارهــا أداة لحــل الخــاف فــي عمليــة اتخــاذ القــرار الجماعــي ،حيــث كانــت الــدول قديمــا
تلجــأ إلــى المفاوضــات فيمــا بينهــا التخــاذ قــرار جماعــي ،وفــي حال فشــلها تلجــأ القــوى الكبرى
لفــرض آرائهــا وحــل خالفاتهــا باســتخدام القــوة العســكرية ،كمــا أن نمــاذج التنظيــم الدولــي قبــل
األمــم المتحــدة لجــأت إلــى قاعــدة اإلجمــاع التخــاذ القــرارات الجماعيــة ،فــي إطــار التمســك
الصــارم بالســيادة الوطنيــة.
تعــد مشــكلة تحديــد آليــة مناســبة التخــاذ القــرار فــي المنظمــات الدوليــة مــن خــال التصويــت
مــن المســائل المهمــة والمحوريــة التــي تثيــر جـ ً
ـدل بيــن المشــرعين فــي مناقشــات الميثــاق أو
النظــام الداخلــي لمــا تطرحــه مــن تســاؤالت حــول اآلليــة المناســبة للتصويــت التــي تخــدم
أهــداف المنظمــة ،وهــل يراعــي مبــدأ المســاواة أم الــوزن النســبي للدولــة كمعيــار؟ ،وهــل يكــون
اتخــاذ القــرار وف ًقــا لنظــام اإلجمــاع أو األغلبيــة؟ ،لذلــك يبحــث المشــرعون بدايــة فــي قواعــد
التصويــت التــي مصدرهــا الســوابق العرفيــة أو المواثيــق واألنظمــة التــي طبقتهــا المؤتمــرات
والمنظمــات الدوليــة الســابقة ،وبالتالــي ال توجــد وصفــة جاهــزة لنظــام تصويتــي قابلــة للتطبيــق
فــي كل المنظمــات ،فمــا يصلــح للتطبيــق فــي هــذه المنظمــة قــد ال يصلــح فــي غيرهــا ،ألن اختيار
قواعــد معينــة للتصويــت يعكــس بالدرجــة األساســية طبيعــة التوجهــات العامــة للمنظمــة وهــل
ترغــب فــي دور مركــزي أم مجــرد دور استشــاري إزاء الــدول األعضــاء؟ وهــل تصــدر قــرارات
ملزمــة أم تكتفــي بالتوصيــات التوجيهيــة؟ لذلــك فــإن قواعــد التصويــت ال ُبـــدَّ أن تنســجم مــع
قواعــد الميثــاق ومــدى الســلطة والصالحيــات والوظائــف واألهــداف المنوطــة بالمنظمــة والــدول
األعضــاء (. )8
مــن خــال دراســة تأريــخ العمــل الجماعــي الدولــي التــي مثلتهــا المنظمــات أو المؤتمــرات
الدوليــة ،تبــرز أربــع قواعــد أو نظــم أساســية حكمــت آليــة التصويــت فيهــا ،هــي:

234

بحوث العدد|

جذومنأ  -يلودلا نمألا سلجمو ةماعلا ةيعمجلاةدحتملا ممألا ةمظنم يف تيوصتلا ماظنل ينوناقلا دعبل ا

ً
أول :قاعدة اإلجماع:

هــي مــن أقــدم قواعــد التصويــت التــي اتبعتهــا المنظمــات الدوليــة واإلقليم ّيــة ،وتعنــي موافقــة
جميــع األعضــاء علــى القــرارات المصــوت عليهــا إلصدارهــا ،ويكفــي امتنــاع أو رفــض عضــو
واحــد لعرقلــة صدورهــا ،حتــى وإن نــال األغلبيــة العظمــى مــن األصــوات ،وقــد طبقــت هــذه
القاعــدة فــي (مؤتمــر الهــاي  ، )1907و (مؤتمــر هافانــا  ، )1928وقــد أخــذت مبرراتهــا النظرية
والعمليــة مــن عــدة اعتبــارات أبرزهــا:
1.مبدأ السيادة والمساواة بين الدول الذي ساد بداية عالقات الدول القومية.
2.عبــرت هــذه القاعــدة عــن النزعــة الفرديــة التــي ســادت العالقــات الدوليــة فــي فتــرات
()9
ســابقة ،ومــا زالــت العديــد مــن الــدول تصــر علــى اســتخدامها ً
حفاظــا علــى ســيادتها
.
3.يبــرر البعــض اســتخدام هــذه القاعــدة ،بأنهــا تمثــل حمايــة للــدول الصغيــرة ،مــن خــال
منحهــا القــدرة علــى إبطــال القــرارات التــي تضــر بمصالحهــا ،بشــكل ال يتيــح للــدول
الكبــرى الهيمنــة علــى صنــع القــرار.
4.كمــا أن قاعــدة اإلجمــاع مــن جانــب آخــر ،تحمــي الــدول الكبــرى مــن تجــد نفســها فــي
إطــار األقل ّيــة وتحــت رحمــة دول أقــل منهــا شــــأ ًنا (. )10
5.يــرى البعــض أن قاعــدة اإلجمــاع تفــرض علــى الــدول وتحفزهــم للبحــث عــن حلــول
مقبولــة أو توافقيــة التخــاذ القــرارات؛ ألنــه بــدون هــذا التوافــق ال يمكــن إصــدار قــرارات.
غير أن هذه القاعدة تعرضت النتقادات نتيجة:
1.صعوبــة تطبيقهــا فــي إطــار منظمــات دوليــة واســعة الحجــم والصالحيــات ،حيــث
كلمــا زاد عــدد أعضــاء المنظمــة وتعــددت جذورهــم الثقافيــة والسياســية ازدادت نســبة
التعــارض فــي اآلراء ،وبالتالــي صعوبــة اتخــاذ قــرارات باإلجمــاع ،وأن هــذه القاعــدة قــد
تكــون مقبولــة فــي بعــض المنظمــات ذات العضويــة المحــدودة ،والتــي تتميــز بتجانــس
وتقــارب مصالــح أعضائهــا مثــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي (. )11
2.إن هذه القاعدة تصيب المنظمة بالشلل لصعوبة اتخاذ القرار.
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3.كمــا أن هــذه القاعــدة تخــرج فكــرة العمــل الجماعــي الدولــي والمنظمــة الدوليــة مــن
مضمونهــا ،لتصبــح أقــرب إلــى المؤتمــر الدولــي.
4.أنها تهمش أو تلغي إرادة المنظمة المستقلة لصالح إرادة الدول األعضاء.
وقاعدة اإلجماع قد تطبق بعدة أشكال تصويتية من أبرزها (: )12
1.اإلجمــاع الكلــي :وهــو إجمــاع كل الــدول األعضــاء فــي المنظمــة بشــكل مطلــق ،وإذا
اعترضــت عليــه أي دولــة عضــو فإنهــا تنقــض صــدور القــرار.
2.إجمــاع الحاضريــن فــي الجلســة :ويقصــد بــه إجمــاع كل األعضــاء الحاضريــن فــي
الجلســة ،وال تحتســب أصــوات األعضــاء المتغيبيــن عــن اإلجمــاع.
3.إجمــاع المشــتركين فــي عمليــة التصويــت :وبذلــك يشــمل اإلجمــاع فقــط الــدول
المشــاركة فــي التصويــت دون المتغيبيــن أو الحاضريــن مــن غيــر المشــاركين
بالتصويــت.
4.إجمــاع األغلبيــة النســبية :تلجــأ بعــض المنظمــات التــي تعتمــد قاعــدة اإلجمــاع إلــى
تبنــي قاعــدة األغلبيــة اســتثنا ًء فــي التصويــت لبعــض القــرارات ،وهــو أن يكــون القــرار
المصــوت عليــه ملز ًمــا للــدول التــي وافقــت عليــه ،وهــو غيــر ملــزم للــدول التــي لــم
تصــوت عليــه (. )13
5.شــبه اإلجمــاع :ويقصــد بــه إجمــاع الــدول األعضــاء باســتثناء صــوت واحــد أو أكثــر،
وتطبــق هــذه القاعــدة فــي الغالــب فــي مــواد العقوبــات لألعضــاء فــي المنظمــات ،حيث
ال يحتســب صــوت الدولــة أو الــدول التــي يصــوت علــى معاقبتهــا (. )14
ثانيا :قاعدة األغلبية:
ً

نتيجــة للمتغيــرات الدوليــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وقيــام نظــام دولــي جديد
اتســم بزيــادة أعضــاء النظــام مــن الــدول المســتقلة حديثــا ،وتضــارب المصالــح والتوجهــات
بينهــا ،بســبب االختالفــات الثقافيــة واآليدلوجيــة ،وتبايــن أشــكال النظــم االقتصاديــة
والسياســية ،اتخــذ نظــام التصويــت منحــى بعيــدً ا عــن قاعــدة اإلجمــاع باتجــاه قاعــدة األغلب ّيــة،
ويعنــي ذلــك (أن تصــدر قــرارات المنظمــات الدوليــة واإلقليم ّيــة باألكثر ّيــة المطلقــة أو النســبية
أو األكثر ّيــة الخاصــة مثــل الثلثيــن أو الثــاث أربــاع) وتكــون هــذه القــرارات ملزمــة لجميــع
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الــدول األعضــاء حتــى تلــك التــي لــم توافــق عليهــا ،وتطبــق هــذه القاعــدة حال ًيــا فــي أغلــب
المنظمــات الدوليــة واإلقليم ّيــة حيــث تدعــم مبرراتهــا العمليــة مــن خــال:
1.الحاجــة لنجــاح العمــل الجماعــي الدولــي أو اإلقليمـ ّـي فــي ظــل تزايــد أطــراف المجتمع
الدولــي ،وتنــوع المشــكالت وتعقدهــا ،وازديــاد وتيــرة المصالــح المتعارضــة بيــن
ّ
الــدول ،بشــكل ال يتنافــى مــع مبــدأ الســيادة وال يخــل بمبــدأ المســاواة القانونيــة بيــن
الــدول ،وبالتالــي فــإن نظــام األغلبيــة يحــاول إيجــاد بيئــة مناســبة للعمــل الجماعــي
يتجــاوز حالــة الشــلل أو التعطيــل التــي قــد تفرضهــا قاعــدة اإلجمــاع فــي ظــل هــذه
الظــروف.
2.االتســاق مــع مبــدأ الديمقراطيــة مــن خــال العمــل بنظــام األغلبيــة ،حيــث إن أغلبيــة
النظــم البرلمانيــة أخــذت بمبــدأ الديمقراطيــة والتصويــت باألغلبيــة ،فــكان مــن األجــدر
أن ينعكــس ذلــك علــى المنظمــات الدوليــة.
وقــد جــرى التطبيــق العملــي علــى التمييــز بيــن ثالثــة أنــواع مــن قواعــد التصويــت باألغلبية،
هي :
1.األغلبيــة البســيطة :ويقصــد بهــا قاعــدة (نصــف +واحــد) من عــدد األعضاء المشــتركين
فــي التصويت.
2.األغلبيــة الموصوفــة :وهــي أغلبيــة محــددة مــن األصــوات يشــترط توافرهــا لصــدور
القــرارات ،وتســمى باألغلبيــة الخاصــة ،كاشــتراط أغلبيــة الثلثيــن مثـ ًـا ،أو اشــتراط
تصويــت عــدد مــن األعضــاء محــدد وموصــوف بذاتــه ،لتمريــر القــرار أو االعتــراض
عليــه كمــا هــو الحــال مــع الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي،
الذيــن منحهــم ميثــاق األمــم المتحــدة صالحيــات تصويتيــة خاصــة اســتثنا ًء مــن قاعــدة
المســاواة العامــة التــي تحكــم تصويــت الــدول األعضــاء (. )15
3.األغلبيــة التفضيليــة :أو مــا تســمى باألغلبيــة النســبية ،وتتــم فــي حــال التفضيــل بيــن
قراريــن أو حالتيــن معروضتيــن ،فعندمــا ينــال أحدهمــا ( ) ٪60مــن األصــوات واآلخــر
( ، ) ٪40فــإن القــرار األول هــو مــن يعتمــد.
ويــرى العديــد مــن الدارســين أن قاعــدة األغلبيــة ال تتنافــى مــع مبــدأ الســيادة أو المســاواة
القانونيــة؛ ألن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة أو المؤتمــر بانضمامهــا وعضويتهــا قبلــت
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التنــازل عــن بعــض آثــار ســيادتها بمحــض إرادتهــا وخضوعهــا لقــرارات المنظمــة التــي تصــدر
باألغلبيــة ،وهــي بذلــك مارســت مبــدأ الســيادة فــي إنقــاص الســيادة لتحقيــق مصالــح ســيادية
(. )16
ثالثًا :قاعدة التصويت المشروط:

إن مبــدأ المســاواة القانونيــة للــدول أو قاعــدة (لــكل دولــة صــوت واحــد) الــذي اعتمدتــه
منظمــة األمــم المتحــدة تع ـ ّرض النتقــادات عديــدة ،مــن الــدول الكبــرى المنتصــرة فــي الحــرب
العالميــة الثانيــة ،علــى اعتبــار أن الواقــع يشــير إلــى وجــود تفــاوت فــي طبيعــة الــدول مــن حيــث
القــوة والحجــم وعــدد الســكان واإلمكانــات االقتصاديــة ومســتوى التمــدن والتطــور العلمــي،
نوعــا مــن عــدم التســاوي الواقعــي ،ممــا أثــار انقســا ًما فــي الــرأي بيــن
وهــذا التفــاوت أوجــد ً
علمــاء السياســة وفقهــاء القانــون الدولــي أنفســهم ،حيــث يــرى البعــض أن مبــدأ المســاواة بيــن
الــدول غيــر ذات جــدوى ،كمــا اعتبــره البعــض اآلخــر ،خطـ ًرا علــى طبيعــة اتخــاذ القرار فــي إطار
النظــام الدولــي ،حيــث مــن الصعوبــة إنــكار أن للــدول الكبــرى مرك ـزًا متفو ًقــا علــى غيرهــا مــن
الــدول فــي إطــار هــذا النظــام ،وبالتالــي وحتــى فــي حــال صــدور قــرار بأغلبيــة الــدول الصغيــرة
فــإن تطبيقــه يبقــى ره ًنــا بــردة فعــل الــدول الكبــرى ومســاندتها لــه باعتبارهــا الــدول التــي تمتلــك
مقومــات التطبيــق والمحافظــة علــى اســتمراريته.
لــذا ظهــرت آراء فــي نطــاق المختصيــن فــي شــؤون المنظمــات الدوليــة ،تــرى أن تســاوي
األصــوات يقلــل مــن شــأن المنظمــة التــي تطبقهــا ،وأن قاعــدة األغلبيــة التــي اعتمدتهــا منظمــة
األمــم المتحــدة ،ال تحقــق مبــدأ المســاواة بيــن الــدول ،لذلــك بــدأ البحــث عــن أشــكال جديــدة
نوعــا مــن المســاواة والعدالــة ،وظهــرت فــي هــذا المجــال العديــد مــن األفــكار
للتصويــت تحقــق ً
()17
التــي مؤداهــا أن تتناســب الســلطة مــع المســؤولية واإلمكانيات والقــدرات للــدول  ،أو ما درج
علــى تســميتها بقاعــدة األصــوات الموزونــة ،التــي القــت تأييــدً ا واس ـ ًعا وباألخــص مــن الــدول
الكبــرى التــي دعــت فــي مناســبات عــدة إلــى تجــاوز مبــدأ «صــوت لــكل عضــو» ،وإلــى اعتمــاد
قاعــدة احتســاب األصــوات فــي المنظمــات الدوليــة علــى أســاس الــوزن وليــس العــدد ،علــى
اعتبــار أن الــدول تختلــف فــي قدراتهــا وإمكانياتهــا التأثيريــة فــي محيطهــا ،لــذا فــإن الضــرورة
توجــب وجــود أصــوات عاديــة وأخــرى مميــزة ،حيــث يشــترط إلتمــام التصويــت بشــكل قانونــي
وجــود عــدد مــن األصــوات الممتــازة أو إجماعهــا فــي بعــض القــرارات (. )18
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إن األخــذ بقاعــدة التصويــت المشــروط واألصــوات الممتــازة كمــا هــو جــا ٍر العمــل بــه
فــي الصالحيــات المميــزة للــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي ،التــي
منحــت امتيــازات اســتثنائية فــي التصويــت ،يتضمــن اعترا ًفــا بعــدم المســاواة القانونيــة للــدول
داخــل المنظمــة الدوليــة ،ويبــرره البعــض بأنــه الثمــن الــذي دفعــه أعضــاء األمــم المتحــدة للــدول
الكبــرى نظيــر مشــاركتها فــي المنظمــة ،وقيامهــا بإمــداد المنظمــة الدوليــة ومشــاريعها وبرامجهــا
باإلمكانــات الماديــة واللوجســتية ،ورفدهــا بالقــوة العســكرية الضروريــة إلنفــاذ قــرارات مجلــس
األمــن.
راب ًعا :قاعدة توافقية التصويت:

يتــم اللجــوء إلــى هــذه القاعــدة التصويتيــة لتجنــب مخاطــر االنقســامات التــي تهــدد إصــدار
قــرار معيــن ،أو صعوبــة عــدم االلتــزام بــه مــن قبــل المصوتيــن ،وقــد وصفهــا البعــض بأنهــا
أســلوب عمــل أكثــر منهــا قاعــدة تصويتيــة ( ، )19حيــث يتــم إصــدار القــرارات مــن خــال اتفــاق
اآلراء عــن طريــق التفــاوض وتقريــب وجهــات النظــر بيــن األعضــاء ،وقــد يكــون هــذا التفــاوض
قبــل التصويــت ،وكثيــر مــن قــرارات مجلــس األمــن تصــدر بهــذا األســلوب التوافقــي ،وكذلــك
قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي تصــدر دون تصويــت ( ، )20وممــا يتضــح فــإن
مخرجــا مــن الخالفــات الحــادة بيــن الــدول ،التــي
أســلوب اتفــاق اآلراء فــي التصويــت كان
ً
انعكســت علــى أداء األمــم المتحــدة ،وأ ّدت إلــى عجزهــا فــي الكثيــر مــن الحــاالت والقضايــا
(. )21
نخلــص إلــى القــول أن مفهــوم الســلوك التصويتــي وقواعــده فــي المنظمــات الدوليــة يأخــذ
حيـزًا مــن اهتمــام الــدول األعضــاء ،علــى اعتبــار أنــه يمثــل ســلطة اتخــاذ القــرار ،لذلــك اختلــف
التعامــل مــع هــذه الجزئيــة مــن مرحلــة ألخــرى ،وف ًقــا إلرادة الــدول علــى منــح المنظمــة دور
واســتقاللية أكبــر ،وتنازلهــا عــن جــزء مــن ســيادتها لصالحهــا مــن عدمــه.
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المبحث الثاني
قواعد التصويت في األمم المتحدة

نحــاول فــي هــذا المبحــث تنــاول قواعــد التصويــت التــي تبنتهــا منظمــة األمــم المتحــدة التخاذ
قرارتهــا ،وباألخــص فــي الفرعيــن الرئيســيين محــل دراســتنا ،وهمــا الجمعيــة العامــة ومجلــس
األمــن ،والتــي كانــت فــي الغالــب محــل جــدل بيــن مصالــح الــدول دائمــة العضويــة مــن جهــة،
وباقــي الــدول األعضــاء مــن جهــة أخــرى ،وقــد انعكــس ذلــك علــى طبيعــة العالقــة والتــوازن بيــن
فــروع األمــم المتحــدة ،وبالتالــي فــإن فهــم تطــور قواعــد التصويــت فــي األمــم المتحــدة ،يتيــح
للمهتميــن فــي الشــأن الدولــي التعــرف علــى مــدى قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهدافهــا.
لــذا ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن أساســيين ،تنــاول األول قواعــد التصويــت فــي مجلس
األمــن ،والثانــي ناقــش قواعــد التصويــت فــي الجمعيــة العام.
المطلب األول :قواعد التصويت في مجلس األمن الدولي

ينقســم هــذا المطلــب إلــى محوريــن رئيســيين يناقــش األول ،الــدور والعضويــة فــي مجلــس
األمــن ،ويناقــش الثانــي نظــم التصويــت.
ً
أول :الدور والعضوية في مجلس األمن الدولي

مجلــس األمــن الجهــاز التنفيــذي الرئيــس فــي األمــم المتحــدة ،والســلطة األعلــى ،المســؤول
عــن اتخــاذ جميــع القــرارات الهامــة المتعلقــة بالــدول ،والمعنــي باحتــواء ومعالجــة األزمــات
الدوليــة ،لــذا فهــو يتميــز عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة باالنعقــاد الدائــم ،لمواجهــة
المشــكالت الدوليــة الطارئــة ،فــي حيــن تكتفــي الجمعيــة العامــة باجتماعــات دوريــة أو اســتثنائية
أو طارئــة ،أو كمــا وصفــه (جــون فوســتر دالس) وزيــر الخارجيــة األمريكــي األســبق بالقــول»
إن مجلــس األمــن ليــس هيــأة تطبيــق القانــون المالئــم ،إن المجلــس هــو القانــون ،فهــو يقــرر مــا
مالئمــا» ( ، )22لذلــك فقــد أوجــب ميثــاق األمــم المتحــدة الــدول األعضــاء فــي المجلــس أن
يــراه ً
يكــون لهــا مقــر تمثيــل دائــم فــي مقــر األمــم المتحــدة للتواصــل.
وقــد حــدد الفصــل الخامــس مــن الميثــاق وظائــف المجلــس األساســية ومحورهــا « صيانــة
الســلم واألمــن الدولييــن» ،واســتنا ًدا للمــادة ( )24مــن الميثــاق ،فــإن الــدول األعضــاء فــي األمم
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المتحــدة ،عهــدت للمجلــس بمهــام حفــظ الســلم واألمــن ،وتتوافــق تلــك الــدول علــى أن يعمــل
المجلــس نيابــة عنهــم أثنــاء تأديــة هــذه المهمــة ،وهــو بذلــك يعــد الفــرع التنفيــذي المخــول مــن
ً
ممثــا بالجمعيــة العامــة ،وبالتالــي فــإن قراراتــه ملزمــة لجميــع الــدول
قبــل الفــرع التشــريعي
بموجــب المــادة ( )25مــن الميثــاق ،كمــا أنــه يعــد األوســع صالحيــة مــن باقــي فــروع المنظمــة،
وهــو قــادر علــى ابتــكار صالحيــات جديــدة ،حيــث منحــه الميثــاق حــق « اســتخدام كافة الوســائل
والصالحيــات للحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن» ،علــى خــاف الفــروع األخــرى التــي
حــددت صالحياتهــا بشــكل حصــري.
يعكــس نظــام العضويــة فــي مجلــس األمــن طبيعــة االختالفــات فــي عالقــات القــوى الدوليــة،
وانعــكاس ظــروف تأســيس المنظمــة علــى نظــم التصويــت فيهــا ،حيــث أتــاح الميثــاق للــدول
الكبــرى المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة امتيــازات تصويتيــة عــن باقــي الــدول األخــرى،
مثــل العضويــة الدائمــة ،وحــق النقــض (الفيتــو) فــي مجلــس األمــن الدولــي ،ويتكــون مجلــس
األمــن مــن خمســة عشــر مقعــدً ا ،تشــغل الــدول دائمــة العضويــة خمســة منهــا ،وهــي كل مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،بريطانيــا ،فرنســا ،روســيا والصيــن ،وتشــغل المقاعــد العشــرة
األخــرى دول غيــر دائمــة يتــم انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة بشــكل دوري لمــدة ســنتين،
ويخضعــون لقاعــدة التجديــد النصفــي ســنوي ،حيــث يتــم انتخــاب خمــس أعضــاء جــدد ،وفقــا
لمعياريــن نظرييــن ،همــا (: )23
1.مــدى مســاهمة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن
وفــي تحقيــق المقاصــد األخــرى.
2.عدالة التوزيع الجغرافي.
لكــن الممارســة العمليــة أثبتــت عجــز الجمعيــة العامــة فــي تحديــد معاييــر واضحــة لتطبيــق
الشــرط األول بشــكل عملــي وعــادل ،أ ّمــا شــرط التوزيــع الجغرافــي العــادل ،فــإن تطبيقــه اختلف
مــن مرحلــة زمنيــة ألخــرى وف ًقــا لطبيعــة متغيــرات الكتــل التصويتيــة ،والمجموعــات اإلقليم ّيــة
داخــل الجمعيــة العامــة ،ومــن خــال متابعــة خارطــة العضويــة خــال الخمــس والعشــرين ســنة
األخيــرة يظهــر التوزيــع الجغرافــي فــي مجلــس األمــن للــدول غيــر الدائمــة العضويــة كاالتــي:
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آسيا
أفريقيا					
أمريكا الجنوبية				
		
أوربا (بضمنها كندا و قارة أوقيانوسيا)
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ثانيا :القواعد اإلجرائية والتصويت في مجلس األمن
ً

هنــاك جملــة مــن القواعــد اإلجرائيــة تنظــم عمليــة انعقــاد اجتماعــات مجلــس األمــن وف ًقــا
للنظــام الداخلــي ،أبرزهــا (: )24
1.يعقــد مجلــس األمــن وف ًقــا للميثــاق اجتماعــات دوريــة ،لكــن ذلــك لــم يتــم العمــل بــه،
حيــث تعقــد اجتماعــات المجلــس فــي إحــدى الحــاالت:
 .أبنا ًء على دعوة من رئيس المجلس لوجود ضرورة ملحة.

.ببنــا ًء علــى طلــب مــن عضويــن مــن أعضــاء مجلــس األمــن تقــدم إلــى رئيــس
المجلــس.

عضــوا فــي
.جبنــا ًء علــى طلــب مــن أحــد أعضــاء األمــم المتحــدة أو دولــة ليســت
ً
المنظمــة ( ، )25ينبهــون مجلــس األمــن أو الجمعيــة العامــة إلــى نــزاع معيــن.
2.طلــب مــن الجمعيــة العامــة إلــى مجلــس األمــن تســترعي لفــت نظــره إلــى األحــوال التــي
يحتمــل أن تعــرض الســلم واألمــن الدولييــن للخطــر (. )26
3.يعــد األميــن العــام جــدول األعمــال المؤقــت لــكل جلســة مــن جلســات مجلــس األمــن،
ومــن ثــم تعتمــد مــن رئيــس المجلــس ،كمــا يقــوم األميــن العــام بتنبيــه جميــع أعضــاء
مجلــس األمــن إلــى الرســائل التــي تــرد المجلــس مــن الــدول وهيئــات األمــم المتحــدة،
بشــان مســألة يــراد عرضهــا علــى المجلــس.
4.رئاســة المجلــس تتــم بالتنــاوب وترتيــب الــدول وف ًقــا لألبجديــة باللغــة اإلنكليزيــة،
ويتولــى ممثــل تلــك الدولــة رئاســة جلســات المجلــس ،لكــن فــي حــال تيقــن الرئيــس
مــن عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بالتزامــات الرئاســة علــى الوجــه الصحيــح ،خــال نظــر
المجلــس مســألة ذات صلــة مباشــرة بدولــة الرئيــس ،فبإمكانــه إعــام المجلــس بتنحيــه،
ليحــل محلــه ممثــل الدولــة التــي تليــه بالترتيــب األبجــدي.
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5.إذا كانــت إحــدى الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن طر ًفــا فــي نــزاع معــروض أمــام
مجلــس األمــن تمتنــع هــذه الدولــة عــن المشــاركة فــي التصويــت.
6.بإمــكان المجلــس بعــد اتخــاذه قــرا ًرا بذلــك دعــوة أي دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة مــن
غيــر أعضائــه لحضــور اجتماعاتــه ،خــال مناقشــة مســألة متعلقــة بهــذه الدولــة ،علــى أن
يكــون لهــا حــق المناقشــة دون التصويــت.
7.في األصل تكون اجتماعات مجلس األمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
أمــا مــا يتعلــق بنظــم التصويــت ،فقــد نظمــت المــادة ( )27مــن ميثــاق األمــم المتحــدة عمليــة
التصويــت فــي مجلــس األمــن الدولــي ،وقــد ميــز الميثــاق بيــن نوعيــن مــن المســائل ،اإلجرائيــة
منهــا والموضوعيــة:
أو ًال -التصويت بالمسائل اإلجرائية

تصــدر القــرارات بالمســائل اإلجرائيــة بأغلبيــة تســعة أصــوات مــن خمســة عشــر عضـ ًـوا ،دون
تفرقــة بيــن أصــوات األعضــاء الدائميــن وغيــر الدائميــن ،وتشــمل القضايــا اإلجرائيــة التــي يتــم
التصويــت عليهــا ،مــا أورده الميثــاق مــن المــادة ( )28إلــى (. )32
ثاني ًا  -التصويت بالمسائل الموضوعية

تعــرض وتصــدر القــرارات فــي المســائل الموضوعيــة بأغلبيــة تســعة أصــوات علــى أن يكــون
بينهــا أصــوات الــدول الخمــس دائمــة العضويــة متفقــة ،ألن فــي حــال اعتــراض إحــدى هــذه الــدول
واســتخدامها لحــق النقــض (الفيتــو)  ،فإنــه ســوف يترتــب علــى ذلــك:
 .أإذا قدم النقض قبل إجراءات التصويت ،يمتنع المجلس عن النظر في الموضوع.
.بإذا قدم النقض بعد إجراء التصويت ،يسقط القرار الناتج عن التصويت كأنه لم يكن.
 .جال يعــد االمتنــاع عــن التصويــت أو الغيــاب عــن الجلســة مــن قبــل إحــدى الــدول دائمــة
ً
مبطــا لصــدور القــرار ،ألن االمتنــاع عــن التصويــت
العضويــة فــي مســألة موضوعيــة
()27
اعتراضــا أو ً
ً
نقضــا ،
حكمــا ال يعــد
والغيــاب ً
نوعــا
يتخــذ مجلــس األمــن قرارتــه بشــكل متــدرج قبــل التصويــت النهائــي ،وف ًقــا آلليــة تراعــي ً
مــن التوافقيــة لتمريــر القــرار المعنــي بأقــل معارضــة ممكنــة ،وأبــرز مراحــل اتخــاذ القــرار هــي:
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1.إصــدار بيانــات صحفيــة :وهــي تلــك البيانــات التــي يقرأهــا رئيــس المجلــس نيابــة عــن
الــدول األعضــاء ،خــارج قاعــة المجلــس ،يبيــن فيهــا مــا تــم االتفــاق عليــه حــول المســألة
مــدار البحــث ،ويعتبرهــا البعــض ردود فعــل أوليــة تمهيــدً ا إلجــراءات أخــرى ،وهــذه
البيانــات تع ّبــر عــن موقــف سياســي موحــد للــدول األعضــاء ،إال أنهــا غيــر ملزمــة مــن
الناحيــة القانونيــة ،وهــي ال تصــدر ً
أيضــا كوثيقــة رســمية لمجلــس األمــن.
2.إصــدار بيانــات رئاســية :وهــي تلــك البيانــات التــي يلقيهــا رئيــس المجلــس فــي جلســة
رســمية مــن داخــل القاعــة ،وهــذه البيانــات تعبــر عــن موقــف سياســي موحــد للــدول
األعضــاء إزاء المســألة المعروضــة ،ومــن شــروط هــذه البيانــات أن تصــدر بموافقــة جميــع
الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن ،األمــر الــذي يجعــل مــن إصدارهــا أم ـ ًرا صع ًبــا فــي
الغالــب ،لكــن هــذه البيانــات وعلــى خــاف ســابقتها تعــد وثائــق رســمية للمجلــس وتأخــذ
أرقا ًمــا متسلســلة ،وهــي تحمــل ُحجيــة قانونيــة ،وإن كانــت أقــل مــن القــرار.
3.القــرارات :وهــي اإلجــراء األخيــر فــي سلســلة اتخــاذ القــرار فــي مجلــس األمــن ،ويصــدر
بأغلبيــة تســعة أصــوات ،بشــرط أن ال تصــوت ضــده أي دولــة دائمــة العضويــة ،ويصــدر
كوثيقــة رســمية وبأرقــام متسلســلة ،وتتميــز قــرارات مجلــس األمــن بأنهــا:
 .أملزمــة لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،بموجــب المــادة ( )25مــن
الميثــاق.
.بإن القرارات ال تقبل التجزئة وتمثل وحدة قانونية متكاملة.
 .جتختلف كتابة القرارات عن البيانات الصحفية والرئاسية ،فهو يتكون من جزأين:
●فقــرات تمهيديــة (الديباجــة)  :حيــث يعمــد المجلــس إلــى التذكيــر بالقــرارات
الســابقة ،ويعيــد التأكيــد علــى ضــرورة االلتــزام بهــا وتنفيذهــا ،ويشــير إلــى
التزامــات الــدول المعنيــة بموجــب القانــون الدولــي واالتفاقيــات الدوليــة.
●فقــرات تنفيذيــة (الفقــرات العاملــة)  :وتكتــب بشــكل مختصــر ،مثــل إدانــة فعــل
مــا ،والمطالبــة بإجــراءات لمواجهــة المســألة المعروضــة ،حيــث يحــاول المجلــس
بدايــة إثبــات أن الفعــل يهــدد الســلم واألمــن الدولييــن وبالتالــي فهــو يقــع ضمــن
اختصاصــات المجلــس ،ثــم يتــدرج فــي معالجــة الموضــوع بشــكل متــدرج وف ًقــا
ألحــكام الفصــل الســادس أو الســابع.
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المطلب الثاني :قواعد التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة

ينقســم هــذا المطلــب إلــى محوريــن رئيســيين ،يتنــاول األول الــدور والعضويــة فــي الجمعيــة
العامــة ،فــي حيــن يتنــاول الثانــي القواعــد األساســية للتصويــت فــي الجمعيــة العامــة.
ً
أول :الدور والعضوية في الجمعية العامة لألمم المتحدة

الجمعيــة العامــة هــي الجهــاز التشــريعي فــي منظمــة األمــم المتحــدة ،تعقــد اجتماعاتهــا فــي
دورات اعتياديــة ســنوية ،ولهــا أن تدعــو لجلســات اســتثنائية وطارئــة ،تشــمل فــي عضويتهــا
كل الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،علــى عكــس مجلــس األمــن الــذي يعــد جهــا ًزا ذا
تمثيــل محــدود ،وبالتالــي تعــد بمثابــة برلمــان عالمــي تســتطيع كل دولــة أن تعلــن عــن مواقفهــا
أو مشــاكلها فيهــا ( ، )28أو كمــا يصفهــا (د .بطــرس غالــي)  « :بأنهــا مقيــاس للوعــي العالمــي،
الــذي يقيــس تأثيــر القــوى والمجموعــات الدوليــة وقــوى الضغــط المختلفــة» (. )29
يعبــر نظــام العضويــة فــي الجمعيــة العامــة عــن نــوع مــن المســاواة النظريــة ،مــن خــال قاعــدة
(لــكل عضــو صــوت)  ،يتســاوى بذلــك جميــع الــدول ،بغــض النظــر عــن الحجــم واإلمكانــات
والــدور الدولــي الــذي يلعبــه العضــو ،كمــا أن الجمعيــة العامــة ال تضــم فــي عضويتهــا الــدول
ذات الســيادة حســب ،لكــن تشــمل فئــات أخــرى مثــل ،المنظمــات الدوليــة ،وحــركات التحــرر،
وبعــض الــدول ناقصــة الســيادة ،ويتمتــع هــؤالء ببعــض امتيــازات العضويــة والتزاماتهــا ( ، )30لــذا
فإنهــا تعــد جهــا ًزا دبلوماس ـ ًيا فريــدً ا مــن نوعــه تتقابــل فيــه المصالــح والسياســات الدوليــة ،التــي
تهــدف بالنتيجــة إلــى اتخــاذ قــرارات جماعيــة تهــم المجتمــع الدولــي وتنعكــس بآثارهــا عليــه،
مــن خــال آليــات التصويــت وتوجهــات األغلبيــة ،وأن عالقــات القــوى بيــن أعضائــه التــي ُيعبــر
عنهــا مــن خــال ،التحالفــات ،أو التجمعــات التصويتيــة ،أو وســائل الضغــط واإلكــراه ،مــن
أبــرز العوامــل المؤثــرة علــى اتجاهــات التصويــت (. )31
الجمعيــة العامــة مــن أكثــر أجهــزة األمــم المتحــدة شـ ً
ـمول واتســا ًقا فــي القضايــا التــي تناقشــها
مــا بيــن قضايــا حفــظ األمــن والســلم الدولييــن ،وأخــرى اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة ،وطب ًقــا
لميثــاق األمــم المتحــدة فــإن اختصاصــات وواجبــات الجمعيــة العامــة عامــة وشــاملة «َّ ،
وأن لهــا
ْأن تناقــش أي مســألة أو أمــر يدخــل فــي نطــاق الميثــاق أو يتصــل بســلطات فــرع مــن الفــروع
المنصــوص عليهــا فيــه أو وظائفــه ،كمــا أن لهــا فيمــا عــدا مــا نــص عليــه فــي المــادة ( )12أن
()32
توصــي أعضــاء الهيــأة أو مجلــس األمــن أو كليهمــا بمــا تــراه مــن تلــك المســائل واألمــور»
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 ،كمــا أنهــا تعــد مرجعيــة لباقــي فــروع المنظمــة حيــث أوجــب الميثــاق أن تقــدم هــذه الفــروع
تقاريرهــا إلــى الجمعيــة العامــة.
إن الصالحيــات التــي منحهــا الميثــاق للجمعيــة تتفــاوت بحســب طبيعــة المواضيــع إلــى
صالحيــات واســعة وأخــرى مقيــدة وثالثــة مشــتركة:
	-الصالحيــات الواســعة :للجمعيــة العامــة ســلطات واســعة وأكثــر إلزا ًمــا للــدول األعضــاء
فــي مجــال اإلدارة الداخليــة للمنظمــة ،وبالتحديــد فــي القضايــا الماليــة واإلداريــة مثــل
البرامــج والميزانيــة ومســاهمات الــدول ،إضافــة إلــى انتخــاب األعضــاء غيــر الدائميــن
فــي مجلــس األمــن ،وجميــع األعضــاء فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.
كمــا تخضــع نشــاطات العديــد مــن أجهــزة األمــم المتحــدة إلشــراف ورقابــة الجمعيــة العامة،
حيــث تقــدم هــذه األجهــزة تقاريــر ســنوية ،تقــوم الجمعيــة العامــة بفحصهــا ومناقشــتها وإصــدار
التوصيــات بشــأنها ،ومــن الناحيــة النظريــة فــإن هــذه الرقابــة تشــمل أعمــال مجلــس األمــن،
لكــن مــن الناحيــة العمليــة ،فــإن ذلــك غيــر حقيقــي نتيجــة لتغــول صالحيــات مجلــس األمــن
علــى صالحيــات الجمعيــة العامــة ،فــي حيــن ال تمــارس الجمعيــة العامــة أي دور رقابــي علــى
محكمــة العــدل الدوليــة ،نتيجــة لتمتعهــا باســتقالل تــام عــن باقــي أجهــزة المنظمــة بحكــم قاعــدة
الفصــل بيــن الســلطات.
ـص المــادة ( )10مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،فقــد
	-صالحيــات مقيــدة :اســتثنا ًء مــن نـ ّ
قيــدت صالحيــات الجمعيــة العامــة لصالــح مجلــس األمــن الدولــي فــي حالتيــن رئيســية
(: )33
1.يحظــر علــى الجمعيــة العامــة النظــر فــي القضايــا المنظــورة فــي مجلــس األمــن الدولــي،
إال إذا طلــب مجلــس األمــن ذلــك صراحــة.
2.أكــدّ الميثــاق علــى الحقــوق الحصريــة لمجلــس األمــن فــي اتخــاذ القــرارات والتوصيــات
فــي جميــع القضايــا المتعلقــة باألمــن والســلم الدوليين.
	-صالحيــات مشــتركة :تتشــارك الجمعيــة العامــة بعــض الســلطات فــي اتخــاذ القــرارات
مــع مجلــس األمــن ،ومــن أبــرز القضايــا التــي تحتــاج إلــى قــرار مشــترك:
1.انتخاب األمين العام لألمم المتحدة.
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2.انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.
3.الفصل في طلبات العضوية الجديدة.
4.توقيع العقوبات على الدول األعضاء.
ثانيا :القواعد األساسية للتصويت في الجمعية العامة
ً

هناك أربع قواعد أساسية تحكم السلوك التصويتي في الجمعية العامة:
1.قاعدة لكل دولة صوت واحد.
2.األصــل فــي قــرارات الجمعيــة العامــة أن تصــدر باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن
ـص
المشــتركين فــي التصويــت ،غيــر أن الميثــاق أضــاف اســتثنا ًء علــى هــذا األصــل ينـ ّ
علــى «تصــدر الجمعيــة العامــة قراراتهــا فــي المســائل الهامــة بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء
الحاضريــن والمشــتركين بالتصويــت» (. )34
ـص فــي الميثــاق يمنــع حــق التصويــت فــي الجمعيــة العامــة بشــكل قطعــي،
3.لــم يــرد نـ ّ
ـص المــادة ( )19مــن الميثــاق التــي أشــارت إلــى إمكانيــة تعليــق ،وليــس
إال مــا أورده نـ ّ
منــع العضــو أو فصلــه مــن حــق التصويــت فــي حــال التـــأخر فــي تســديد مســتحقاته ألكثــر
ـص هــذه
مــن ســنتين ،وقــد منحــت الجمعيــة العامــة ســلطة تقديريــة فــي إيقــاف تنفيــذ نـ ّ
المــادة بحــق العضــو المتأخــر فــي الســداد إذا تبيــن للجمعيــة أن أســباب التأخيــر ناشــئة
عــن ظــروف خــارج إرادة العضــو ،وبالتالــي فــإن حــق التصويــت للــدول األعضــاء فــي
الجمعيــة العامــة هــو حــق أصيــل مترتــب علــى صفــة العضويــة وجــزء منهــا ال يجــوز منعــه
إال بإلغــاء الصفــة ذاتهــا (. )35
4.غــن الجمعيــة العامــة ال تملــك ســلطة إصــدار قــرارات ملزمــة للــدول ،ولكــن تصــدر
توصيــات غيــر ملزمــة بطبيعتهــا ،يتوقــف تطبيقهــا علــى تجــاوب وتعــاون الــدول
األعضــاء ،أي أنــه مــن الممكــن أن تتحــول توصيــة الجمعيــة إلــى قــرار ملــزم فــي حــال
أعلنــت الدولــة أو الجهــة المعنيــة بالقــرار القبــول بــه.
مجمــل القــرارات التــي تصــدر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،تمــر بمجموعــة مراحــل
إجرائيــة تســبق عمليــة التصويــت عليهــا تشــمل:
1.إعــداد جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة مــن قبــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة حيــث يتــم
إدراج المواضيــع التــي يــراد عرضهــا علــى الــدول األعضــاء ،قبــل ( )60يو ًمــا مــن موعــد
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االجتمــاع ،ويســمى «جــدول األعمــال المؤقــت» ،وفــي حــال ورود مواضيــع جديــدة
خــال فتــرة الســتين يومــا يتــم إدراجهــا فــي « جــدول األعمــال التكميلــي» ،أ ّمــا المواضيع
والمســائل التــي تضــاف إلــى جــدول األعمــال قبــل أيــام معــدودة مــن االجتمــاع أو خاللــه
فتقــدم مــن خــال « جــدول األعمــال اإلضافــي».
2.مرحلة المناقشة العامة والمالحظات التي تبديها الوفود.
3.مرحلة اإلحالة إلى اللجان العامة والرئيسة.
4.مرحلــة االقتــراع واتخــاذ القــرار ،ويختلــف التعاطــي مــع الموضوعــات خــال االقتــراع
وف ًقــا لطبيعتهــا وتنقســم إلــى:
	-مواضيــع ال تحتــاج إلــى مناقشــة أو اقتــراع ،مثــل تقاريــر األميــن العــام فهــي بمثابــة إخطــار
للــدول األعضاء.
	-مواضيــع يتــم مناقشــتها وال يتــم االقتــراع عليهــا ،وهــي المواضيــع التــي تطــرح دون
تقديــم مشــروع قــرار ،أو تقــدم وتســحب مــن جــدول األعمــال قبــل االقتــراع.
	-مواضيــع يتــم االقتــراع عليهــا دون الحاجــة لمناقشــتها ،مثــل التقاريــر الخاصــة بفــروع
األمــم المتحــدة التــي تعــرض علــى الجمعيــة العامــة مثــل تقاريــر المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي ومجلــس الوصايــة.
	-مواضيــع يتــم مناقشــتها ،ويتبعهــا اقتــراع شــكلي أو إجرائــي ال يرتبــط بالموضــوع ،مثــال
االقتــراع علــى تأجيــل االقتــراع أو ترحيلــه إلــى دورة أخــرى.
المبحث الثالث
إصالح النظام التصويتي في األمم المتحدة

علــى الرغــم مــن أن فكــرة التنظيــم الدولــي واألمــن الجماعــي ترتكــز فــي نشــوئها علــى
مفهــوم االســتقرار والســلم الدولييــن ،إال أن اســتمراريتها ارتبطــت علــى الــدوام بالخــوف مــن
نتاجــا لتســويات حــروب إقليم ّيــة أو كونيــة
الحــرب وتداعياتهــا ،وأن تطبيقاتهــا العمليــة كانــت ً
( ، )36ترتــب عليهــا ابتــكار نظــام جماعــي تعاقــدي مقنــن ومكتــوب فــي إطــار معاهــدة دوليــة،
أسســت لبــروز مــا عــرف بالتنظيــم الدولــي الحديــث (. )37
تعــد عصبــة األمــم مــن أولــى تطبيقــات األمــن الجماعــي المعاصــر مــن حيــث التنظيــم
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والشــمول ،بــرزت كتســوية لتداعيــات الحــرب العالميــة األولــى عــام ( ، )1920والتــي
ضمــت ألول مــرة بلدا ًنــا خــارج إطــار الــدول األوربيــة ،مــن بينهــا ثالثــة بلــدان عربيــة
ّ
()38
وأفريقيــة ،هــي :
1.إمبراطورية الحبشة (أثيوبيا) انضمت عام (. )1928
2.مملكة العراق انضمت عام .1932
3.المملكة المصرية انضمت عام .1937
اســتمر عمــل العصبــة حتــى مطلــع األربعينيــات مــن القــرن العشــرين ،حيث شــهد العالــم ذروة
واضحــا فشــل
التصدعــات التــي اجتاحــت التحالفــات القائمــة بيــن أطــراف النظــام الدولــي ،وبــدا
ً
عصبــة األمــم ونظــام األمــن الجماعــي الــذي تبنتــه فــي الحــد مــن أطمــاع بعــض الــدول األعضــاء
فــي التوســع ،نتيجــة لســببين رئيســيين ،أولهمــا ،عــدم رضــا بعــض الــدول عــن الترتيبــات الدوليــة
التــي أسســها مؤتمــر الصلــح فــي باريــس عــام ( ، )1919والثانــي يتعلــق بنمــط اتخــاذ القــرار
والتصويــت فــي العصبــة الــذي اســتند إلــى نظــام اإلجمــاع الــذي يصعــب معــه اتخــاذ القــرار مــع
تعــدد األطــراف ،لتصــل المصالــح المتعارضــة بيــن الحلفــاء الســابقين ذروتهــا بانــدالع الحــرب
العالميــة الثانيــة ،التــي أعــادت رســم الخريطــة السياســية الدوليــة وتحالفاتهــا ،وأحدثــت تغييــرات
كبيــرة فــي هيــكل النظــام الدولــي القائــم.
كنتيجــة مباشــرة لنتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة تــم تشــكيل منظمــة األمــم المتحــدة كبديــل
عــن عصبــة األمــم ،والتــي لــم تختلــف ظــروف تشــكيلها عــن ســابقتها ،وقــد اعتبــر كثيــر مــن
الباحثيــن أن منظمــة األمــم المتحــدة اســتطاعت تجــاوز بعــض أخطــاء ســابقتها ،وباألخــص فــي
مجــال نظــم اتخــاذ القــرار والتصويــت ،عندمــا تحولــت مــن نظــام اإلجمــاع الــذي يصعــب تطبيقــه
مــع نظــام العضويــة الواســع ،إلــى نظــام األغلبيــة الــذي يتماشــى مــع النظــم الديمقراطيــة ،إال
أنهــا فــي المقابــل لــم تســتطع الخــروج مــن عبــاءة الــدول الكبــرى المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة
الثانيــة التــي حاولــت فــرض رؤيتهــا لشــكل نظــام األمــن الجماعــي ،والحصــول علــى امتيــازات
تصويتيــة ،وقــد أثــار هــذا الموضــوع جـ ً
ـدل واس ـ ًعا خــال األعمــال التحضيريــة لكتابــة ميثــاق
األمــم المتحــدة ،عندمــا انقســمت آراء الــدول حــول رؤيتهــا لقواعــد التصويــت فــي األمــم
المتحــدة وباألخــص فــي جهازيهــا الرئيســيين الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن ،والــذي أفــرز
اتجاهيــن رئيســيين:
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1.توجــه الــدول الكبــرى ،التــي كانــت تــرى أنــه ال ُبـــدَّ أن يكــون للــدول المحوريــة المنتصرة
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة دور فــي صياغــة النظــام الدولــي الجديــد واتخــاذ القــرار
األممــي ،وتــرى أن اإلمكانــات الماد ّيــة واللوجســت ّية والعســكر ّية التــي تضعهــا هــذه
الــدول فــي خدمــة المنظمــة هــي أحــد أســباب اســتمرارها ،كمــا أنهــا ال تعتبــر حــق النقض
(الفيتــو) الــذي تتمتــع بــه الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن ح ًقــا جديــدً ا ُأق ـ َّر
بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة ،بقــدر مــا هــو حــق مكتســب لهــذه الــدول منــذ أيــام
عصبــة األمــم ،إضافــة إلــى مكانتهــا الدوليــة المتميــزة التــي أتاحــت لهــا التمتــع بامتيــازات
خاصــة التخــاذ القــرار.
2.توجهــات الــدول الصغــرى ،التــي تطالــب بمبــدأ المســاواة القانونيــة فــي الســيادة وف ًقــا
لقاعــدة (لــكل دولــة صــوت)  ،والتــوازن فــي الصالحيــات بيــن الهيئتيــن الرئيســيتين فــي
األمــم المتحــدة ،مــن خــال تقاســم ســلطة اتخــاذ القــرار بيــن الجمعيــة العامــة ومجلــس
األمــن.
وقــد تأثــرت األعمــال التحضيريــة لصياغــة ميثــاق األمــم المتحــدة بهذيــن التوجهيــن ،والتــي
حــاول المشــرعون إيجــاد حــل توافقــي بينهمــا ،حيــث منحــت الــدول الكبــرى امتيــازات
تصويتيــة فــي مجلــس األمــن ،فــي حيــن تــرك باقــي أجهــزة المنظمــة ومنهــا الجمعيــة العامــة
تعمــل بقاعــدة المســاوة التصويتيــة بيــن األعضــاء ،فــي حيــن اســتخدمت قاعــدة (األصــوات
الموزونــة) بالفــروع الماليــة مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ،لكــن هــذه الحلــول
لــم تـ ِ
ـرض الكثيــر مــن الــدول التــي بقيــت تطالــب بضــرورة إجــراء إصالحــات علــى النظــام
التصويتــي وآليــة اتخــاذ القــرار فــي األمــم المتحــدة.
غيــر أن نظــام األمــن الجماعــي الــذي حــاول مشــرعو ميثــاق األمــم المتحــدة وضعــه موضــع
التطبيــق نشــأ فــي بيئــة دوليــة متوتــرة ،وتوقفــت فاعليتــه علــى اتفــاق الــدول الخمــس دائمــة
العضويــة فــي مجلــس األمــن ،التــي انقســم أعضــاؤه بعــد إنشــاء المنظمــة إلــى معســكرين
آيدلوجييــن رئيســين ،اشــتعلت فيمــا بينهمــا حــرب بــاردة كان لهــا نتائــج بالغــة الخطــورة علــى
وخصوصــا فــي مجــال حــل األزمــات ،أو تعزيــز ُأطــر التعــاون
عمــل وفاعليــة األمــم المتحــدة،
ً
الدولــي ،نتيجــة للتجــاذب الــذي مارســته الــدول الكبــرى المتصارعــة أو القطبــان الرئيســان فــي
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اســتقطاب أغلــب دول العالــم فــي إطــار معســكرين متنافريــن ،ومــن أبــرز انعكاســات الحــرب
البــاردة علــى فاعليــة منظمــة األمــم المتحــدة:
1.كثــرة اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) فــي إطــار المنافســة أو المناكفــة السياســية بيــن
القطبيــن الرئيســيين.
2.بــروز ظاهــرة األحــاف العســكرية ،ومناطــق النفــوذ بـ ً
ـدل مــن تطبيقــات األمــن الجماعــي
الــذي ســعت إليــه مبــادئ المنظمــة.
إن انقســام المجتمــع الدولــي خــال الحــرب البــاردة أضعــف كثي ـ ًرا مــن دور األمــم المتحــدة
وآلياتهــا إلدارة األزمــات ،حيــث ارتبــط حــل المشــكالت العالميــة بشــكل أكبــر بالتوافقــات بيــن
القــوى الكبــرى الرئيســة ،لــذا ظهــرت الكثيــر مــن الدعــوات التــي طالبــت بإصــاح األمــم المتحــدة
ونظامهــا التصويتــي بمــا يســمح بمشــاركة أوســع للــدول األعضــاء فــي اتخــاذ القــرار فــي مواجهــة
هيمنــة الــدول الكبــرى علــى قــرارات المنظمــة ،ومــن أبــرز النقــاط التــي طالبــت بهــا دول العالــم
إلصــاح النظــام التصويتــي واتخــاذ القــرار فــي المنظمــة (: )39
1.إلغــاء حــق النقــض (الفيتــو)  ،والرجــوع إلــى أصــل ميثــاق األمــم المتحــدة فــي المســاواة
بيــن الــدول فــي التصويــت.
2.اســتبدال اإلجمــاع المطلــق للــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن فــي بعــض
المســائل ،إلــى إجمــاع موصــوف واالكتفــاء بثالثــة أصــوات أو أربعــة مــن هــذه الــدول
لصــدور القــرار.
3.تضييــق اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) إلــى أدنــى درجــة مــن خــال تحديــد المســائل التي
يســتخدم فيهــا بشــكل دقيــق وواضــح ،ويفضــل اقتصــاره علــى مســائل حــل المنازعــات
بالطــرق الســلمية وقبــول العضويــة الجديــدة.
4.أن يتــم تقويــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي مواجهــة هيمنــة مجلس األمــن الدولي،
بحيــث يتقاســم الجهــازان ســلطة اتخــاذ القــرار ،مــن خــال منــح الجمعيــة ســلطة إصــدار
قــرارات ملزمــة فــي مواضيــع معينــة ،بـ ً
ـدل مــن تقييدهــا بإصــدار توصيــات غيــر ملزمــة.
5.بعــض الــدول نــادت بإصــاح األمــم المتحــدة وبــدأت تبحــث فــي معاييــر تصويتيــة جديــدة
مــن أبرزها:
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 .أتعــدد األصــوات علــى أســاس نســبة الســكان ،حيــث يمنــح صــوت لــكل خمســة
مالييــن نســمة.
.بنظــام ثنائــي للتصويــت يتــم بمرحلتيــن ،األولــى وف ًقــا لقاعــدة (لــكل دولــة صــوت) ،
والثانيــة وف ًقــا لألصــوات الموزونة.

.جتعدد األصوات تب ًعا لنسبة مساهمة الدولة في ميزانية األمم المتحدة وأنشطتها.

 .دالمزاوجــة بيــن نســبة الســكان وحجــم المســاهمة فــي ميزانيــة األمــم المتحــدة لتحديــد
عدد األصــوات.
6.الحــد مــن المميــزات الهامــة التــي اســتحوذت عليهــا الــدول دائمــة العضويــة وقدرتهــا
علــى منــع أي تعديــل لميثــاق األمــم المتحــدة دون موافقتهــا مجتمعــة ،فــإذا اعتــرض
أحدهــا توقــف إجــراءات التعديــل ،حيــث حــدد الميثــاق إجــراءات التعديــل ،مميــزًا
بيــن مرحلتيــن األولــى عقــد مؤتمــر عــام للتعديــل ،والمرحلــة الثانيــة المصادقــة علــى
التعديــات ودخولهــا حيــز التنفيــذ ،المرحلــة األولــى تبــدأ مــن خــال عقــد مؤتمــر
عــام للــدول األعضــاء مخصــص لهــذا الشــأن بعــد موافقــة ثلثــي الــدول األعضــاء فــي
المنظمــة علــى عقــده ،إضافــة إلــى تســعة مــن أعضــاء مجلــس األمــن ،وال يحــق للــدول
دائمــة العضويــة ،اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) لمنــع انعقــاد هــذا المؤتمــر ،لكــن فــي
المرحلــة الثانيــة المتمثلــة بالمصادقــة علــى التعديــات فــإن للــدول دائمــة العضويــة دو ًرا
حاســما ،حيــث ال يمكــن دخــول التعديــل حيــز التنفيــذ إال إذا صادقــت عليــه جميــع
ً
الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن الدولــي ،وبالتالــي فإنــه مــن الصعوبــة تعديــل
أي نــص مــن الميثــاق إذا استشــعرت إحــدى الــدول دائمــة العضويــة أنــه ســيؤثر علــى
مصالحهــا وامتيازاتهــا ،لــذا لــم يتــم علــى مــدى عمــر المنظمــة إجــراء أي تعديــل علــى
الميثــاق ،إال فــي إطــار حــاالت معينــة ال تمــس مصالــح الــدول دائمــة العضويــة مثــل
زيــادة عــدد الــدول غيــر الدائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن مــن ( )6أعضــاء إلــى ()10
أعضــاء عــام (. )40( )1963
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خالصة واستنتاجات

واضحــا فــي مــدى الصالحيــات الممنوحــة لــكل مــن
نخلــص ممــا ســبق أن هنــاك اختال ًفــا
ً
مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،حيــث اتســعت بشــكل كبيــر صالحيــات
األولــى علــى حســاب الثانيــة ،واســتطاعت الــدول دائمــة العضويــة إفشــال أغلب مشــاريع إصالح
نظــام اتخــاذ القــرار والتصويــت فــي المنظمــة ً
حفاظــا علــى مصالحهــا وامتيازاتهــا المكتســبة.
لقــد زاد االهتمــام بموضــوع الســلوك التصويتــي فــي األمــم المتحــدة بعــد الحــرب البــاردة
وذلــك بســبب الــدور الجديــد الــذي تلعبــه األمــم المتحــدة والــذي تحركــه قــوى كبــرى تعتقــد
أنهــا األولــى بقيــادة العالــم وتســتخدم المنظمــة الدولــة باعتبارهــا أحــد أدوات سياســتها الخارجيــة
واالســتراتيجية ،وهــذا مــا ظهــر جل ًّيــا ،فــي اســتخدام الواليــات المتحــدة للمنظمــة الدوليــة كأداة
لتبريــر تدخالتهــا فــي العديــد مــن بقــاع العالــم ،لذلــك ازداد االهتمــام األكاديمــي بعمليــة اتخــاذ
القــرار فــي األمــم المتحــدة باعتبــاره المطبــخ السياســي األبــرز الــذي يتــم فــي أروقتــه تحريــك
األحــداث العالميــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة.
علــى اعتبــار أن األمــم المتحــدة منظمــة ذات جهــاز تمثيلــي ،تتكــون مــن ســلطة تشــريعية
تمثلهــا الجمعيــة العامــة ،وأخــرى تنفيذيــة يمثلهــا مجلــس األمــن ،وكالهما يعتمــد نظا ًمــا تصويت ًيا
التخــاذ القــرار ،مــن الناحيــة العمليــة فــإن العالقــة بيــن مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ،تتميــر
بعــدم التــوازن فــي الصالحيــات ،حيــث يمتلــك مجلــس األمــن صالحيــات أوســع مــن الجمعيــة
العامــة تصــل فــي بعــض األحيــان حــد التغــول ،لكــن هــذا ال ينفــي وجــود عالقــة عكســية تظهــر
بيــن الحيــن واآلخــر ،فكلمــا ُأصيــب مجلــس األمــن بالضعــف ازداد الــدور الــذي تلعبــه الجمعيــة
العامــة والعكــس صحيــح.
إن مقولــة «الســلوك التصويتــي تعبيــر ديمقراطــي» يعبــر عــن إرادة الــدول المســتقلة كمــا هــو
الحــال فــي النظــم االنتخابيــة الداخليــة كمــا تشــير التعاريــف النظريــة ،ال يعبــر بالضــرورة عــن
الواقــع ،بــل تحكــم هــذا الســلوك اعتبــارات أخــرى ،مثــل مــدى الســلطة المنوطــة بالمنظمــة،
واإللــزام الــذي تفرضــه علــى أعضائهــا ،وطبيعــة نظــام التصويــت هــل يعتمــد المســاواة ،أم
التمايــز النســبي لبعــض الــدول ومنحهــم صالحيــات اســتثنائية فــي صناعــة القــرار؟.
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قائمة المراجع والمصادر
المراجع العربية:
ً
أول -الوثائق:

ميثاق األمم المتحدة

ثانيا -الكتب:
ً

1.د .إبراهيــم نصــر الديــن ،دراســات فــي العالقــات الدوليــة اإلفريقيــة (القاهــرة :مكتبــة
مدبولــي. )2011 ،
2.د .إســماعيل صبــري مقلــد ،العالقــات السياســية الدوليــة :دراســة فــي األصــول
والنظريــات (القاهــرة :المكتبــة األكاديميــة. )1991 ،
3.د .بطــرس بطــرس غالــي ،التنظيــم الدولــي ،المدخــل لتنظيم الــدول :دراســة التنظيمات
الدوليــة (القاهــرة :مكتبة األنجلو المصريــة ،ط. )1959 ،1
4.د .حســن نافعــة ،األمــم المتحــدة فــي نصــف قــرن :دراســة فــي تطــور التنظيــم الدولــي
منــذ عــام ( 1945الكويــت :المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،سلســلة عالــم
المعرفــة. )1995 ،
5.د .عبد الواحد الفار ،التنظيم الدولي (القاهرة :عالم الكتب. )1979 ،
6.د .محمــد الســيد ســليم ،تحليــل السياســة الخارجيــة (القاهــرة :بروفشــنال لإلعــام
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لعبة القوة في أوكرانيا
)*1(

 سارة شكر احمد. م. م:الباحثة

Game Power in Ukraine
Abstract:
In the game of strength for a neutral assess of the position of the
two countries, the data can be taken. On the one hand, the Russian
process at first glance is a pre - preventive kick similar to the American
preventive wars that the countries have always objected to after it
dependent on the basis of intentions and intelligence information,
for example the American occupation of Iraq and destruction this
country, but after the first sight comes the necessity of scrutiny
And the recovery of contexts and events to the roots of the current
event. On the other hand, three decades of unjustified expansion of
NATO around Russia, until its borders, and the change of the military
doctrine of NATO to include new missions from outside its founding
charter, while continuing Russia’s targeting in the military doctrine of
the alliance, which it continued for a decade after the collapse of the
Warsaw alliance.
Keywords:
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المقدمة:

لقــد كانــت شــرق أوروبــا فــي التأريــخ القريــب بمثابــة المســرح األمامــي التــي مارســت عليــه
جميــع اإلمبراطوريــات لعبــة القــوة ،وهــي اليــوم تســتعيد دورهــا القديــم بفعــل مــا يؤمــن بــه عــدد
مــن الكبــار الذيــن يشــتركون فــي العــداء ألمريــكا ،وإن قــوة الدولــة أو ضعفهــا هــي األســاس فــي
دائمــا قويــة تحديــدً ا فــي النقطــة
تعامــل الــدول ،وعليــه فــأن أفضــل إســتراتيجية أن تكــون الدولــة ً
الحاســمة ،فالتغ ُّيــرات التاريخيــة الكبــرى لــم تحــدث إال مــن خــال التهديــد باســتخدام القــوة،
وعلــى الرغــم مــن معرفــة روســيا بعــدم قدرتهــا علــى معادلــة القــوة العســكرية أو االقتصاديــة
األمريكيــة ،لكنهــا مــع ذلــك ترفــض أن تظــل قــوة عالميــة مــن الفئــة الثانيــة ،وتســعى الــى إعــادة
تشــكيل ميــزان القــوى العالمــي عبــر فــرض القــوة لــذا طمحــت لبيــان قوتهــا فــي أوكرانيــا بغزوهــا
ومحاولــة الســيطرة عليهــا فــي  ،2022/2/24فاللعبــة األوكرانيــة الحاليــة تم ّثــل نموذج ـ ًا عــن
ألعــاب متباينــة ،تعاونيــة وتنافســية.
أهمية الموضوع:

تكمــن أهميــة الموضــوع فــي نتائجــه التــي تســاهم علــى فهــم لعبــة القــوة فــي أوكرانيــا والفضــاء
األطلســي وتطوراتهــا بمــا يســاعد علــى حلهــا ،ومــا تــؤدي بــه المزاوجــة بيــن اســتخدام القــوة
العســكرية ومحاولــة الحــد مــن مســتوى العنــف.
اإلشكالية:

تعــد أوكرانيــا ذات أهميــة إســتراتيجية كبيــرة لروســيا و كذلــك ألمريكا ،فبالنســبة لروســيا تعتبر
أوكرانيــا امتــداد جغرافيــا لهــا ،و علــى ارتبــاط تاريخــي وثيــق بهــا ســواء فــي العهــد القيصــري أو
الســوفيتي ،أمــا بالنســبة ألمريــكا فهــي تــرى انــه مــن الواجــب التمــدد و حصــر روســيا فــي حدودها
بمــا يمنعهــا مــن التوســع ،و لهــا فــي ذلــك قــراءات جيوبوليتيكــة متعلقــة بالموقــع الروســي ،وفقــا
ألراء المنظــر االســتراتيجي ماكينــدر مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى حمايــة الحليــف األوروبــي ،و
نشــر دروع صاروخيــة ،بمــا يحــد مــن خطــر التفوق الروســي فــي مجــال الصواريخ اإلســتراتيجية،
وبهــذا يلعــب كال الطرفيــن أوراقــه فــي الحــرب األوكرانيــة بمــا يخــدم مصالحــه توجهاتــه ،وهــذا
مــا نحــن بصــدد معالجتــه مــن خــال طــرح اإلشــكال التالــي :مــا هــي األســباب التــي أدت إلــى
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انفجــار االحــداث فــي أوكرانيــا ؟ ،مــا الــذي يحــدد التصــورات الروســية لألحــداث فــي أوكرانيــا
؟ ،وكيــف أثــرت اســتراتيجيات األطــراف فــي ســير لعبــة القــوة فــي أوكرانيــا؟
الفرضيــة :اعتمــدت روســيا علــى التصعيــد فــي اوكرانيــا لتدعيــم موقفهــا فــي محاولــة
اســترجاع مجالهــا الحيــوي ،وكلمــا صعــدت روســيا فــي اســتعمال القــوة أدى ذلــك إلــى التصعيــد
مــن الطــرف األمريكــي ،وتعقيــد األوضــاع فــي أوكرانيــا.
مناهــج الدراســة :تــم االســتعانة بعــدة مناهــج منهــا المنهــج الوصفــي :وصــف األهميــة
الجيوبوليتيكــة للمنطقــة مــن الناحيــة الجيوســتراتيجية ،ومــن جهــة أخــرى لوصــف العالقــات بيــن
أطــراف النــزاع وتصوراتهــم للمنطقــة ،والمنهــج التاريخــي :لتتبــع مســار النــزاع ورصــد مراحلــه
المختلفــة ،بمــا يســاعدنا علــى فهــم تصــورات األطــراف ودوافعهــم ،وتفســير لجوئهــم إلــى
ســلوك دون أخــر.
هيكليــة البحــث :تــم تنــاول البحــث وفــق محوريــن أساســيين همــا المحــور األول :األهميــة
الجيوســتراتيجية ألوكرانيــا ،المحــور الثانــي :القــوة ودورهــا فــي أدراك اللعبــة فــي المنطقــة.
المحور األول :األهمية الجيوستراتيجية ألوكرانيا

مــن المعلــوم والمنطقــي إن ســمات ومميــزات الموقــع الجغرافــي والتركيــب الديموغرافــي
ألي دولــة ومنهــا أوكرانيــا ينتــج عنــه مــردودات وفوائــد للدولــة ،ولكــن مــن جهــة أخــرى يجعــل
هــذا الوضــع الــدول المتاخمــة لهــا والقــوى الدوليــة واإلقليميــة الكبــرى والقويــة فــي حالــة تنافــس
علــى هــذه المنطقــة أو الدولــة الســتثمار مميــزات موقعهــا ومواردهــا وقومياتهــا وإثنياتهــا بمــا
يحقــق أهدافهــا ومصالحهــا.
وبمــا ان أوكرانيــا تحتــل مكان ـ ًا جديــد ًا وهام ـ ًا فــي رقعــة الشــطرنج األوراســية ،فهــي دولــة
محوريــة جيوبولتيكيــة ألن وجودهــا ذاتــه كدولــة مســتقلة يســاعد علــى تحويــل أو تغييــر موقــف
روســيا ،وهكــذا فــإن روســيا بــدون أوكرانيــا ال تشــكل إمبراطوريــة أوراســية ،وروســيا بــدون
أوكرانيــا تســتطيع أن تتابــع الســعي إلــى أن تكــون ذات وضــع أو هيبــة إمبراطوريــة ،ومهمــا يكــن
األمــر فــإذا اســتعادت موســكو الســيطرة علــى أوكرانيــا بمواردهــا الكبيــرة ووجودهــا علــى البحــر
األســود فــإن روســيا تســتعيد عندئــذ وبشــكل أتوماتيكــي ثرواتهــا لتصبــح دولــة إمبراطوريــة قويــة
ممتــدة عبــر أوربــا وآســيا ،وكذلــك فــإن فقــدان أوكرانيــا الســتقاللها ســوف يتــرك تأثيــرات نوويــة

ايناركوأ يف ةوقلا ةبعل

| بحوث العدد

261

علــى أوروبــا الوســطى ،محــوال بولونيــا إلــى دولــة محوريــة جيواســتراتيجية علــى الحــدود
الشــرقية ألوروبــا الموحــدة (. )2
وعليــه أثبتــت األزمــات التــي عاشــتها أوكرانيــا وال تــزال إن األحــداث واالضطرابــات
الحاصلــة واألســباب الناتجــة عنهــا تقتــرن موقعهــا االســتراتيجي الــذي أوجــد فــي الوقــت ذاتــه
انقســام ًا و تثبيتـ ًا فــي الميــل والتحالــف حســب االتجــاه الجغرافــي ،فبـ ً
ـدال مــن أن يكــون الموقــع
اإلســتراتيجي المتميــز ألوكرانيــا عامـ ًا معــزز ًا لسياســة أوكرانيــا تســتثمره فــي اتجــاه تقويــة مكانتها
وتعزيــز قوتهــا فــي النظــام السياســي الدولــي ،كان االنقســام األوكرانــي فــي الميــل والتحالــف
بيــن شــرق موالــي لروســيا ،وغــرب موالــي ألوروبــا والــدول الغربيــة ،وكذلــك إصــرار كل مــن
الطــرف الشــرقي والطــرف الغربــي كل فــي اتجاهــه وميلــه وتحالفــه وجهــة تمحــوره ،وقــد انعكس
ذلــك ســلب ًا علــى التوجــه القومــي والــوالء ألوكرانيــا مــع إظهــار كل طــرف نفســه علــى إنــه يدافــع
عــن المصلحــة القوميــة للدولــة.
ومــن الجديــر بالذكــر ان هكــذا أوضــاع تتعــدى تأثيراتهــا حــدود أوكرانيــا وتلقــي بانعكاســاتها
علــى الــدول األخــرى والســيما دول الجــوار التــي تتمحــور حولهــا التحالفــات الشــرقية والغربيــة
والتــي لهــا مصلحــة مباشــرة فــي أوكرانيــا ،فروســيا االتحاديــة تضغــط باتجــاه تحقيــق ســيطرتها أو
باألحــرى إعــادة ســيطرتها علــى أوكرانيــا كجــزء مــن مناطــق نفوذهــا  -النفــوذ الســابق الســوفيتي -
وكذلــك اســتثمار وجــود أســطولها العســكري فــي البحــر األســود واالســتثمار فــي مجــال الطاقــة،
وتــرى فــي المواليــن لهــا فــي أوكرانيــا الداعــم لمشــاريعها وخططهــا اإلســتراتيجية ،أمــا دول
أوروبــا الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفــي إطــار النظــام السياســي الدولــي القائــم علــى
القطبيــة األحاديــة تســعى لتعزيــز مصالحهــا ونفوذهــا فــي أوكرانيــا وتســتثمر الجــوار األوروبــي
الغربــي ألوكرانيــا بالحــث علــى دخــول دول االتحــاد األوروبــي مــع أوكرانيــا فــي شــراكات
اقتصاديــة تقــرب أوكرانيــا بشــكل أكبــر مــن النظــام الرأســمالي ومعاييــر االتحــاد األوروبــي،
فهنــا ســتكون أوكرانيــا النقطــة التــي تشــهد تعــارض إرادات ومصالــح روســيا االتحاديــة ودول
أوروبــا الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة ولكــن مــن الطبيعــي أن ال تصــل إلــى مواجهــة أو
حــرب بــاردة جديــدة ،إال إن ذلــك ال يحــل أزمــات أوكرانيــا فمــا بيــن وجــود عســكري روســي
فــي شــرق أوكرانيــا وهدنــة مــا بيــن األطــراف المتعارضــة وانشــقاق أوكرانــي  -أوكرانــي أي
شــرقي  -غربــي ،علــى أوكرانيــا أن تفكــر فــي الخــروج مــن هــذه األزمــات كدولــة مســتقلة بإتبــاع
سياســة داخليــة وخارجيــة ثابتــة ومســتقلة قائمــة علــى وضــع المصلحــة القوميــة األوكرانيــة اولــى
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أولوياتهــا وباتفــاق كل األوكرانييــن كدولــة أوكرانيــا الموحــدة وشــعب أوكرانيــا الموحــد ومغــادرة
حالــة االنقســام التــي ســتفضي إلــى القضــاء علــى األزمــات التــي تعيشــها ،وأن تكــون عالقاتهــا
الدوليــة بشــكل متســاوي ومتــوازن مــع أيــة جهــة دوليــة وبمــا يحقــق مصالحهــا القوميــة مــن خــال
سياســة ثابتــة واســتراتيجيات دوليــة واقليميــة تفضــي الــى وضــع اوكرانيــا فــي مكانتهــا الصحيحــة
فــي النظــام الدولــي.
المحور الثاني :القوة ودورها في أدراك اللعبة في المنطقة

تحولــت أحــداث األزمــة األوكرانيــة إلــى مســاحة لـــ «لعبــة كبــرى» جديــدة ،بحيــث يشــارك
فيهــا كل العــب ســعي ًا لتحقيــق مصالحــه الخاصــة ويتخــذ قراراتــه بشــأنها وفــق تقديــر لمواقــف
الالعبيــن اآلخريــن مــن جهــة ،وللفــرص والمخاطــر الخاصــة بــه مــن جه ـ ٍة ثانيــة ،وتتغيــر لعبــة
القــوة تبعــا لظــروف الزمــان والمــكان وتبعــا للمتغيــرات المتعلقــة ببقيــة عوامــل القــوة ،فمثـ ًـا لــم
يعــد لإلمكانيــات البشــرية دور يذكــر فــي حســم الصراعــات الدوليــة فــي ظــل التقــدم التقنــي الهائل
فــي مجــال إنتــاج الســاح ذو القــوة التدميريــة الهائلــة ،لــذا نــرى ان للقــوة دور فــي إدراك اللعبــة
فــي أوكرانيــا ،فقــد أطلقــت روســيا عمليتهــا العســكرية الخاصــة فــي أوكرانيــا ،بنــا ًء علــى تقديــر
اســتراتيجي ،يــرى فــي أداء القيــادة الحاليــة فــي كييــف وفــي المشــروع اليمينــي القائــم فيهــا خطــر ًا
يهــدد أمــن البــاد ،وقــوام هــذا المنطــق يتأســس علــى معطيــات كثيــرة منهــا تنميــة مجــال التســلح
والعســكرة فــي أوكرانيــا ،وصـ ً
ـوال إلــى نيــة كييــف امتــاك أســلح ٍة نوويــة ،باإلضافــة إلــى التجهيــز
التقنــي والعســكري للــدول األطلســية عنــد حــدود روســيا الغربيــة ،فوجــود حلــف الناتــو فــي
أوكرانيــا ال يعنــي تطويــق روســيا بقــدر مــا يعنــي الدخــول لقلــب قلبهــا ويبلــور ديناميــات تغييريــة
غربيــة داخــل المجتمــع الروســي ،لــذا يــرى بوتيــن المســألة علــى النحــو التالــي« :إ ّمــا أن نفــكك
المشــروع األطلســي فــي أوكرانيــا ،او نواجــه خطــر تفــكك روســيا نفســها» (. )3
ولعلــم الغــرب بعــودة روســيا ،ســارعت الواليــات المتحــدة بقــوة إلــى ضــم دول شــرق أوروبا
المســتقلة عــن المعســكر الســوفيتي تحضيــرا للعــودة الروســية ،هــذا وقــد عــادت روســيا إال أنهــا
وجــدت نفســها محاصــرة مــن جميــع الجوانــب تقريبــا ،ولــم يتبــق لهــا ســوى النافــذة األوكرانيــة
التــي لــن تتوانــى حتــى عــن دخــول الحــرب فــي ســبيلها ،المســتفيد مــن ذلــك هــي واشــنطن فهــي
ســتضمن دخــول روســيا فــي عمليــة اســتنزافية ،وفــي ذات الوقــت تجديــد والء أوروبــا للمظلــة
األمنيــة األطلســية (. )4
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ووفــق لمــا ســبق يــرى الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن أنــه «ال يمكــن لروســيا أن تشــعر
باألمــان والتطــور والبقــاء مــع وجــود تهديــد مســتمر ينبــع مــن أراضــي أوكرانيــا الحديثــة»،
وقــد بنــى بوتيــن إعالنــه العمليــة العســكرية فــي أوكرانيــا علــى هــذا التقديــر االســتراتيجي
األمنــي ،وعلــى المــادة الـــ  51مــن الجــزء الـــ  7مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،باإلضافــة إلــى
معاهــدات الصداقــة والمســاعدة المتبادلــة والموقعــة مــع جمهوريتــي دوينتســك ولوغانســك
بعــد االعتــراف بهمــا ،لــذا فالمســتنقع األوكرانــي ينتظــر الجيــش الروســي ،لكــن موســكو
أطلقــت عمليتهــا تحــت عنــوان عــدم التحــول إلــى قــوة احتــال (. )5
وقــد ســعت روســيا لإلبقـــاء علــى صيغــة أوكرانيــا موحــدة ضمــن اتفاقيــة مينســك الثانيــة
التــي تمنــح إقليمـــي دونتســيك ولوغانســك صالحيــات حكــم ذاتــي واســع مع وجــود ضمانات
تصــون حقوقهمــا داخـــل اوكرانيــا ،اذ ان وجـــود هـــذه المنطقتيــن ضـــمنها مـــن شـــأنه أن يـــوفر
لموســكو درعــا للتأثيــر فــي السياســة الداخليــة ألوكرانيــا ،لــذا فــإن مصلحــة روســيا النهائيــة
تكمــن فــي نشــوء دولــة اوكرانيــة ضعيفــة ومقســمة وعاجــزة عــن تحقيــق التكامــل الحقيقــي مــع
الغــرب ،كمــا أن مصيــر أوكرانيـــا الشـــرقية يشــكل عنصــرا مــن عناصــر خريطــة مســتقبلية كبيــرة
وبالغــة التعقيــد (. )6
ومــن هــذا المنطلــق اســتعاضت القــوات الروســية عــن اجتيــاح شــامل عالــي التكلفــة،
بنظــم هــال حــول النصــف الشــرقي مــن الخريطــة األوكرانيــة ،تكــون جمهوريتــا دوينتســك
ولوغانســك الشــعبيتان عمقــه ،بينمــا تمتــد أطرافــه مــن ســاحل أوديســا فــي الجنــوب ،حتــى
خاركيــف وكييــف وزيتوميــر فــي الشــمال ،وقيمــة هــذا الهــال تكمــن فــي احتوائــه المــدن
الرئيســة فــي أوكرانيــا ،وكان تســريع الســيطرة علــى ســواحل البحريــن األســود وآزوف تحــول
ّ
المســطحات المائيــة التــي تتفاعــل مــن خاللهــا مــع
أوكرانيــا لدولــة حبيســة منقطعــة عــن
العالــم ،ممــا يــؤدي الــى اختــاف القيمــة الجيوسياســية ألوكرانيــا الحبيســة ،وربمــا تكــون
هــذه النقطــة تحديــد ًا قــد رســمت علــى أساســها خطــة العمليــة علــى شــكل الهــال ،وحققــت
منــذ اللحظــة األولــى نتائــج اســتراتيجية بالغــة األهميــة بالنســبة إلــى بوتيــن اذ تــم الســيطرة علــى
بحــر آزوف بصــور ٍة تامــة ليتحــول إلــى بحيــرة روســية ،والســيطرة علــى شــواطئ البحــر األســود
الشــمالية ،وهــذه وضعيــة مالئمــة لفــرض خالصــات الحــروب علــى طاولــة المفاوضــات (، )7
خريطــة رقــم ( )1توضــح موقــع أوكرانيــا.
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خريطة رقم ( )1موقع أوكرانيا

لــذا ينبغــي القــول وان هــدف الــروس هــو تغييــر قيمــة أوكرانيــا الجيوسياســية فــي الفضــاء
الحيــوي الغربــي لروســيا ويمكــن تلخيــص ذلــك بعــدة نقــاط وهــي:
 .أتوقيــع كييــف علــى معاهــدة تتضمــن ضمانـ ٍ
تتعهــد فيهــا عــدم االنضمــام إلــى
ـات أمنيــة ّ
أحــاف معاديــة لروســيا.
.بتأكيــد الســيطرة السياســية والعســكرية لواليتــي دونتيســك ولوجانســك المعلنتيــن مــن
طــرف واحــد جمهورتيــن مســتقلتين عــن أوكرانيــا.
.جالتأكــد مــن تحييــد القــوة العســكرية األوكرانيــة ونــزع الســاح األوكرانــي وحرمــان الدولــة
مــن أي ميــزة عســكرية أو جيوســتراتيجية لصالــح الناتــو.

وعليــه ن ّفــذت روســيا االتحاديــة اســتراتيجيتها هــذه فــي ظــل بيئــة دوليــة معقــدة ،وتحــت وطأة
تطــورات عالميــة دراماتيكيــة ،ففــي الداخــل زادت الضغوطــات علــى القيــادة الروســية مــن مصادر
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خارجيــة وداخليــة ،فكانــت العقوبــات الغربيــة ،والســيما األميركيــة تحــاول إعاقــة صعــود روســيا
مجــدَّ د ًا ،وقــد واجهــت روســيا أيض ـ ًا مخاطــر اقتصاديــة نتيجــة ذلــك ،وهنــاك أســباب اخــرى
تتعلــق ببنيــة االقتصــاد الروســي ،وتركيــزه علــى قطاعــات محــدَّ دة ،وتناقــص عــدد السـ ّـكان،
وعلــى المســتوى اإلقليمــي ،تعاملــت هــذه االســتراتيجية مــع أزمــات عديــدة وخطيــرة ،منهــا
األزمــة األوكرانيــة ،واألمــن فــي البحــر األســود ،والنــزاع المتجــدِّ د بيــن أرمينيــا وأذربيجــان،
وأيض ـ ًا علــى المســتوى الدولــي ،كان علــى القيــادة الروســية أن تأخــذ فــي الحســبان فــي أثنــاء
تنفيــذ اســتراتيجيتها ،تطــورات النظــام االقتصــادي الدولــي ،وانتشــار اإلرهــاب ليطــال الــدول
الكبــرى ومنهــا روســيا ،والحــرب االقتصاديــة بيــن الواليــات المتحــدة األميركيــة والصيــن،
وانتشــار جائحــة كورونــا (. )8
والبــد مــن التأكيــد ان هــدف روســيا مــن ذلــك هــو بقــاء أوكرانيــا حليفــة لهــا فــي المقــام
األول ،وتحســم خيارهــا باالنضمــام إلــى االتحــاد االقتصــادي األوراســي ،لضمــان تحويــل هــذا
االتحــاد إلــى قــوة اقتصاديــة حقيقيــة تؤهلــه ليصبــح قــوة عســكرية وجيوسياســية فــي مواجهــة
االتحــاد األوروبــي وأمريــكا مــن ناحيــة ،والصيــن مــن ناحيــة أخــرى ،كمــا أن أوكرانيــا هــي البلــد
المماثــل لروســيا عرق ًّيــا وثقاف ًّيــا ودين ًّيــا ،إلــى جانــب بيــاروس ،ووجودهــا فــي هــذا االتحــاد
ســيخلق تواز ًنــا أمــام باقــي البلــدان األعضــاء التــي تنتمــي فــي غالبيتهــا إلــى العــرق التركــي وتديــن
باإلســام ،وان وجــود أوكرانيــا فــي حالــة تكامــل اقتصــادي وسياســي وعســكري مــع روســيا
يخلــق منهــا بحــق قــوة عالميــة ،ويســمح لهــا بالوجــود فــي الموانــئ الدافئــة العميقــة ،ويؤ ّمــن
حدودهــا مــع الغــرب ،ويمكنهــا مــن الحديــث بقــدر كبيــر مــن المســاواة مــع أوروبــا والواليــات
المتحــدة والصيــن ،كمــا ســيؤدي هــذا التكامــل إلــى تشــجيع بلــدان أخــرى علــى حــذو حذوهــا
(مولدوڤــا وجورجيــا ،علــى ســبيل المثــال)  ،وســد الفجــوة الســكانية التــي يمكــن أن تشــكل
أزمــة ديمغرافيــة كبيــرة لروســيا فــي المســتقبل القريــب ،كذلــك تمثــل أوكرانيــا بوابــة روســيا نحــو
أوروبــا والبحــار الدافئــة وشــبه جزيــرة البلقــان وكل أوروبــا الشــرقية ،لــذا فالضغــوط الســابقة
والحاليــة تهــدف إلــى إقنــاع أوكرانيــا بأنــه ال مســتقبل لهــا إال مــع موســكو حص ـ ًرا (. )9
وبمــا ان الهــدف االســتراتيجي لروســيا؛ وهــو أن تصبــح مــرة أخــرى قــوة عالميــة رائــدة يمكنها
الدفــاع عــن ســيادتها ومصالحهــا ،وتبنــي سياســة الحشــود ،ومنــع الغــرب مــن التدخــل فــي
الشــؤون الداخليــة لروســيا ،واســتبعاد مــن دخلــوا فــي شــراكة مــع الغــرب علــى حســاب وطنهــم
مــن الخدمــة العامــة ،وأصبــح التقييــم العــام لالحتفــاظ بالعالقــات مــع الغــرب ينظــر إليــه علــى أنــه
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ربحــا بشــكل متزايــد ،وتزامــن ذلــك مــع الصعــود المذهــل للصيــن ،وتحــول عالقتهــا مــع
أقــل ً
بكيــن نحــو التحالــف الفعلــي ،وبنــاء محــور يتجــه نحــو الشــرق ،ومــا رافقــه مــن أزمــة متعــددة
األبعــاد أحاطــت بالغــرب ،وقــد أدى هــذا كلــه إلــى تحــول كبيــر فــي التــوازن السياســي والجغرافي
االقتصــادي لصالــح روســيا (. )10
وبنــا ًء علــى مــا ســبق ،تبــدو حظــوظ بوتيــن أكبــر فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــن أهدافــه؛ أال وهــو
أخــذ أمريــكا مصالــح روســيا الجيوسياســية علــى محمــل الجــد ،والتوصــل إلــى اتفــاق مــا بشــأن
واضحــا فــي مســارعة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن إلــى عقــد
توســيع حلــف الناتــو ،وهــو مــا بــدا
ً
محادثــة افتراضيــة ومكالمــة تليفونيــة مطولــة مــع بوتيــن فــي أقــل مــن شــهر؛ وذلك بهــدف التوصل
إلــى خفــض التوتــر ،ولــم تعــد العقوبــات االقتصاديــة تشــكل عامــل ردع للسياســة الروســية فــي
ظــل زيــادة معــدالت االعتمــاد علــى الــذات روس ـ ًّيا ،وتعميــق العالقــات مــع الصيــن ،وكذلــك
أبــرز اســتعراض القــوة الروســي األخيــر لحلفــاء الغــرب فــي «المجــال مــا بعــد الســوفيتي» ،أن
الحمايــة األمريكيــة المفترضــة مجــرد «شــعار» بــا مضمــون حقيقــي مــن وجهــة النظــر الروســية،
وهــو مــا يــروج لــه الكرمليــن
ترويجــا مكث ًفــا إعالم ًّيــا لشــعوب تلــك البلــدان؛ علــى أمــل أن يدفــع
ً
ذلــك قادتهــا إلــى مزيــد مــن التقــرب إلــى موســكو.
وبعــد كل مــا تقــدم ،يمكــن القــول إن روســيا عمــدت علــى تكثيــف العالقــة مــع دول شــرق
اوربــا علــى المــدى المتوســط والبعيــد ،والــذي يعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل وهــي:
1.تمكنــت موســكو مــن االحتفــاظ بعالقــات تقليديــة مــع تلــك الجمهوريــات المبنيــة علــى
المصالــح والتاريــخ المشــترك والتقــارب الجغرافــي.
2.الســعي لتعزيــز التعــاون االمنــي بيــن روســيا االتحاديــة والجمهوريــات ،مــن أجــل ضمــان
االســتقرار فــي االقليــم لتجنــب التوتــرات العرقيــة ،فضــا عــن الحفــاظ علــى امــن روســيا
(. )11
3.تســعى روســيا لضمــان الســيطرة علــى خطــوط نقــل الطاقــة الــى أوروبــا وباقــي العالــم،
وعلــى هــذا االســاس فـ ّ
ـإن روســيا ســوف تتمكــن مــن تحقيــق هيمنــة اقتصاديــة تؤكــد علــى
اســتمرار النفــوذ والــدور الروســي القــوي فــي ألعــوام قادمــة.
امــا علــى صعيــد دور الواليــات المتحــدة فــي لعبــة القــوة فأنهــا ســعت لتحجيــم الــدور والنفــوذ
الروســي فــي المنطقــة ،وتأكيــد اســتقالل جمهوريــات اإلقليــم ،والعمــل علــى منــع روســيا مــن
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تأديــة اي دور اقليمــي او عالمــي مســتقبلي مهــم ( ، )12وعمــدت الــى محاصــرة روســيا داخــل
حدودهــا السياســية كمــا فعلــت مــع اوروبــا ،فضــا عــن اثــارة الحــروب الدائــرة قــرب الحــدود
الروســية كمــا فــي احــداث االنســحاب مــن أفغانســتان واحــداث أوكرانيــا وكازاخســتان ،االمــر
الــذي يشــكل تهديــدا خطــرا علــى االمــن القومــي الروســي.
ومــن زاويــة أخــرى فقــد دخلــت الواليــات المتحــدة لعبــة القــوة مــن خــال ســعيها لتوســيع
حلــف الناتــو فــي المجــال الحيــوي لروســيا قابلــه مخــاوف روســية مــن تقدمــه باتجاههــا عبــر
أوكرانيــا وجورجيــا المتاخمتيــن ألراضيهــا ،وان أوكرانيــا وبعــد الثــورة (البرتقاليــة) توجــه قادتهــا
نحــو أوروبــا الموحــدة ،وهــو مــا أثــار قلق ـ ًا روســي ًا كبيــرا ،فروســيا تنظــر بعيــن الشــك والريبــة
للحلــف ،فقــد جــاء فــي وثيقــة (األمــن القومــي الروســي) لعــام  2000و 2014و 2021وصــف
حلــف الناتــو تهديــد ًا لألمــن القومــي الروســي ،وعليــه فــأن توتــر العالقــات مــا بيــن الواليــات
المتحــدة وروســيا مــن جهــة وروســيا وأوكرانيــا مــن جهــة أخــرى ودفعــت باتجــاه تصعيــد التوتــر
بينهمــا.
فالواليــات المتحــدة تســعى الــى تطويــق روســيا االتحادية بسلســلة مــن الروابط ،والتي ســوف
تعمــل علــى للحــد مــن حركتهــا فــي المســتقبل ( ، )13ففــي الســابق قامــت الواليــات المتحــدة
االمريكيــة بعــد الحــرب الروســية-الجورجية الــى تخصيــص مليــاري دوالر لمســاعدة (تبليســي)
لتوظيفهــا فــي اعمــار جورجيــا ،وجــاء تأكيــد الواليــات المتحــدة االمريكيــة بـ ّ
ـأن جورجيــا شــريك
اســتراتيجي مهــم ( ، )14ممــا أدى الــى تزايــد الضغــط الشــعبي فــي دول شــرق اوربا بدفعهــا لتحقيق
المزيــد مــن االســتقاللية عــن النفــوذ الروســي ،ورغبتهــا بإجــراء اصالحــات اقتصاديــة وتحقيــق
الديمقراطيــة ،عــن طريــق اتبــاع سياســات خارجيــة تقــوم علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة عــن
طريــق تنويــع عالقاتهــا االقتصاديــة الخارجيــة ،ولذلــك تخشــى بعــض دول شــرق اوربــا مــن ان
تقــود قــوة روســيا الــى االضــرار بمصالحهــا (. )15
ويالحــظ ان ألوكرانيــا أهميـــة كـــبيرة بالنســبة للواليــات المتحـــدة األمريكيـــة ،فــي إطــار
دعــم إســتراتيجيتها العالميــة للســيطرة علــى مــوارد الطاقــة فــي العالــم فيتــم ذلــك عبــر إجــراءات
عــدة ،إذ تعكــس الجهــود األمريكيــة هـــذه انعكاســ ًا لطروحــات مستشــار األمــن القومــي
االســبق بريجنســكي فــي كتابــه رقعــة الشــطرنج الكبــرى حيــث كـــان لــه األثــر فــي رســم مالمــح
اإلســتراتيجية األمريكيــة للهيمنــة علــى مقــدرات العالــم ،وأكــد علــى ضــرورة أن تســعى الواليات
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المتحــدة بالعمــل علــى توظيــف كـــل قـــدراتها مــن أجــل ضمهــا إلى مناطــق نفوذها العالميـــة وقـــد
تجســـدت هـــذه اإلســتراتيجية مـــن خـــال إجــراءات متعــددة ،فعلــى الصعيــد العســكري واألمني
تصــر الواليــات المتحــدة األمريكــي توســيع تواجدهــا العســكري ومقاومــة توســع القــوى األخــرى
والســيطرة علــى مصــادر الطاقــة ،وعملــت علــى تقـديـــم المســاعدات االقتصاديــة لــدول اوراســيا
من أجـــل مســـاعدتها في تنميـــة صـــناعة الـنفط والغـــاز لغرض التحرر مـن النفـــوذ الروسي وربـط
أســـواقها باالقتصـــاد األمريكــي ،وشــجعت تمويــل وانشــاء خطـــوط لنقــل الطاقــة ال تمــر عبــر
روســيا ،وتقــود إلــى اســتقالل الــدول عــن التبعيــة لروســيا فــي نقــل الطاقــة (. )16
امــا مــن جهــة دول اوربــا الغربيــة فألمانيــا اليــوم فــي موقــف ال ُتحســد عليــه واألمــر متــروك
لشــولز لتقريــر كيــف ســتكون التســوية هــل ســينفذ السياســة التــي تخــدم مصالــح الشــعب
األلمانــي علــى أفضــل وجــه ،أم أنــه سيستســلم لبايــدن؟ هــل سيرســم مســار ًا جديــد ًا يقــوي
التحالفــات الجديــدة فــي الممــر األوراســي المتوتــر ،أم أنــه ســيمنح دعمــه لطموحــات واشــنطن
الجيوسياســية؟ هــل ســيقبل الــدور المحــوري أللمانيــا فــي نظــام عالمــي جديــد؛ حيــث تشــارك
العديــد مــن مراكــز القــوة الناشــئة بالتســاوي فــي الحوكمــة العالميــة ،وحيــث تظــل القيــادة ملتزمــة
بــا تــردد بالتعدديــة والتنميــة الســلمية واألمــن للجميــع؛ أم أنــه ســيحاول دعــم نظــام مــا بعــد
الحــرب الــذي تجــاوز عمــره االفتراضــي بوضــوح؟ شــيء واحــد مؤكــد؛ أال وهــو أن كل مــا
تقــرره ألمانيــا ســيؤثر علــى الــكل (. )17
عليــه يتضــح علــى المــدى المتوســط بأنــه ستســتمر األزمــة األوكرانيــة وتتفاقــم فــي ظـــل
اســتمرار السياســات الطويلــة األمــد الهادفــة لتحقيــق المكاســـب مـــن جـانـــب واحـــد فقـــط،
ستتشــعب األزمــة أكثــر وســتصل إلــى طريــق مســدود وســيتم بلــوغ نتائــج صفريــة مــن كال
الجانبيــن.
وفــي حســابات الربــح والخســارة يمكــن توقــع عــدة ســيناريوهات قــد تــؤل اليهــا االحــداث،
يمكــن القــول إن الواليــات المتحــدة األميركيــة وروســيا تحققان مكاســب مــن األزمــة األوكرانية،
وخلفهمــا تســعى دول العالــم لتحقيــق مكاســب خاصــة بهــا مــن تفاعــات األزمــة الحاليــة ،بينمــا
تقــف كل مــن أوكرانيــا وأوروبــا الغربيــة فــي موقــع الخســارة التــي قــد تصــل فــي ســيناريوات
تفكيــك الــدول واختفائهــا ،ســنتطرق لذلــك وفــق طرحيــن وهمــا المكاســب االســتراتيجية
والخســائر المتولــدة مــن االزمــة األوكرانيــة وفقــا لمــا يلــي (: )18

ايناركوأ يف ةوقلا ةبعل

| بحوث العدد

269

تلخيص مكاسب الواليات المتحدة فيما يلي:
 -١المكاسب االستراتيجية :يمكننا ّ

 .أمــع انطــاق الطلقــة األولــى ،تــم تعطيــل خــط الغــاز الروســي «نــورد ســتريم  »2إلــى
ألمانيــا ،وهــو كان هدف ـ ًا رئيس ـ ًا لهــا فــي ســياق ســعيها الواضــح إلشــعال أزمــة أوكرانيــا
فــي األشــهر القليلــة الماضيــة ،اذ لــم يكــن مجــرد خــط طاقــة ،بــل يمكــن وصفــه بالمســار
الــذي تنامــت ضمنــه مصالــح اقتصاديــة وعالقــات سياســية لتجمــع أكبــر قوتيــن فــي
أوروبــا ،فاجتمــاع ألمانيــا وروســيا فــي ســياق اســتراتيجي تحالفــي واحــد ســوف يعنــي
إضعــاف الهيمنــة األميركيــة علــى أوروبــا.
.باســتعادت واشــنطن وحــدة الموقــف األطلســي ،ومتانــة «الناتــو» ،بعــد أشــهر قليلــة
مــن اهتــزازه ،بعــد إفشــالها صفقــة الغواصــات الفرنســية ألســتراليا ،وتشــكيل تحالــف
«أوكــوس» مــع األخيــرة وبريطانيــا ،وفــي هــذا الســياق ال يمكــن نســيان تصريحــات قــادة
فرنســا وألمانيــا بشــأن «المــوت الســريري للناتــو» وضــرورة تشــكيل الجيــش األوروبــي،
وتحقيــق مزيــد مــن االســتقالل السياســي ألوروبــا.
.جحققــت هدفـ ًا آخــر تم ّثــل بالحصــول علــى حجــج قويــة مــن أجــل فــرض عقوبــات علــى
روســيا تعتقــد أنهــا ســوف تــؤدي إلــى إضعــاف موســكو وبوتيــن شــخصي ًا.

اما روسيا يمكن تلخيص أبرز مكاسبها في التالي:

 .أتعطيــل انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف شــمال األطلســي إلــى أَ َجــل غيــر محــدد ،لحمايــة
األمــن القومــي الروســي عنــد الواجهــة الغربيــة ،ومنــع تحــول أوكرانيــا إلــى قاعــدة
أطلســية.
.بتوجيــه رســالة شــديدة القــوة إلــى القــوى األوروبيــة (شــرقي أوروبــا وغربيهــا)  ،مفادهــا
عــدم ســهولة اإلضــرار بالمصالــح االســتراتيجية الروســية ،إثبــات موقعهــا قــو ًة عظمــى
كاملــة المواصفــات.
.جتعزيــز مكانــة روســيا فــي ســوق الطاقــة لعــدم وجــود بدائــل كافيــة عــن الغــاز الروســي،
وتوقــع ارتفــاع أســعاره فــي حــال طالــت األزمــة.
 .درســالة قويــة إلــى الحلفــاء والخصــوم ،مفادهــا أن روســيا تقــف مــع حلفائهــا وتدافــع
عنهــم فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة ،وتعزيــز مكانــة روســيا فــي أوســاط القــوى
الصاعــدةكحليــفيمكــناالعتمــادعليــهاســتراتيجي ًا،وكقــوةقــادرةعلــىتنفيــذرؤاهــا.
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 -٢الخســائر المتوقعــة :فــي مقابــل الرابحيــن ،تبــدو أوكرانيــا أول الخاســرين وأبرزهــم،
ج ـ ّراء اشــتعال الحــرب .وبعدهــا تأتــي دول أوروبــا الغربيــة ويمكــن توضيــح ذلــك بمــا يأتــي:
 .أفبعــد الطلقــة األولــى وجــد زيلينســكي نفســه وحيــد ًا فــي الميــدان واكتشــف أن الغــرب
غيــر مســتعد إلرســال الجنــود إلــى أوكرانيــا ،وأن الدعــم لوجســتي ًا وإعالمي ـ ًا وسياســي ًا
هــو أقصــى مــا يمكــن تقديمــه إليــه.
.بان دول أوروبــا الغربيــة وتحديــد ًا ألمانيــا وفرنســا هــي القــوى األكثــر تضــرر ًا مــن انفجــار
األزمــة األوكرانيــة ،ذلــك بــأن الســياق الســابق لألزمــة كان يتضمــن مصالــح مفيــدة لهــا
مــع الــروس مــن ناحيــة ،بينمــا ستشــهد درجــة الهيمنــة األميركيــة علــى أوروبــا الغربيــة مــن
ناحي ـ ٍة ثانيــة ارتفاع ـ ًا نســبي ًا ،فألمانيــا خســرت فوائــد «نــورد ســتريم  ،»2الــذي أعلنــت
إفالســها.
الشــركة المشــغلة لــه
َ

وعليه يمكن استنتاج عدة انعكاسات لسيناريو لعبة القوة في أوكرانيا وهي:

1.مــن المحتمــل ان تجبــر األزمــة الغــرب علــى تقديــم مــا لــم يكــن مســموح بمناقشــته فــي
التفــاوض مــع إيــران ،إذا أصبحــت ركنــا جيوبوليتيــكا ثابتــا فــي رؤيــة بكيــن وموســكو
نحــو مســتقبل عالقــات القــوة فــي العالــم فأنهــا ســوف تبتــز الغــرب بحــذق فــي جميــع
ملفــات الشــرق األوســط لتبقــى فــي القلــب مــن أيــة ترتيبــات إلعــادة هندســة خارطتــه
الصعبــة.
2.احتمــال بتنفيــذ سياســة األرض المحروقــة علــى كامــل األرض األوكرانيــة ،هنــاك ســوابق
عــن هــذه السياســة لنفــس هــذا الجيــش فــي أفغانســتان  1989-1979ولنفــس هــذا
الرئيــس فــي الشيشــان فــي واليتــه األولــى ،وقــد أدت تلــك السياســة فــي الحالتيــن إلــى
تســوية مــدن وبلــدات بأكملهــا مــع األرض.
3.كمــا أن الخيــار اآلخــر الــذي يراهــن عليــه بوتيــن اآلن؛ هــو أن يحصــل علــى تســوية
جديــدة مــن قبــل الغــرب ،أحــد أبــرز أوجههــا أن تتحــول أوكرانيــا إلــى دولــة فيدراليــة،
تمنــح األقاليــم فيهــا «فيتــو» ال يقــل أهميــة عــن الفيتــو الــذي تتمتــع بــه العاصمــة كييــف،
فــي تقريــر توجهــات أوكرانيــا الخارجيــة مســتقبال.
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الخاتمة:

ممــا تقــدم يمكننــا اســتنتاج ان روســيا االتحاديــة تضغــط باتجــاه إعــادة ســيطرتها علــى أوكرانيــا
كجــزء مــن مناطــق نفوذهــا ،وكذلــك اســتثمار وجــود أســطولها العســكري فــي البحــر األســود
واالســتثمار فــي مجــال الطاقــة ،وتــرى فــي المواليــن لهــا فــي أوكرانيــا الداعــم لمشــاريعها
وخططهــا اإلســتراتيجية ،أمــا دول أوروبــا الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي اطــار لعبــة
القــوة هــذه تســعى لتعزيــز مصالحهــا ونفوذهــا فــي أوكرانيــا وتســتثمر الجــوار األوروبــي الغربــي
ألوكرانيــا بالحــث علــى دخــول دول االتحــاد األوروبــي مــع أوكرانيــا فــي شــراكات اقتصاديــة،
وبذلــك اصبحــت أوكرانيــا نقطــة تعــارض إرادات ومصالــح روســيا االتحاديــة ودول أوروبــا
الغربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة ولكــن مــن الطبيعــي أن ال تصــل إلــى مواجهــة أو حــرب
بــاردة جديــدة ،وعلــى أوكرانيــا أن تفكــر فــي الخــروج مــن هــذه األزمــة كدولــة مســتقلة بإتبــاع
سياســة داخليــة وخارجيــة ثابتــة ومســتقلة قائمــة علــى وضــع المصلحــة القوميــة األوكرانيــة اولــى
أولوياتهــا وباتفــاق كل األوكرانييــن كدولــة أوكرانيــا الموحــدة وشــعب أوكرانيــا الموحــد ومغــادرة
حالــة االنقســام التــي ســتفضي إلــى القضــاء علــى األزمــات التــي تعيشــها ،وأن تكــون عالقاتهــا
الدوليــة بشــكل متســاوي ومتــوازن مــع أيــة جهــة دوليــة وبمــا يحقــق مصالحهــا القوميــة مــن خــال
سياســة ثابتــة وعالقــات دوليــة واقليميــة تفضــي الــى وضــع اوكرانيــا فــي مكانتهــا الصحيحــة فــي
النظــام الدولــي.
قائمة المصادر:
Rokas Grajauskas, what is new in Russia’s 2009 national security

1.

strategy? Centre for Eastern Geopolitical Studies, Eastern Pulse 6 (21) ,
25June 2009, P. 2.

2.احمــد دهشــان ،ديســمبر المشــؤوم . .كيــف أراد بوتيــن أن يغيــر قــدر روســيا عبــر
أوكرانيــا،مجلــةشــؤوناوراســية،مركــزالدراســاتالعربيــةاالوراســية.2022/1/2،
3.اســماء الحــداد ،النمــوذج الروســي للحــرب الهجينــة فــي أوكرانيــا :الخيــارات
والرهانــات ،ط ،1مركــز الكتــاب األكاديمــي ،األردن -عمــان.2020 ،
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4.ألكســندر دوغيــن يتحــدث عــن نظريــة السياســة الرابعــة ،علــى قنــاة الجزيــرة ،برنامــج
المقابلــة ،2021/11/22 ،علــى الموقــع االلكترونــيhttps: //www. aljazeera. :
net

5.جــورج فريدمــان ،االعــوام المائــة القادمــة استشــراف للقــرن الحــادي والعشــرين،
ترجمــة :منــذر محمــود محمــد ،ط ،1دار الفرقــد ،دمشــق -ســوريا.2019 ،
6.زبيغنيــو بريجنســكي ،االختيــار ،الســيطرة علــى العالــم ام قيــادة العالــم ،ترجمــة :عمــر
االيوبــي ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،2004 ،ص.87
7.ســعيد الســعدي ،تداعيــات االزمــة الروســية  -الجورجيــة علــى العالقــات االمريكيــة
الروســية ،مجلــة دراســات دوليــة ،جامعــة بغــداد ،مركــز الدراســات الدوليــة ،العــدد
.2009 ،42
8.ســكينة جعفــر شــهاب العبيــدي ،مشــاريع الطاقــة االوراســية واثارهــا الجيوسياســية،
ط ،1دار األكاديميــون للنشــر والتوزيــع ،عمــان -األردن ،2022 ،ص.223
9.ســيرغي كاراغانــوف ،عقيــدة بوتيــن :المواجهــة الروســية مــع الناتــو مجــرد بدايــة
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الحرب الروسية على أوكرانيا :رؤية استراتيجية في الطبيعة
واالنعكاسات
الباحث كرار نوري حميد علي
كلية العلوم السياسية  -جامعة النهرين

الملخص:

عــدت أوكرانيــا منطقــة مصالــح حيويــة ضمــن المــدرك االســتراتيجي الروســي لذا فــإن الحرب
التــي أقدمــت روســيا علــى القيــام بهــا مــا هــي إال لتحقيق أمنهــا القومــي بشــتى مكنوناتــه إال أن هذه
الحــرب بالرغــم مــن سلســلة التقــدم قــد أوجــدت انعكاســات كبــرى يشــهدها المجتمــع الدولــي
والداخــل الروســي قــد تــؤدي إلــى انحســار أمــد الحــرب فطيــف االســتراتيجيات ،وإجمــاع الرؤى
األميركيــة والغربيــة ،بصــورة عامــة بــأن روســيا تشــهد تع ّثـ ًرا فــي تقدمهــا ،وتتك ّبــد خســائر بشــرية
عاليــة ، ،فضـ ًـا عــن المعــدات والقــدرات العســكرية واالقتصاديــة علــى صعيــد الحــرب الميدانية
و صعيــد المجتمــع الدولــي ممــا شــكل تباطــؤً ا فــي حركــة التغلغــل الروســي تجــاه أوكرانيــا.
الكلمــات المفتاحيــة :الحــرب الروســية -األوكرانيــة ،األمــن القومي الروســي ،االســتنزاف،
العقوبــات االقتصادية.
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The Russian war on Ukraine: a Strategic View at the
Nature and Repercussions
Abstract:
Ukraine is considered an area of vital interests within the Russian
strategic realm. Therefore, the war that Russia has undertaken is
nothing but to achieve its national security in its various components.
However, this war, despite the series of progress, has created major
repercussions in the international community and the Russian interior
that may lead to a decline in the duration of the war. The consensus of
American and Western visions, in general, is that Russia is witnessing
a stumble in its progress and incurring high human losses, as well as
military and economic equipment and capabilities at the level of field
war and at the level of the international community, which constituted
a slowdown in the movement of Russian penetration towards Ukraine.
Keywords: Russian-Ukrainian War, Russian National Security,
Attrition, Economic Sanctions.

المقدمة:

إن فلســفة التفــوق واإلدراك لــدى روســيا مــن قبــل صانــع القــرار والتوجــه نحــو تحقيــق
األوراســية الجديــدة كمــا بينهــا (إلكســندر دوغيــن) هــي غايــة االســتراتيجية كمجمل عــام ،وعليه
فــإن منظومــة التفكيــر االســتراتيجي الروســي ال تــزال ضمــن نطــاق مــدرك التفــوق العســكري
وســباق التســلح ،ونتجــت التدخــات تجــاه شــبه جزيــرة القــرم واألزمــة مــع جورجيــا والحــرب
تجــاه أوكرانيــا يضمــن تحقيــق هدفيــن رئيســيين نــادت بهــا روســيا منــذ أمــد بعيــد ،األول:
الوصــول إلــى الميــاه الدافئــة ،والثانــي :إعــادة إحيــاء أمجــاد االتحــاد الســوفيتي فــي التوســع
ضمــن المجــال الحيــوي الروســي ،بالنظــر إلــى هــذا التحــول فــي األولو ّيــات االســتراتيجية،
قدّ مــت روســيا مطالــب ذات طبيعــة جيواســتراتيجية فــي (ديســمبر  )2021فــي مســودة معاهــدة
سـ ِّلمت إلــى دبلوماســي أمريكــي فــي موســكو .تضمــن طلــب الحكومــة الروســية التزا ًمــا بوقــف
توســع الناتــو شــر ًقا ووقــف تطويــر بنيتــه التحتيــة ،مثــل أنظمــة األســلحة والقواعــد العســكرية فــي
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االتحــاد الســوفيتي الســابق ،وتعليــق توريــد المعــدات العســكرية األوكرانيــة ،ووقــف التثبيــت
مــن المعــدّ ات متوســطة الحجــم صواريــخ المــدى فــي أوروبــا ،وكذلــك الفرصــة فــي تخفيــض
العقوبــات االقتصاديــة ،بعــد كل هــذه العمليــات دون رد حاســم مــن الغــرب ،ونظــ ًرا لوجــود
حكومــة أمريكيــة بموقــف ســلبي للغايــة تجــاه سياســات «بوتيــن» ،وفــي مواجهــة احتماليــة
تصعيــد هــذا الوضــع ،قــرر «بوتيــن» توقــع التطــورات بنــا ًء علــى طلبــه .كانــت االلتزامــات
والضمانــات األمنيــة الواضحــة مــن الواليــات المتحــدة دبلوماســية ً
أول ،ثــم تحذيــ ًرا مــن
االعتــراف بجمهوريتــي (دونيتســك ولوهانســك) االنفصاليتيــن فــي ( 21فبرايــر) بتعبئــة الجيــش
علــى الحــدود األوكرانيــة ،تليهــا روســيا عــام ( ، )2022ثــم الحــرب الحقيقيــة التــي بــدأت بغطاء
جــوي وصاروخــي علــى األرض للحركــة االنفصاليــة الحتــال منطقــة (دونبــاس) بأكملهــا فــي
شــرق أوكرانيــا ،ثــم هاجــم الجيــش الروســي مناطــق أخــرى فــي أوكرانيــا ،إال أن هــذه الحــرب
قــد ســببت لروســيا خســائر كبــرى اســتراتيج ًيا.
أو ًال :أهمية البحث:

تأتــي أهميــة الدراســة ســواء فــي اإلطــار النظــري أو التطبيقــي التــي تبحــث فــي طبيعــة الحــرب
الروســية تجــاه أوكرانيــا ومــن طبيعــة وانعكاســات اســتراتيجية مــن تحليــل وتفســير آليــة التطبيــق
لمنطلقــات روســيا االســتراتيجية بشــكل خــاص ،وبصــدد بحثنــا تفســير طبيعــة الحــرب وغايتهــا
فــي تحقيــق مشــاريع الســيطرة وفــرض المكانــة ،مــع التعــرف علــى الفــرص وأثــر التغييــر الــذي
يواجــه هــذه العملياتيــة كتطبيــق فعلــي.
ثانيا :إشكال ّية البحث:
ً

نحــاول فــي هــذا البحــث وضــع إطــار تحليلــي حــول طبيعــة الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا
ومعرفــة العوامــل واالنعكاســات التــي حققتهــا علــى هــذه الحــرب وهنالــك مجموعــة مــن األســئلة
التــي يثيرهــا موضــوع البحــث أو نحــاول اإلجابــة عنهــا:
1.ما هي طبيعة المالمح العامة للحرب الروسية على أوكرانيا ؟
2.ما هي العوامل الداخلية والخارجية لألخذ بمبدأ الحرب ؟
3.ما هي المخرجات التي انعكست على الحرب الروسية األوكرانية ؟
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ً
ثالثا :فرضية البحث:

انعكاســا
البحــث يقــوم علــى فرضيــة مفادهــا أن الحــرب الروســية تجــاه أوكرانيــا قــد ســببت
ً
مؤثـ ًرا علــى مكانتهــا الدوليــة واإلقليم ّيــة وحتــى الداخليــة عــن طريــق اســتنزاف قوتهــا العســكرية
داخــل أوكرانيــا وكذلــك ردود الفعــل الدوليــة عــن طريــق فــرض العقوبــات االقتصاديــة منــع
تصديــر الغــاز وقطــع خطــوط نــورد ســتريم العالميــة.
رابعا :منهجية البحث:
ً

اعتمــد البحــث علــى أســلوب االســتقراء لتطــور الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا والمعطيــات
الدافعــة للــدور الروســي تجــاه إعــادة تنظيــم المنظومــة اإلقليم ّيــة لألوراســية الجديــدة ،وفــي
إطارهــا لتعزيــز مكانتهــا فــي داخــل المجتمــع الدولــي كأســاس حركــي لهــا ،وتــم اعتمــاد المنهــج
الوصفــي لوصــف طبيعــة الحــرب وصـ ً
ـول إلــى أســلوب التحليــل والتفســير لتحــوالت الحــرب
الروســية تجــاه أوكرانيــا.
خامسا :هيكلية البحث:
ً

يتكــون البحــث مــن مقدمــة وثالثــة مطالــب وخاتمــة واســتنتاج ،حيــث يتنــاول المطلــب األول
المظاهــر العامــة للحــرب الروســية تجــاه أوكرانيــا ،أمــا المطلــب الثانــي فيبيــن العوامــل الداخليــة
والخارجيــة بمــا يخــدم األهــداف االســتراتيجية الشــاملة لروســيا االتحاديــة ،أمــا المطلــب الثالــث
فيبحــث فــي مخرجــات الحــرب الروســية مــن انعكاســات خارجيــة وداخليــة.
المطلب األول :المظاهر العامة عن الحرب الروسية تجاه أوكرانيا:

أوكرانيــا فــي المــدرك الروســي تمتــاز بطبيعــة وخصائــص ســاهمت فــي التوجــه نحــو الحــرب
وفــرض الســيطرة مــن خــال مــا ســنبينه فــي المبحــث والمتكــون مــن مطلبيــن همــا المالمــح
العامــة فــي مرحلــة األزمــة األوكرانيــة مــا قبــل الحــرب ،أمــا المطلــب الثانــي فســيتناول أهــم
العوامــل التــي ســاهمت توجــه روســيا للدخــول فــي الحــرب تجــاه أوكرانيــا.
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ً
أول :أهمية عامة ألوكرانيا في المدرك االستراتيجي الروسي:

نظـ ًرا لعناصرهــا ،فــإن أوكرانيــا مهمــة جــدً ا فــي تفكيــر الــدول الكبيــرة ،وموقعهــا الجغرافــي
ومواردهــا االقتصاديــة والبشــرية جعلــت مــن الممكــن للواليــات المتحــدة أن تكــون واحــدة مــن
القــوى النشــطة فــي التوازنــات اإلقليم ّيــة ألوراســيا .أرادت الواليــات المتحــدة تعزيــز قدراتهــا
كقــوة عالميــة ،لذلــك كان مــن مصلحــة الغــرب حصــار روســيا وحرمانهــا مــن مســاحتها الحيويــة
وتوســيع نفوذهــا فــي أوروبــا الشــرقية؛ ألن اســتراتيجية روســيا كانــت معارضــة اندمــاج أوكرانيــا
مــع روســيا .يلعــب الغــرب وحلــف الناتــو ،اللــذان تعمــل الواليــات المتحــدة معــه علــى
اســتقطابها ،دو ًرا رئيســ ًيا فــي مصالــح الحكومــة الروســية علــى جميــع المســتويات ،بمــا فــي
ذلــك االقتصــادي والسياســي والجغرافــي.
 -١األهمية السياسية

أوكرانيــا لهــا أولو ّيــة لسياســة روســيا الجديــدة .لــم تســتطع روســيا تحقيــق أهدافهــا دون بســط
هيمنتهــا علــى الــدول المســتقلة فــي االتحــاد الســوفيتي ،والتــي تعــد جــز ًءا مــن القلــب التأريخــي
إلمبراطوريتهــا .الحكومــة العظمــى لروســيا وأوكرانيــا وجودهــا فــي صــف روســيا يســهم فــي
إيقــاف تمــدد الناتــو ،والحصــول علــى موطــئ قــدم فــي البحــر األســود وتفــادي المواجهــة
المباشــرة مــع الغــرب وإبعادهــا عــن المجــال الحيــوي ،وتأميــن الوصــول إلــى المضائــق التركيــة،
فقامــت روســيا بتأجيــر المرفــأ االســتراتيجي فــي البحــر األســود إلــى عــام ( ، )2045وتحريــك
الســكان فــي الشــرق األوكرانــي مــن أجــل الســيطرة عليهــا؛ ألن هــذه الدولــة حديثــة ومتعــددة
اإلثنيــات ،وال يعــرف توجههــا فخشــيت روســيا مــن دخولهــا مــع الغــرب ،وإن أغلــب الغــزوات
التــي هــددت روســيا كانــت عــن طريــق أوكرانيــا ،وتشــترك أوكرانيــا بحــدود طويلــة مــع روســيا
ومناطقهــا الشــرقية والجنوبيــة المحاذيــة لروســيا يقطنهــا الغالبيــة الروســية بنحــو ( ) ٪60مــن
الســكان ،ومصانعهــا المتطــورة التــي بنيــت فــي العهــد الســوفيتي تصــدر مجمــل اإلنتــاج إلــى
روســيا ،وهنــاك أكثــر مــن مليــون أوكرانــي يعملــون فــي روســيا ،فهــي فــي قلــب أوراســيا ومــن
يســيطر علــى القلــب األوراســي يســيطر علــى الجزيــرة العالميــة لوجود مركــز الطاقــة والمواصالت
()1
البريــة والبحريــة بيــن آســيا وأوربــا
خســارة روســيا ألوكرانيــا يعنــي حرمانهــا مــن البحــر األســود الــذي يربطهــا بالميــاه الدافئــة
للبحــر األبيــض المتوســطعبــر المضيــق التركــي فــي بحــر إيجــه (البوســفور والدردنيــل) ودخولهــا
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إلــى روســيا .عودتهــا كالعــب دولــي رئيســي مــع انضمــام أوكرانيــا إلــى المجموعــة األوراســية
ومدينــة (سيفاســتوبول) مركــز األســطول البحــري والتجــاري والمينــاء الجنوبــي فــي الميــاه
الدافئــة .يحمــي الحــدود الغربيــة لروســيا مــن توســع الناتــو .إنهــا تضمنهــا بعمالــة رخيصــة
ً
فضــا عــن ضــخ الغــاز والنفــط إلــى الغــرب بطــرق آمنــة ،أدوات
وســوق اســتهالكية كبيــرة،
()2
كهربائيــة ومنعهــم مــن دخــول االتحــاد األوروبــي.
ومــن خــال أوكرانيــا تصــل روســيا إلــى أوربــا ،فــإذا خســرتها تفقــد النقطــة الجيوســتراتيجية
التــي مــن خاللهــا تتحكــم فــي البلقــان والقوقــاز والعمــق الجغرافــي للوصــول إلــى البحر األســود،
كمــا هــو الحــال لــدى خســارة روســيا دول البلطيــق (ليتوانيــا ،التيفيــا ،أســتونيا) التــي خرجــت
مــن دائرتهــا حيــن طلبــت مــن حلــف الناتــو حمايتهــا مــن االنتهــاكات الروســية ألجوائهــا ،فهــي
الطريــق الرئيــس لمــرور التجــارة الروســية إلــى أوربــا ،وروســيا تصــدر ( ) ٪40مــن ســلعها إلــى
األســواق األوربيــة عــن طريــق أوكرانيــا ،وإن ( ) ٪94مــن الغــاز الروســي إلــى أوربــا يمرعــن
طريــق خــط دوشــبا (خــط الصداقــة) وإن روســيا تنــوي جعــل أوكرانيــا شـ ً
ـريكا مســتق ًرا حتــى تصــل
بســهولة إلــى مضيــق البســفور الــذي يشــكل هــو ومينــاء طرطــوس الســوري نقطــة ارتــكاز لروســيا
()3
علــى البحــر األبيــض والبحــر األســود والطريــق الوحيــد إلــى الميــاه الدافئــة.
وعنــد فقدانهــا ألوكرانيــا تصــل حــدود حلــف الناتــو إلــى بوابتهــا الحيويــة ،وحــدث ذلــك
حيــن نشــر قواتــه فــي الخليــج العربــي وأفغانســتان وجمهوريــات آســيا الوســطى لتطويــق روســيا،
ونشــر مفــردات الــدرع الصاروخــي فــي أوربــا الشــرقية ،وهــذا تهديــد لألمــن القومــي الروســي
وإخــال فــي التــوازن االســتراتيجي النــووي (. )4
لذلــك قامــت روســيا بمعارضــة توســيع الناتــو باتجــاه أوكرانيــا الــذي ســوف يصبــح منافســا
لروســيا فــي عقــر دارهــا ،وتتخــوف روســيا مــن انتشــار اإلنمــوذج الغربــي فــي أوكرانيــا ،ألن ذلك
ســيؤدي إلــى تمــرد الــرأي العــام داخــل روســيا للمطالبــة بالتحــول نحــو الديمقراطيــة الغربيــة،
وعليــه ستقســم أوربــا الشــرقية إلــى قســمين ممــا يهــدد المصالــح الحيويــة لروســيا ( ، )5والقضــاء
علــى أمــل روســيا لتكويــن اتحــاد ســافي يتألــف مــن (روســيا ،بيالروســيا ،أوكرانيــا)  ،وبســبب
انتمــاء أغلــب الســكان فــي شــرق أوكرانيــا إلــى العــرق الروســي؛ فــإن األوكــران يخشــون مــن
محاولــة روســيا الضغــط علــى أوكرانيــا مــن أجــل إيقــاف عمليــة ارتباطهــا بالغــرب ( ، )6والتمســك
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الروســي بأوكرانيــا ومنعهــا مــن االنضمــام إلــى أي حلــف أو تكتــل خــارج اإلدارة الروســية ،ذلــك
تحــت مبــررات (: )7
 .أحماية األقل ّيات في المدن األوكرانية.

.بمنع سيطرة المليشيات المتمردة في أوكرانيا على مصادر النفط والغاز في أوكرانيا.

 .جتامين الحدود بين الدولتين.
 -١تهــدف روســيا مــن التقــرب فــي أوربــا الشــرقية وبقــاء القــوات العســكرية فيهــا حتــى تحقيــق
غايــات منهــا (: )8
أـ إيجاد صيغة للتعاون من أجل الحصول على الموارد األول ّية الزراعية واحتكار األسواق.

ب ـ المحافظــة علــى النفــوذ الروســي فــي أوربــا الشــرقية وتدعيمــه مــن أجــل مواجهــة الــدول
الغربيــة.
ت ـ التحكم في المواقع االستراتيجية و المضائق البحرية التي توصلها إلى المياه الدافئة.
ث ـ اعتمــاد دول الشــرق األوربــي حلقــة وصــل بيــن روســيا والعالــم وحزا ًمــا يحيــط بروســيا مــن
الجنــوب والغرب.
 -٢األهمية االقتصادية

تعــد أوكرانيــا ذا أهميــة لروســيا ،ألن واردات النفــط والغاز تشــكل ( ) ٪30مــن الناتج المحلي
اإلجمالــي الروســي ،وإن ( ) ٪60مــن صــادرات الغــاز الطبيعــي الروســي تمــر مــن خــال أوكرانيا
التــي وفــرت نصــف عائديــة ميزانيــة الدولــة لعــام ( ، )2012فــإن عــدد مــن خطــوط أنابيــب النفــط
والغــاز إلــى أوربــا عبــر البحــر األســود تمــر مــن خــال أوكرانيــا ،فــإذا مــا فقــدت روســيا أوكرانيــا
فإنهــا ســتفقد الســيطرة علــى خطــوط األنابيــب مــن أجــل التأثيــر علــى السياســة األوربيــة الغربيــة
مــن خــال صــادرات الطاقــة ،وإن أغلــب المــدن األوكرانيــة المتاخمــة لروســيا غنيــة بالمعــادن
والفحــم ،و منهــا :مدينــة (لوغانســك)  ،فهــي غنيــة بالمــوارد األول ّيــة واحتواؤهــا علــى أطــول
واجهــة بحريــة علــى البحــر األســود توفــر لهــا موانــئ صالحــة للمالحــة طيلــة العــام ،وتعــارض
روســيا اســتقاللها ومنعهــا مــن اســتثمار غالبيــة ســواحل البحــر األســود خو ًفــا مــن عــزل روســيا
عــن أوروبــا ،وتكريــس طابعهــا اآلســيوي
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وتحــاول روســيا مــن خــال المحافظــة علــى النفــوذ فــي أوكرانيــا مــن أجــل الوصــول إلــى
منطقــة آســيا الوســطى فأوكرانيــا اإلنمــوذج الــذي يعكــس وجــه روســيا فــي أوربــا ،فهــي البوابــة
التــي يمــر منهــا الغــاز والنفــط مــن روســيا إلــى الغــرب ،فضـ ًـا عــن رغبــة الغرب فــي تنويــع مصادر
الطاقــة ورغبــة أوكرانيــا فــي إحيــاء الصناعــة النوويــة ،ممــا عــزز مــن قــدرة (أوربــا وأوكرانيــا)
مــن الضغــط علــى روســيا حيــن تريــد رفــع األســعار أو تهــدد بوقــف اإلمــدادات ،فأصبــح لــدى
()9
أوكرانيــا جوانــب جاذبيــة كبيــرة علــى تهديــد روســيا
نستنتج مما تقدم أن ألوكرانيا أهمية كبرى في المدرك الروسي من خالل اآلتي (: )10
 .أروســيا تعــد أوكرانيــا جــز ًءا ال يتجــزأ مــن األراضــي الســوفيتية ،ومنهــا :خرجــت خبــرة
الجيــش والقــادة الــروس ،وهــي المجــال الحيــوي لروســيا وترتبــط بأمنهــا القومــي،
لذلــك تحــاول روســيا منــع الغــرب مــن الســيطرة عليهــا.
.بوجــود صــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا علــى شــبه جزيــرة القــرم ،فهــي هامــة لألمــن فــي
الوصــول إلــى البحــر األســود ،مــن خاللهــا تصبــح روســيا أكثــر قــوة ،ولكــن حيــن
انضمــت تركيــا إلــى حلــف الناتــو ( )1952فقــدت القاعــدة البحريــة فــي البحــر األبيــض
أهميتهــا بســبب عــدم قــدرة روســيا مــن الوصــول إلــى المضايــق التركيــة (الدردنيــل
والبســفور)  ،وقامــت روســيا بتوقيــع اتفاقيــات مــع الحكومــة األوكرانيــة مــن أجــل بقــاء
اإلســطول الروســي فــي البحــر األســود مقابــل دفــع روســيا مبلــغ ( )100مليــون دوالر
ســنو ًّيا.

.جأوكرانيــا تجــاور روســيا علــى طــول حــدود تبلــغ ( )1500كلــم ،وإن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة تنــوي إقامــة الــدرع الصاروخــي علــى أراضيهــا لمواجهــة روســيا ،واألخيــرة
تعــارض هــذا المشــروع وتعــده تهديــدً ا ألمنهــا القومــي ،وإن الســيطرة الروســية علــى
أوكرانيــا هــي تقويــض للمشــروع األمريكــي ،وعليــه فقــد تبنــى «بوتيــن» معارضــة
المحــاوالت األوكرانيــة جميعهــا لالنضمــام إلــى حلــف الناتــو ،فقــام بالتدخــل عســكر ًّيا
ألول مــرة بموجــب التخويــل مــن البرلمــان الروســي فــي ( ، )2014/2/28لحمايــة
األقل ّيــات الروســية فــي أوكرانيــا والحفــاظ علــى النفــوذ فــي سيفاســتابول القاعــدة األخيرة
للنفــوذ الروســي ،فــي حــال خســرت القاعــدة البحريــة فــي ســوريا (. )11
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المطلب الثاني :عوامل توجه نحو الحرب على أوكرانيا:

هنالــك عوامــل دفعــت روســيا االتحاديــة إلــى األخــذ بمبــدأ الحــرب تجــاه أوكرانيــا يمكــن
تقســيمها إلــى عوامــل داخليــة وعوامــل خارجيــة:
ً
اول :العوامل الداخلية:

 -١اســتراتيجيات األمــن القومــي الروســي :بعــد صعــود «بوتيــن» إلــى الســلطة فــي االنتخابات
الرئاســية فــي (مــارس  ، )2000دخلــت روســيا مرحلــة جديــدة مــن المصداقيــة والتأثيــر بســبب
تبنــي «بوتيــن» لعــدد مــن سياســات اإلصــاح علــى جميــع المســتويات لجلــب روســيا إلــى
الســلطة كقــوة عظمــى ،فكانــت اســتراتيجيات األمــن القومــي الروســي دعــت للتوجــه للســيطرة
علــى أوكرانيــا وقــد تضمنــت اســتراتيجيات األمــن القومــي الروســي مجموعــة مــن الدعــوات:
 .أاســتراتيجية «فالديميــر بوتيــن» فــي الواليــة األولــى ( : )2004- 2000أصــدر «بوتيــن»
وثيقــة (األمــن القومــي الروســي) الخاصــة باألمــن القومــي لروســيا ،والتــي تــم تنفيذهــا
عــام ( )2000تكشــف الوثيقــة عــن عقيــدة عســكرية جديــدة تتميــز بالتقشــف فــي بعــض
بنودهــا ،مثــل إمكانيــة اســتخدام األســلحة النوويــة والعــودة إلــى النفــوذ والهيبــة كمــا فــي
حقبــة مــا قبــل االتحــاد الســوفيتي .نفوذهــا علــى المســتوى الدولــي وركــزت مــن الناحيــة
االقتصاديــة ،أصبحــت موســكو اقتصــا ًدا رئيس ـ ًيا .وقــوة ماليــة ،بفضــل الحجــم الهائــل
لإليــرادات مــن مــوارد النفــط والغــاز الطبيعــي ،والســيطرة علــى خطــوط األنابيــب التــي
تمتــد مــن أراضيهــا وأراضــي الــدول المجــاورة ،بمــا فــي ذلــك :شــبكة خطــوط األنابيــب
(الغــاز والنفــط) التــي تنطلــق مــن األراضــي الروســية يــزداد إلــى الــدول األوروبيــة
(أوكرانيــا وبيالروســيا وبولنــدا وألمانيــا وليتوانيــا وإســتونيا وجمهوريــة التشــيك والمجــر
والنمســا واليونــان والمجــر وبلغاريــا) التــي تهــدد روســيا أحيا ًنــا لتحويــل الغــاز إلــى
نوعــا مــن
الصيــن واليابــان فــي الشــرق .أو وقــف تدفــق الغــاز مــن أوروبــا ،مــا يعنــي ً
التأثيــر وإظهــار أهميتــه العالميــة ،لذلــك حــارب «بوتيــن» الفســاد والتدهــور االقتصــادي.
(. )12
.باســتراتيجية الرئيــس «فالديميــر بوتيــن» فــي الواليــة الثانيــة ( : )2008 - 2004باإلضافــة
إلــى اتخــاذ موقــف ضــد القــوة األمريكيــة غيــر المبنيــة علــى الشــرعية الدوليــة ،قــام
«بوتيــن» بإصــاح الجيــش ،وإنشــاء قيــادة للقــوات البريــة .العــراق وأفغانســتان كحصــار
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لروســيا باإلضافــة إلــى معارضــة عمليــة الناتــو .التوســع فــي أوروبــا الشــرقية ،بمــا فــي
ذلــك (أوكرانيــا)  ،وفــي عــام ( ، )2007رفــض بوتيــن نشــر درع صاروخــي فــي أوروبــا
متهمــا الواليــات المتحــدة بالمبالغــة فــي اســتخدام القــوة لمــا هــو غيــر موجود،
الشــرقيةً ،
وحــذر «بوتيــن» مــن حــرب نوويــة علــى الرغــم مــن اعتــراف الواليــات المتحــدة .إنــه
درعــا ضــد روســيا (. )13
ليــس ً
.جاســتراتيجية الرئيــس «فالديميــر بوتيــن» فــي الواليــة الثالثــة ( : )2015 - 2012حاولــت
روســيا الــرد علــى مــا قامــت بــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة بدعــم المعارضــة فــي
أوكرانيــا ضــد الرئيــس «فيكتــور يانكوفيتــش» الموالــي لروســيا ،اســتطاعت المعارضــة
الفــوز ،وظنــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة أنهــا تقدمــت علــى روســيا إال أن «بوتيــن»
كان موجــو ًدا كعادتــه ،ليضــم إقليــم شــبه جزيــرة القــرم الهــام جــدً ا لروســيا عبــر اســتفتاء
واضحــا فــي نجــاح االســتراتيجية الروســية. )14( .
شــعبي ،ويعــد هــذا تقد ًمــا
ً

 .داســتراتيجية الرئيــس «فالديميــر بوتيــن» فــي الواليــة الرابعــة ( )2021حيــث جــاء إعــان
هــذه االســتراتيجية الجديــدة ،بعــد ثالثــة أشــهر مــن إعــان الرئيــس األمريكــي «جــو
بايــدن» اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكــي فــي (مــارس  ، )2021والتــي وضعــت
روســيا والصيــن كمنافســين اســتراتيجيين للواليــات المتحــدة عالم ًيــا ،مثلمــا فعــل
الرئيــس الســابق «ترمــب» ،وبهــذا لــم تختلــف إدارة الديمقراطييــن عن رؤيــة الجمهوريين
لروســيا ،وهنــا رغــم أن االســتراتيجية الروســية الجديــدة العالــم المعاصــر يمــر بمرحلــة
تحــول مــع زيــادة خطــر تحــول نزاعــات مســلحة إلــى حــروب إقليم ّيــة ستشــمل خاصــة
دوال ذات ترســانة نوويــة .و تــدرب حلــف الناتــو علــى ســيناريوهات اســتخدام الســاح
النــووي ضــد روســيا يزيــد مــن المخاطــر العســكرية التــي تواجههــا البــاد ومــن حــق
روســيا اتخــاذ إجــراءات مناســبة وغيــر مناســبة لمنــع وإحبــاط أي أعمــال غيــر عدائيــة
تشــكل خطـ ًرا علــى ســيادتها ووحــدة أراضيهــا ،وكل ذلــك يــدل علــى أن يتراجــع حلــف
الناتــو عــن ســعيه للتوســع واالقتــراب مــن حــدود روســيا ،مــن خــال منــع ضــم أوكرانيــا
لــه وعــدم نشــر منظومــة الــدرع الصاروخيــة بالقــرب منهــا ،وبالتالــي ال تتدخــل روســيا
عســكر ًّيا بأوكرانيــا .تدخــل روســيا عســكر ًّيا فــي مناطــق إقليــم الدونبــاس بأوكرانيــا،
لبســط ســيطرتها األمنيــة ومــد نفوذهــا لحمايــة مواطنيهــا وحدودهــا وعمقهــا الجغرافــي.
()15
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 -٢الجانــب األمنــي :تعــد أوكرانيــا أحــد ثالثــة منافــذ رئيســية لروســيا وللعالــم حيــث تمتــد
عضويــة حلــف الناتــو فــي البحــر األســود إلــى بلغاريــا ورومانيــا وتركيــا ،كمــا تمتــد عضويــة
االتحــاد األوربــي وحلــف الناتــو إلــى (أســتونيا والتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا) مــن الناحيــة الشــمالية
لروســيا ،كل ذلــك يمثــل عامـ ًـا فاعـ ًـا وبنفــس الوقــت مهد ًدا لألمــن القومــي الروســي ،فاألهمية
الجغرافيــة ألوكرانيــا بالنســبة لروســيا فــي كونهــا الرقعــة الجغرافيــة التــي تحــول دون المحــاوالت
()16
األوروأطلســية لتحــوط أمنــي تجــاه روســيا.
 -٣التركيبــة االجتماعيــة :هنالــك حقيقــة تأريخيــة هــي أن التأريــخ الروســي واألوكرانــي
()17
تربطهمــا جــذور تأريخيــة واقتصاديــة وثقافيــة وعرقيــة ودينيــة عميقــة ويمكــن تقســيمها إلــى:
 .أمــن ناحيــة العــرق :فهــو ينتمــي الجــزء الشــرقي والجنوبــي مــن أوكرانيــا إلــى روســيا
والكنيســة اآلرثودكســية فيتحــدث اللغــة الروســية ( )13محافظــة مــن ضمــن ()24
محافظــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك يشــكل الــروس حوالــي ( ) ٪17مــن ســكان أوكرانيــا.
.بمــن ناحيــة الديــن :تتخــذ الكنائــس مكانــة محوريــة فــي تشــكيل طبيعــة الشــعب الروســي
واألوكرانــي ،وقــد ســاهم هــذا التواجــد المركــزي للكنيســة فــي زيــادة الصراعــات
حــول الهويــة الدينيــة واللغويــة ،فقــد كانــت أوكرانيــا تمثــل انقســامات مذهبيــة متمثلــة
فــي الكنيســة الكاثوليكيــة التــي تتبــع رومــا والكنيســة األرثودكســية تتبــع روســيا وتميــل
دائمــا للكنيســة األرثودكســية فــي طبيعــة الديــن حتــى بعــد اســتقالل الكنيســة
أوكرانيــا ً
دائمــا تميــل لهــا.
األرثودكســية األوكرانيــة عــن كنيســة روســيا إال أنهــا ً

.جمــن ناحيــة اللغــة :كانــت اللغــة الروســية هــي اللغــة الرســمية واألولــى فــي أوكرانيــا
خــال فتــرة االتحــاد الســوفيتي ،وفــي عــام ( )2012ت ّبنــت الحكومــة األوكرانيــة مشــروع
قانــون بمنــح اللغــة الروســية صفــة لغــة ثانيــة إلــى جانــب اللغــة األوكرانيــة فــي المناطــق
ذات الكثافــة الســكانية للناطقيــن باللغــة الروســية فــي اســتخدامها بالمــدارس والمحاكــم
والهيئــات الحكوميــة األخــرى ،وبذلــك هــذا التقــارب فيمــا يتعلــق باللغــة شــكل أحــد
الدوافــع االجتماعيــة التــي تنظــر لهــا روســيا بــأن أوكرانيــا جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة
الروســية.
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ثان ًيا :العامل الخارجي:

منــع توســع حلــف الناتــو تجــاه روســيا :إن حلــف الناتــو بنظــر روســيا منظمة سياســية عســكرية
دفاعيــة ،وليســت منظمــة دوليــة ،وتحركهــا شــر ًقا فــي أوروبــا ليــس محايــدً ا ،بــل ضــد أحــد.
إن «بوتيــن» مســؤول عــن التعامــل مــع الغــرب ،وب ّيــن الرئيــس الروســي (فالديميــر بوتيــن)
بقولــه« :الغــرب ال يريــد صداقتنــا وتحالفنــا معنــا ،روســيا عــدو مــن جانــب واحــد ،والرئيــس
الروســي حــاول أكثــر مــن مــرة التركيــز علــى الحــرب علــى اإلرهــاب»« .لمــاذا يريــد أن يكــون
عدونــا؟» باعتبارهــا التحــدي العالمــي الرئيســي الــذي يواجــه البشــرية ،فــإن محاولــة الحلــف فــي
هــذه الحــرب ،تحقيــق مصالــح اســتراتيجية وأن هــذه الصياغــة ألســباب التدخــل هــو مــا يجــب
علــى الغــرب أن يقبلــه وال شـ َّ
ـك فــي أن نظــرة بوتيــن للسياســة الدوليــة ال تتســامح مــع فكــرة أن
الغــرب يعامــل روســيا وكأنهــا دولــة مــن العالــم الثالــث ،ويفــرض عليهــا عقوبــات كمــا حــدث
مــن قبــل عندمــا ضمــت شــبه جزيــرة القــرم ،ال تنطبــق العقوبــات علــى الــدول العظمــى ،لــم
تعاقــب الواليــات المتحــدة علــى الحــرب فــي العــراق أو علــى التدخــل المباشــر فــي تغييــر النظــام
فــي بنمــا ،أســلوب تفكيــر «بوتيــن» ليــس أقــل مــن التبادليــة .أعتقــد أن عــدم االعتــراف بــدور
بــاده مــن خــال العقوبــات وغيرهــا ،يدفعــه إلــى اتخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات إلثبــات هــذا
الــدور بالقــوة ،مــع االعتــراف أو بدونــه .تمتلــك الصيــن قــوة اقتصاديــة وال تحتــاج إلــى اســتخدام
القــوة العســكرية إلثبــات وجودهــا بيــن القــوى العظمــى ،بينمــا ال تملــك روســيا ســوى القــوة
()18
العســكرية.
واســتنا ًدا لمــا تقــدم علــى الرغــم مــن توفــر األســباب التــي دفعــت روســيا إلــى الدخــول فــي
حــرب تجــاه أوكرانيــا إال أنــه لــوال وجــود اإلرادات المتمثلــة بــإرادة الســلطة الروســية مــن جهــة
وتحقيــق مبــدأ األوراســية الجديــدة مــن خــال توفــر مقومــات القــوة والقــدرة كعمليــة إلعــادة
التكويــن لنظــام دولــي جديــد.
المطلب الثالث :انعكاسات الحرب الروسية تجاه أوكرانيا:

عنــد حديثنــا عــن فلســفة الحــرب بتوظيفهــا التكاملــي لــأدوات والعمليــات مــن خــال تحديــد
بالهــدف األســاس لتحقيــق االســتراتيجية ولكــن فــإن الحــروب قــد تســبب فــي القريــب العاجــل
انعكاســات ســلبية تولــد أخطــا ًرا علــى صعيــد البيئــة العالميــة فــإن توالــد الحــرب الروســية تجــاه
أوكرانيــا أفــرز انعكاســات ســلبية علــى المســتوى الخارجــي والداخلــي وهــذا مــا ســنبينه فــي هــذا
المطلــب.
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ً
أول :االنعكاسات الخارجية:
 -١التصاعد نحو حرب عالمية ثالثة:

إن دالالت حــرب روســيا تجــاه أوكرانيــا اتجهــت نحــو التصاعــد المســتمر مــع القــوى الدوليــة
وذلــك بــأن الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوربــي بينــت أن هــذه الحــرب مــا هــي
إال تحــ ٍد للبيئــة الدوليــة ،فالــروس يريــدون احتــال البــاد بالكامــل ،والمقاومــة األوكرانيــة
تحــاول تأخيرهــا الفــرق بيــن الجيــش والمقاومــة ،إلــى جانــب الجيــش األوكرانــي ،يقــول إن
روســيا تتجــه نحــو االحتــال .الدعــم العســكري األطلســي غيــر قــادر علــى االســتمرار فــي دعــم
المقاومــة األوكرانيــة .علــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الحــدود بيــن دول أوروبــا الشــرقية
وأوكرانيــا ،فــإن روســيا ،إلــى جانــب بيالروســيا ،تصــر علــى وقــف هــذا الدعــم أو الحــد مــن
دخولهــا .حــق األوكرانييــن فــي مقاومــة االحتــال يمكــن فقــط التمســك بــه .ورغــم اختــاف
اســتراتيجيات الــروس واألمريكييــن واألوروبييــن فيمــا يتعلــق بالضمانــات األمنيــة التــي يطلبهــا
الــروس ورفــض الــدول الســابقة التــي قــادت الــروس إلــى خيــار االحتــال والترهيــب عــن طريــق
التوجــه نحــو اســتخدام الســاح النــووي ،أم الموقــف الغربــي مــن االحتــال يواجــه وجهــات نظــر
مثــل أن روســيا ليســت دولــة عالميــة ويجــب أن تتراجــع ،تعمــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وأوروبــا علــى تصعيــد التوتــرات مــن خــال دعــم أوروبــا الشــرقية باألســلحة والمقاتليــن،
وتشــديد العقوبــات االقتصاديــة ،وربمــا التخلــي تما ًمــا عــن الطاقــة الروســية وعزلهــا مال ًيــا،
()19
فضـ ًـا عــن تشــديد العقوبــات ضــد حلفــاء روســيا
فهــذا التصعيــد الخطيــر يضــع روســيا فــي مــأزق ،وبالتالــي فــإن الحــرب واالنتشــار وخطــر
األســلحة النوويــة هــي اختيــار القيــادة الروســية التــي لهــا دور رئيســي فيــه ،أمــا مــن جانــب
إقليمـ ّـي ،فــإن عــدم تدخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإرســال قــوات عســكرية ألوكرانيــا
فــإن مناطــق المصالــح الجيوسياســية قــد تأثــرت بالتصعيــد مــن خــال قيــام الصيــن بمنــاورات
عســكرية تجــاه تايــوان ومنــاورات عســكرية )20( ،أمــا بالنســبة لكوريــا الشــمالية فهــي ال تقبــل
اإلمســاك بالعصــا مــن المنتصــف .فــا يمكنهــا أن تعتــرض علــى مــا تقــوم بــه روســيا ،صراح ـ ًة
أو ضم ًنــا ،شـ ً
موضوعــا .الموقــف الكــوري الشــمالي هــذا وإن كان يرضــي روســيا ،إال
ـكل أو
ً
أنــه يتعــارض مــع بعــض القضايــا المبدئيــة ممــا هــدد النظــام اإلقليمـ ّـي والدولــي باحتماليــة وقــوع
()21
انعكاســا علــى البيئــة االســتراتيجية ككل.
حــرب عالميــة ثالثــة ممــا يســبب
ً
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 -٢التأثير على أمن الطاقة والغذاء:

أ ّدت إعــادة فتــح االقتصــادات العالميــة خــال عــام ( )2020ونهايــة عــام ( ، )2021إلــى
جانــب حــزم التحفيــز االقتصــادي والدعــم الحكومــي غيــر المســبوق ،إلــى نمــو ســريع فــي
الطلــب العالمــي ،ولــم يتمكــن العــرض مــن مواكبــة معانــاة عــدد مــن القطاعــات وقــد أدى ذلــك
()22
إلــى أكبــر تضخــم عالمــي وانعكــس ذلــك بشــكل أساســي فــي أســعار الســلع األساســية.
كمــا أ ّدى الغــزو الروســي ألوكرانيــا إلــى زيــادة التضخــم العالمــي مــن خــال زيــادة أســعار
الســلع األساســية بســبب التأثيــر المباشــر للحــرب مــن جهــة أو العقوبــات الروســية مــن جهــة
أخــرى .ويرجــع ذلــك إلــى ثقــل البلديــن ،وال سـ َّيما روســيا فــي ســوق التصديــر لبعــض مــن أهــم
الســلع األساســية ،وخاصــة مصــادر الطاقــة ،فتعــد روســيا ً
أيضــا أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي فــي
العالــم ،متخلفــة كثيـ ًرا عــن بقيــة العالــم ،حيــث بلغــت الصــادرات  260مليــار متــر مكعــب فــي
عــام ( ، )2019أي أكثــر مــن ربــع صــادرات الغــاز الطبيعــي العالميــة .وبالمثــل ،فــإن كل مــن
()23
روســيا و أوكرانيــا يعــدان خامــس أكبــر مصدريــن للقمــح فــي العالــم.
فاالنعــكاس المباشــر للحــرب علــى تعطيــل الصــادرات األوكرانيــة ،وخاصــة الحبــوب،
ســيكون لــه تأثيــر علــى الصــادرات الروســية ،فقــد أ ّدى الخــوف مــن هــذه االضطرابــات المختلفــة
إلــى ارتفــاع أســعار النفــط وتجــاوز حاجــز ( )100دوالر ألول مــرة منــذ عــام ( ، )2014كمــا
ارتفــع ســعر الغــاز الطبيعــي ،ســتتدفق هــذه التأثيــرات مــن خــال ثــاث قنــوات رئيســيةً :
أول:
يــؤدي ارتفــاع أســعار الســلع األساســية ،مثــل الغــذاء والطاقــة ،إلــى زيــادة التضخــم ،ممــا يقلــل
بــدوره مــن قيمــة اإليــرادات ويضعــف الطلــب .ثان ًيــا :ســتواجه االقتصــادات المجــاورة على وجه
الخصــوص اضطرابــات فــي التجــارة وسالســل التوريــد والتحويــات ،وستشــهد موجــة تأريخيــة
فــي تدفــق طالبــي اللجــوء ثال ًثــا :يــؤدي تراجــع الثقــة التجاريــة وزيــادة حالــة عــدم اليقيــن لــدى
المســتثمرين إلــى إضعــاف أســعار األصــول ،وتشــديد األوضــاع الماليــة ،وربمــا تحفيــز تدفقــات
()24
رأس المــال الخارجــة مــن األســواق الناشــئة.
نظـ ًرا ألن روســيا وأوكرانيــا منتجــان رئيســيان للســلع ،فقــد أدت اضطرابــات سلســلة التوريــد
إلــى زيــادة األســعار العالميــة بشــكل كبيــر ،وخاصــة أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي ،ارتفعــت
معهــا تكاليــف الغــذاء العالمــي بســبب المســتوى التأريخــي ألســعار القمــح ،بحيــث تمثــل كل من
أوكرانيــا وروســيا ( ) ٪30مــن صــادرات القمــح العالميــة .وهــذا لديــه عالقــات تجاريــة وســياحية
ومخاطــر ماليــة مباشــرة فــي االقتصــادات المعتمــدة علــى النفــط ،ستســجل معــدالت عجــز أعلــى
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فــي التمويــل والتجــارة العامــة وستشــهد المزيــد مــن الضغــوط التضخميــة ّ
وإن تدهــور األوضــاع
المعيشــية فــي البلــدان الديمقراطيــة ،فــي أوروبــا أو الواليــات المتحــدة ،جــراء العقوبــات علــى
روســي ،مــن خــال قنــوات كالتضخــم ونقــص الســلع وتوقــف إمــدادات الطاقــة وغيرهــا ،يهــدد
()25
األمــن العالمــي ً
أول فــي مواضيــع الغــذاء والطاقــة كحاجــات أساســية وضروريــة للعالــم.
ثان ًيا :االنعكاسات الداخلية:
 -١استنزاف قدرات روسيا العسكرية:

الــروس يعلنــون أن احتــال أوكرانيــا ليــس مــن أهدافهــم وإنمــا نــزع ســاحها وإقامــة حكومــة
غيــر معاديــة لهــم .وكذلــك االعتــراف باســتقالل منطقــة دونبــاس ،لكــن هــذه الجملــة ال يمكــن
أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد ،ال ينــدرج الغــزو الروســي لمعظــم المــدن األوكرانيــة الكبــرى
ضمــن هــذه الفئــة ،حــاول الــروس عــدة مــرات دخــول المــدن الكبــرى ،بمــا فــي ذلــك العاصمــة
كييــف ،لكــن تــم إبعادهــم بســبب القــوة الدفاعيــة ألوكرانيــا وبســبب قيــام الواليــات المتحــدة
األمريكيــة بإرســال صواريــخ (جافليــن) الحراريــة التــي تســتهدف المدرعــات بيــن اإلدراك
العســكري الروســي أن هــذه الخســائر هــي التــي ســببتها حــرب الشــوارع وحصــار الجيــش
الروســي فــي مدينــة خيرســون جنــوب أوكرانيــا و فــي محاولــة إلجــاء المدافعيــن عنهــا .لكــن
وقــف حصــار المــدن مكلــف جعــل هــذا القــوات الروســية عرضــة لهجمــات مضــادة قويــة مــن
قبــل الجيــش األوكرانــي ،بحســب أرقــام وزارة الدفــاع األوكرانيــة ،التــي ال يصعــب التحقــق مــن
()26
دقتهــا ،فإنــه تــم إســقاط ( )127مروحيــة ،و ( )117مقاتلــة ،و ( )56مس ـ ّيرة روســية.
وهــذا الوضــع العســكري مــن شــأنه تحويــل أوكرانيــا إلــى مســتنقع الســتنزاف الجيــش
الروســي ،لكنــه سيتســبب فــي خســائر كبيــرة بصفــوف المدنييــن ،وقــد يدفــع موســكو إلــى تســوية
مــدن بــاألرض مثلمــا فعلــت فــي العاصمــة الشيشــانية غروزنــي ومدينــة حلب الســورية ،وقــد تلجأ
إلــى اســتعمال أســلحة أكثــر فتـ ًـكا ،إذا شــعرت بأنهــا تقتــرب مــن خســارة الحــرب ،ويعــد حصــار
روســيا المطــول للمــدن األوكرانيــة إجــرا ًء ثنائ ًيــا ،يضاعــف الرفــض الدولــي للعمــل العســكري
المنصــوص عليــه فــي قــرار مجلــس األمــن الدولــي الــذي يحظــر الفيتــو الروســي فصــوت جميــع
األعضــاء لصالحــه باســتثناء ثالثــة ،وكذلــك قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــذي يديــن
الغــزو الروســي ألوكرانيــا بأغلبيــة ســاحقة .كمــا تجلــى هــذا الرفــض بقــوة فــي التظاهــرات التــي
اندلعــت فــي كبــرى المــدن األمريكيــة واألوروبيــة ،كرفــض للعمــل العســكري الروســي .لكنــه
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فــي الوقــت نفســه يكشــف عــن إحبــاط حلفــاء أوكرانيــا ،مثــل الواليــات المتحــدة واالتحــاد
األوروبــي ،الذيــن يرفضــون ويهــددون باتخــاذ قــرار بشــأن منطقــة حظــر طيــران بســبب المواجهــة
المباشــرة بيــن الواليــات المتحــدة وروســيا .فــوق أوكرانيــا .احتمــال نشــوب حــرب عالميــة ثالثــة
()27
ومواجهــة نوويــة مدمــرة.
 -٢انهيار منظومة االقتصاد الروسي:

بــدأت المؤسســات الماليــة األمريكيــة بفــرض سلســلة مــن العقوبــات االقتصاديــة الدوليــة
مباشــرة نيابــة عــن وزارة الخزانــة األمريكيــة ،والتــي أثــرت بشــدة علــى الهيــاكل االقتصاديــة لتلــك
البلــدان المســتهدفة وقدمــت التمويــل للجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة وكذلــك مجموعــة مــن
األفــراد .وألســباب ماليــة تــم اســتهداف هــؤالء األفــراد بالعقوبــات االقتصاديــة فــي مواجهــة
القضايــا والمشــاكل العالميــة بمــا فــي ذلــك روســيا االتحاديــة ف ُفرضــت العقوبــات بعــد الثــورة
األوكرانيــة عــام ( ، )2014عندمــا ُاتهمــت روســيا بدعــم االنفصالييــن فــي شــرق أوكرانيــا ونشــر
قــوات داخــل البــاد ،تلتهــا عقوبــات اقتصاديــة  -تطبقهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة و االتحاد
األوروبــي  -الــذي كان لــه تأثيــر ســلبي علــى االقتصــاد الروســي مــن حيــث االســتثمار وخفــض
قيمــة العملــة ( ، )28وبعــد قيــام روســيا باحتــال أوكرانيــا بــدأت آثــار العقوبــات الغربيــة الشــديدة
تظهــر علــى االقتصــاد الروســي ،وانخفــض الروبــل بنســبة ( ، ) ٪30وغال ًبــا مــا كانــت األســواق
الماليــة الروســية مغلقــة بســبب الخــوف .علــى الرغــم مــن أن البنــك المركــزي قــد اتخذ إجــراءات
فوريــة ،مثــل رفــع أســعار الفائــدة مــن ( ) ٪5 .9إلــى ( ، ) ٪20فقــد لجــأت الحكومــة الروســية
إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التأديبيــة الماليــة .يتــم تحويــل ( ) ٪80مــن دخلهــا إلــى «الروبل»،
كفــرض لرســوم تصــل إلــى ( ) ٪30علــى الشــراء الفــردي للعمــات األجنبيــة ومتطلبــات
وتضمنــت
الشــركات العاملــة فــي مجــال التصديــر وقطــع خطــوط الغــاز (نــورد ســتريم ، )29( )2
ّ
العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا حتــى اآلن قيــو ًدا صارمــة علــى التجــارة والتمويــل والســفر ،فضـ ًـا
عــن تجميــد األصــول األجنبيــة وحظــر العديــد مــن البنــوك الروســية مــن اســتخدام نظــام الرســائل
بيــن البنــوك ( ،*30 )SWIFTوســيعقد فقــدان الوصــول إلــى نظــام ســويفت مدفوعــات التصديــر
واالســتيراد ،بــل قــد يمنــع تســديد قيمــة كوبونــات األســهم ،فالعقوبــات تــؤدي إلــى عطــل نمــو
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي النصــف الثانــي مــن عــام ( )2022بمقــدار ( ) ٪5 ,3وقــد يــؤدي
التراجــع بخطــوات بطيئــة فــي مســتويات المعيشــة بإثــارة االســتياء العــام ،ممــا يهــدد إدارة «بوتين»
()31
بســبب انهيــار االقتصــاد الروســي.
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الخاتمة:

تأسيســا لتلــك المنطلقــات التــي تــم التطــرق لهــا فــي موضــوع بحثنــا (الحــرب الروســية علــى
ً
أوكرانيــا :رؤيــة اســتراتيجية فــي الطبيعــة واالنعكاســات) علــى المســتوى النظــري والعملــي
نســتطيع القــول بــأن الحــرب الروســية األوكرانيــة بينــت العديــد مــن المالمــح المتعــارف عليهــا من
الشــأن االســتراتيجي وفــق نظــر ميدانيــة اســتقرائية بــأن ســعي روســيا هــو تحقيــق فلســفة المــكان
ضمــن نطــاق جيوبولتيكــي رســمت مــن قبــل منظومــة التفكيــر الروســي وطبقــت بيــد متخــذ القــرار
االســتراتيجي لمبــدأ األورواســية الجديــدة وإعــادة بنــاء نظــام عالمــي مــن خــال الوصــول إلــى
مناطــق المصالــح الجيوسياســية ولكــن انعكــس هــذا األمــر نحــو التصعيــد لحــرب عالميــة ثالثــة
وقــد بيــن التأريــخ السياســي أن نهايــة فتــرة الحــرب البــاردة هــو اســتخدام أســلوب االســتنزاف كـــ
(تكتيــك وتكنيــك) مــن أجــل حســم الحــرب ،وهــو مــا بــدأت بــه أوكرانيــا بوضع روســيا بمســتنقع
اســتنزاف كالــذي حــدث لهــا فــي أفغانســتان ،وعليــه يمكــن وضــع بعــض االســتنتاجات ،وهــي
كاآلتــي:
 -1إن ألوكرانيــا أهميــة كبيــرة فــي المــدرك االســتراتيجي الروســي لمــا تحتويــه هــذه المنطقــة
مــن مصالــح ومجــال حيــوي وتقــارب جغرافــي واجتماعــي.
 -2ســعت روســيا مــن خــال اســتراتيجيات األمــن القومــي الروســي منــذ وصــول (فالديميــر
بوتيــن) إلــى الســلطة إلــى بيــان أهميــة أوكرانيــا كعامــل اقتصــادي محقــق لطمــوح مــا ترنــو إليــه
االســتراتيجيات الروســية.
 -3دعمــت القــوى الدوليــة مــن ضمنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة أوكرانيــا باألســلحة
والعتــاد لوضــع روســيا فــي موقــف اســتنزاف عســكري وتطــور الحــرب مــن صيغــة متماثلــة
خاطفــة إلــى صيغــة حــرب اســتنزاف
انعكاســا ســلب ًيا علــى المنظومــة
 -4إن نتائــج الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا أوجــدت
ً
الدوليــة واإلقليم ّيــة وحتــى فــي الداخــل الروســي بالرغــم مــن روســيا ال تــزال تبيــن نفســها فــي
موقــف المنتصــر إال أنهــا تتعــرض إلــى تغييــر انتكاســي فــي اقتصادهــا ومنظومــة القــوة الروســية
فقــد تــؤدي هــذه االنتكاســات إلــى االنســحاب مــن أوكرانيــا.
 -5التهديــد الــذي يواجــه العالــم اليــوم مــن قبــل الحــرب الروســية األوكرانيــة قــد ينــذر مــن
خصوصــا مــن قبــل الــدول التــي
جانــب اســتراتيجي إلــى احتماليــة قيــام الحــروب فــي المنطقــة
ً
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صراعــا مــع مناطــق المصالــح األمريكيــة بيــن كل مــن (الصيــن -تايــوان) و (كوريا الشــمالية
تشــهد
ً
 كوريــا الجنوبيــة) (الهنــد  -باكســتان) وهــذا بســبب نتيجــة عــدم تدخــل الناتــو والواليــاتالمتحــدة األمريكيــة فــي تــرك أوكرانيــا تواجــه روســيا منفــردة.
قائمة المصادر:
الكتب والدراسات:

1.أحمــد ديــاب ،النــزاع فــي القوقــاز .حســابات خاطئــة وتداعيــات إقليم ّيــة خطيــرة،
مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد ( ، )174القاهــرة ،مركــز األهــرام للدراســات السياســية
واالســتراتيجية.2008 ،
2.أرشــد مزاحــم مجبــل ،األزمــة األوكرانيــة وســمات التغييــر فــي التــوازن الدولــي ،مجلــة
حمورابــي ،العــدد ( ، )11بغــداد ،مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات.2014 ،
3.خالــد إســماعيل ســرحان ،عقيــدة بوتيــن فــي السياســة الخارجيــة الروســية :أوكرانيــا
أنموذجــا ،مجلــة أبحــاث اســتراتيجية ،العــدد ( ، )5بغــداد ،مركــز بــادي
وســوريا
ً
للدراســات واألبحــاث االســتراتيجية.2014 ،
4.خلــود محمــد خميــس ،الــدور الروســي فــي األزمــة األوكرانيــة والتداعيــات اإلقليم ّيــة،
نشــرة الدراســات السياســية والدوليــة واإلقليم ّيــة ،العــدد ( ، )1جامعــة بغــداد ،مركــز
الدراســات الدوليــة.2014 ،
5.ســيف نصــرت توفيــق وآخــرون ،دور المؤسســات الماليــة األمريكيــة فــي آليــة رســم
العقوبــات االقتصاديــة الدوليــة ،مجلــة تكربــت للعلــوم السياســية ،العــدد ( ، )26جامعــة
تكريــت ،العــراق ،2021 ،ص .136
6.عزمــي بشــارة ،روســيا وأوكرانيــا وحلــف الناتــو :تأمــات فــي اإلصــرار العجيــب
علــى عــدم تج ّنــب المســار المــؤدي إلــى الحــرب ،سلســلة دراســات ،المركــز العربــي
لألبحــاث ودراســة السياســات ،الدوحــة.2022 ،
7.عصــام عبــد الفتــاح ،القيصــر . .التحــدي . . .اإلرادة صناعــة عالــم جديــد ،ط،1
القاهــرة ،مطبعــة كنــوز للنشــر والتوزيــع2015 ،
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8.عمــار حميــد ياســين ،قــراءة فــي المذهــب العســكري الروســي بيــن الماضــي والحاضــر،
مجلــة دراســات دوليــة ،العــدد ( ، )56جامعــة بغــداد ،مركــز الدراســات الدوليــة،
.2013
9.فيرونيــكا حليــم فرانســيس ،جيوبوليتيــك السياســة الخارجيــة الروســية دراســة فــي أثــر
الجيوبوليتيــك فــي عالقــة روســيا بــدول الجــوار ،المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات
االقتصاديــة والعلــوم السياســية ،العــدد  ،8المجلــد  ،4جامعــة اإلســكندرية.2019 ،
	10.محمــد ديــاب ،توســيع الناتــو :حــرب البلقــان أهــداف اســتراتيجية وجيوسياســية ،مجلة
شــؤون األوســط ،العــدد ( ، )83بيــروت ،مركــز الدراســات االســتراتيجية والبحــوث
والتوثيــق.1999 ،
	11.معتــز محمــد ســامة ،مســتقبل الــدور الروســي فــي الكومنولــث الجديــد ،مجلــة
السياســة الدوليــة ،العــدد ( ، )112القاهــرة ،مركــز األهــرام للدراســات السياســية
واالســتراتيجية.1993 ،
	12.نورهــان الشــيخ ،العالقــات الروســية  -األورو اطلنطيــة بيــن المصالــح الوطنية والشــراكة
الجيوســتراتيجية ،مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد ( ، )170القاهــرة ،مركــز األهــرام
للدراســات السياســية واالســتراتيجية.2007 ،
	13.وليــم نصــار ،روســيا والنظــام الدولــي ،المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية ،العــدد ()20
 ،بيــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.2008 ،
اإلنترنت:

1.مأمــون الحســيني ،أزمــة أوكرانيــا  -القــرم . .والعبــور إلــى فضــاء العالــم الجديــد،
مجلــة الوحــدة اإلســامية ،العــدد ( ، )148نيســان ،2014 /ينظــر الــى الرابــط:
https: //www. wahdaislamyia. org/issues/148/mhusseini. htm

2.عبــد الرحمــن ناصــر ،روســيا . .الصعــود الجديــد ،موقــع ساســة بوســت،2014 ،
ينظــر إلــى الرابــط:
https: //www. sasapost. com/russias-new-boarding/
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3.أحمــد الجعــل ،أوكرانيــا فــي اســتراتيجية األمــن القومــي الروســية ،موقــع فلســطين
أوناليــن ،2022 ،ينظــر إلــى الرابــط:
https: //felesteen. news/post/102498/٪ D8٪ A3٪ A9

4.عمــار ديــوب ،احتــال أوكرانيــا وإمكانيــة الحــرب العالميــة الثالثــة ،موقــع العربــي
الجديــد ،2022 ،ينظــر إلــى:
https: //www. alaraby. co. uk/opinion/٪ D8٪

5.هــل يشــجع الغــزو الروســي ألوكرانيــا الصيــن علــى مهاجمــة تايــوان؟ ،موقــع ،dw
 ،2022ينظــر إلــى الرابــط:
https: //www. dw. com/ar/٪ D9٪ 87٪ D9٪ 84-٪

6.الســيد صدقــي عابديــن ،كوريــا الشــمالية واألزمــة األوكرانيــة . .التشــخيص
والتداعيــات ،مركــز األهــرام للدراســات السياســية االســتراتيجية ،2022 ،ينظــر إلــى
الرابــط:
https: //acpss. ahram. org. eg/News/17422. aspx#

7.حســين ســليمان ،التعقيــدات االقتصاديــة لألزمــة األوكرانيــة والعقوبــات علــى روســيا،
مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية ،القاهــرة ،2022 ،ينظــر إلــى
الرابــط:
https: //acpss. ahram. org. eg/News/17419. aspx

8.الفريــد كامــر وآخــرون ،الحــرب فــي أوكرانيــا وأصداؤهــا عبــر مختلــف مناطــق العالــم،
صنــدوق النقــد الدولــي ،ينظــر إلــى الرابــط:
https: //www. imf. org/ar/News/Articles/202215/03//blog-how-war-inukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522

9.روســيا تدخــل حــرب اســتنزاف طويلــة األمــد فــي أوكرانيــا ،موقــع العربــي اليــوم،
 ،2022ينظــر إلــى الرابــط:
https: //alarab. co. uk/٪ D8٪ B1٪ D9٪
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	10.روســيا تدخــل حــرب اســتنزاف طويلــة األمــد فــي أوكرانيــا ،مصــدر ســبق ذكــره ،وينظــر
الـــ «تصويــت تأريخــي» . .األمــم المتحــدة تديــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا ،موقع ،dw
 ،2022الرابط:
https: //www. dw. com/ar/٪ D8٪ AA٪ D8٪ B5٪ D9٪ 88٪

	11.أحمــد مصطفــى ،أي انهيــار سيشــهده االقتصــاد الروســي :ســيناريو اإلفــاس أم كارثــة
شــاملة؟ ،موقــع إندبندنــت عربيــة ،2022 ،ينظــر إلــى الرابــط:
https: //www. independentarabia. com/node/309426

	12.الرابطة العالمية لالتصاالت المالية بين البنوك ()SWIFT
https: //www. swift. com/about-us/discover-swift
English resources:
” 1. British Petroleum, “BP statistical review of world energy 2021.
Statistical review of world energy 70th edition, London, 2021, p7.
2. Why is Ukraine so Important for Russia? ، 5/May/2015.
http: //foresightinvestor. com/articles/18361-why-is-ukraine-so-importantfor-russia
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 .8معتــز محمــد ســامة ،مســتقبل الــدور الروســي
يف الكومنولــث اجلديــد ،مجلــة السياســة الدوليــة،
العــدد ( ، )112القاهــرة ،مركــز األهــرام للدراســات
السياســية واالســتراتيجية ،1993 ،ص .157

 .1خلــود محمــد خميــس ،الــدور الروســي يف األزمــة
األوكرانيــة والتداعيــات اإلقليم ّيــة ،نشــرة الدراســات
السياســية والدوليــة واإلقليم ّيــة ،العــدد ( ، )1جامعــة ?9 . Why is Ukraine so Important for Russia
بغــداد ،مركــز الدراســات الدوليــة ،2014 ،ص ، 5/May/2015. http: //foresightinvestor. -15
.16
com/articles/18361-why-is-ukraine-soimportant-for-russia
 .2مأمــون احلســيني ،أزمــة أوكرانيــا  -القــرم . .والعبــور
إلــى فضــاء العالــم اجلديــد ،مجلــة الوحــدة اإلســامية ،مت االطالع بتأريخ 2022/4/6
العــدد ( ، )148نيســان ،2014 /ينظــر إلــى الرابــط:
 .10خلــود محمــد خميــس ،مصــدر ســبق ذكــره ص -17
https: //www. wahdaislamyia. org/issues/148/
.18
mhusseini. htm

 . 11خالــد إســماعيل ســرحان ،عقيــدة بوتــن يف السياســة
مت االطالع بتأريخ 2022/4/5
أمنوذجــا ،مجلــة
اخلارجيــة الروســية :أوكرانيــا وســوريا
ً
 .3أرشــد مزاحــم مجبــل ،األزمــة األوكرانيــة وســمات
أبحــاث اســتراتيجية ،العــدد ( ، )5بغــداد ،مركــز
التغييــر يف التــوازن الدولــي ،مجلــة حمورابــي،
بــادي للدراســات واألبحــاث االســتراتيجية،2014 ،
العــدد ( ، )11بغــداد ،مركــز حمورابــي للبحــوث
ص .123 - 122
والدراســات ،2014 ،ص .75
 )1( 12وليــم نصــار ،روســيا والنظــام الدولــي ،املجلــة
 .4عمــار حميــد ياســن ،قــراءة يف املذهــب العســكري
العربيــة للعلــوم السياســية ،العــدد ( ، )20بيــروت،
الروســي بــن املاضــي واحلاضــر ،مجلــة دراســات
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،2008 ،ص .31
دوليــة ،العــدد ( ، )56جامعــة بغــداد ،مركــز
 .13نورهــان الشــيخ ،العالقــات الروســية  -األورو
الدراســات الدوليــة .2013 ،ص .24
أطلنطيــة بــن املصالــح الوطنيــة والشــراكة
 .5محمــد ديــاب ،توســيع الناتــو :حــرب البلقــان أهــداف
اجليوســتراتيجية ،مجلــة السياســة الدوليــة ،العــدد
اســتراتيجية وجيوسياســية ،مجلــة شــؤون األوســط،
( ، )170القاهــرة ،مركــز األهــرام للدراســات
العــدد ( ، )83بيــروت ،مركز الدراســات االســتراتيجية
السياســية واالســتراتيجية ،2007 ،ص .49
والبحــوث والتوثيــق ،1999 ،ص .41-40
 .14عبــد الرحمــن ناصــر ،روســيا . .الصعــود اجلديــد،
 . 6أحمــد ديــاب ،النــزاع يف القوقــاز . . .حســابات
موقــع ساســة بوســت ،2014 ،ينظــر إلــى الرابــط:
خاطئــة وتداعيــات إقليم ّيــة خطيــرة ،مجلــة السياســة
https: //www. sasapost. com/russias-newالدوليــة ،العــدد ( ، )174القاهــرة ،مركــز األهــرام
/boarding
للدراســات السياســية واالســتراتيجية ،2008 ،ص
مت االطالع بتأريخ 2022/4/7
.216 - 215
 .7عصــام عبــد الفتــاح ،القيصــر . .التحــدي .15 . . .أحمــد اجلعــل ،أوكرانيــا يف اســتراتيجية األمــن
القومــي الروســية ،موقــع فلســطني أوناليــن،2022 ،
اإلرادة صناعــة عالــم جديــد ،ط ،1القاهــرة ،مطبعــة
ينظــر إلــى الرابــط:
كنــوز للنشــر والتوزيــع .2015 ،ص .76
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 . 22 https: //felesteen. news/post/102498/٪ D8٪حســن ســليمان ،التعقيــدات االقتصاديــة لألزمــة
األوكرانيــة والعقوبــات علــى روســيا ،مركــز األهــرام
A3٪ A9
للدراســات السياســية واالســتراتيجية ،القاهــرة،
مت االطالع بتأريخ 2022/4/7
 ،2022ينظــر إلــى الرابــط:
 .16فيرونيــكا حليــم فرانســيس ،جيوبوليتيــك السياســة
https: //acpss. ahram. org. eg/News/17419.
اخلارجيــة الروســية دراســة يف أثــر اجليوبوليتيــك يف
aspx
عالقــة روســيا بــدول اجلــوار ،املجلــة العلميــة لكليــة
الدراســات االقتصاديــة والعلــوم السياســية ،العــدد  ،8مت االطالع بتأريخ 2022/4/13
املجلــد  ،4جامعــة اإلســكندرية.169 ،2019 ،
23 . British Petroleum, “BP statistical review
 .17املصدر نفسه ،ص 170- 169

of world energy 2021. ” Statistical review
of world energy 70th edition, London,
2021, p7.

 . 19عمــار ديــوب ،احتــال أوكرانيــا وإمكانيــة احلــرب
العامليــة الثالثــة ،موقــع العربــي اجلديــد ،2022 ،ينظــر
إلــى:

https:
//www.
imf.
org/ar/News/
Articles/202215 /03 //blog-how-war-inukraine-is-reverberating-across-worldsregions-031522

 . 18عزمــي بشــارة ،روســيا وأوكرانيــا وحلــف الناتــو:
تأمــات يف اإلصــرار العجيــب علــى عــدم جت ّنــب املســار
املــؤدي إلــى احلــرب ،سلســلة دراســات ،املركــز العربــي  . 24ألفريــد كامــر وآخــرون ،احلــرب يف أوكرانيــا
وأصداؤهــا عبــر مختلــف مناطــق العالــم ،صنــدوق
لألبحــاث ودراســة السياســات ،الدوحــة،2022 ،
النقــد الدولــي ،ينظــر إلــى الرابــط:
ص 15

https: //www. alaraby. co. uk/opinion/٪ D8٪

مت االطالع بتأريخ 2022/4/13

مت االطالع بتأريخ 2022/4/10
 . 20هــل يشــجع الغــزو الروســي ألوكرانيــا الصــن علــى  . 25ألفريــد كامــر وآخــرون ،مصــدر ســبق ذكــره ،وينظــر
إلــى حســن ســليمان مصــدر ســبق ذكــره.
مهاجمــة تايــوان؟ ،موقــع  ،2022 ،dwينظــر إلــى
 . 26روســيا تدخــل حــرب اســتنزاف طويلــة األمــد يف
الرابــط:
أوكرانيــا ،موقــع العربــي اليــوم ،2022 ،ينظــر إلــى
https: //www. dw. com/ar/٪ D9٪ 87٪ D9٪
الرابــط:
84-٪
https: //alarab. co. uk/٪ D8٪ B1٪ D9٪

مت االطالع بتأريخ 2022/4/10

 . 21الســيد صدقــي عابديــن ،كوريــا الشــمالية واألزمــة مت االطالع بتأريخ 2022/4/15
األوكرانيــة . .التشــخيص والتداعيــات ،مركــز  . 27روســيا تدخــل حــرب اســتنزاف طويلــة األمــد يف
أوكرانيــا ،مصــدر ســبق ذكــره ،وينظــر الـــ «تصويــت
األهــرام للدراســات السياســية االســتراتيجية،2022 ،
تأريخــي» . .األمم املتحــدة تديــن الغــزو الروســي
ينظــر إلــى الرابــط:
ألوكرانيــا ،موقــع  ،2022 ،dwالرابــط:
https: //acpss. ahram. org. eg/News/17422.
aspx#

مت االطالع بتأريخ 2022/4/10

https: //www. dw. com/ar/٪ D8٪ AA٪ D8٪
B5٪ D9٪ 88٪

مت االطالع بتأريخ 2022/4/16
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 . 28ســيف نصــرت توفيــق وآخــرون ،دور املؤسســات
املاليــة األمريكيــة يف آليــة رســم العقوبــات االقتصاديــة
الدوليــة ،مجلــة تكربــت للعلــوم السياســية ،العــدد
 ،26جامعــة تكريــت ،العــراق ،2021 ،ص .136
 . 29أحمــد مصطفــى ،أي انهيــار سيشــهده االقتصــاد
الروســي :ســيناريو اإلفــاس أم كارثــة شــاملة؟،
موقــع اندبندنــت عربيــة ،2022 ،ينظــر إلــى الرابــط:
com/

https: //www. independentarabia.
node/309426

مت االطالع بتأريخ 2022/4/16
 * 30الرابطــة العامليــة لالتصــاالت املاليــة بــن البنــوك
( : )SWIFTهــي جمعيــة تعاونيــة غيــر ربحيــة ميلكهــا
أعضــاء وتقــدم خدمــات عاليــة الكفــاءة وفعالــة مــن
حيــث التكلفــة .مت تقــدمي فكــرة يف أواخــر الســتينيات
مــع تطــور التجــارة العامليــة ،وأنشــئت يف عــام ()1973
ومقرهــا يف بلجيــكا وبــدأت أنشــطتها يف عــام ()1977
 ،وبلــغ عــدد الــدول املشــاركة أكثــر مــن ( )209دولــة
تضــم معظــم الــدول العربيــة ،وعــدد املؤسســات املاليــة
املشــتركة أكثــر مــن ( )9000مؤسســة و يوفــر هــذا
النظــام مــن خــال توفيــر أحــدث األدوات العلميــة يف
مجــال ربــط وتبــادل الرســائل واملعلومــات بــن جميــع
أســواق رأس املــال مــن خــال البنــوك املســؤولة عــن
تنفيــذ ذلــك يف الــدول املختلفــة ،كمــا يوفــر إمكانيــة
تلبيــة احتياجــات العمــاء األجانــب واحملليــن مــن
مشــترك ،للمزيــد ينظــر إلــى:
https: //www. swift. com/about-us/discoverswift

مت االطالع بتأريخ 2022/4/16
 . 31أحمد مصطفى ،مصدر سبق ذكره.
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وتأثيره على الدولة الرخوة
البناء المؤسسي
ُ
الباحث بهاء عبد الكريم طاهر

المستخلص

يعالــج البحــث مفهــوم الدولــة الرخــوة والمفاهيــم المقاربــة وخصائصهــا وفقــا لطروحــات
غونــار ميــردل فــي ســبعينيات القــرن الماضــي ،والدولــة الرخــوة هــي الدولــة التــي ال تطبــق
القانــون ليــس لعجــز القانــون أو لوجــود ثغــرات فيــه ،وإنمــا لرغبــة النخبــة المســيطرة التــي ال
تبالــي بالقانــون لمــا لديهــا مــن أمــوال وحصانــة تحميهــا ،وألن صغــار الموظفيــن يتلقــون
الرشــاوى للتغاضــي عــن تطبيــق القانــون ،ويكــون الفســاد مستشــريا فــي هــذه الدولــة و ظاهــرة
عامــة ،وهــذا يــؤدي إلــى انهيــار االقتصــاد الــذي يكــون معتمــدا بشــكل كلــي علــى الخــارج فــي
تغطيــة احتياجــات الدولــة ،فهنــاك عالقــة تبادليــة مــا بيــن الفســاد ورخــاوة الدولــة ،إضافــة إلــى
أنهــا تــؤدي إلــى االنقســام المجتمعــي الحــاد وبــروز الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة
الوطنيــة ،وبالتالــي ضعــف االنتمــاء الوطنــي ،وهــذا مــا يهــدد األمــن والســلم االجتماعــي للدولــة
ويجعلهــا فــي خطــر االنهيــار أمــام أي منزلــق أو مطــب تتعــرض لــه.

Institutional Building and Its Effect on the Soft-State
Extract
The research deals with the concept of the soft state and
the converging concepts and their properties according to the
propositions of Gunnar Myrdal in the seventies of the last century.
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The soft state is the state that does not apply the law not because the
law is impotent or the presence of gaps, but rather it is not applied
due to the desire of the dominant elite that is indifferent to the law
because of its money and immunity that protects it and the young or
The employees receive bribes to overlook the application of the law,
and corruption is rampant in this country and it is a good feature and
a general phenomenon, and this leads to the collapse of the economy,
which is completely dependent on the outside to cover the inability to
cover its needs. There is a reciprocal relationship between corruption
and the laxity of the state, in addition it leads to severe societal division
and the emergence of sub-identities at the expense of national identity
and thus weakening of national affiliation.
Keywords:

المقدمة:

إن المؤشــرات الدالــة علــى الدولــة الرخــوة تحتــاج لفتــرات زمنيــة طويلــة لكــي تظهــر وتعبــر
عــن حالــة فشــل واضحــة .إال أنهــا فــي أطــوار نموهــا ،تعتبــر أبــرز المحفــزات الكامنــة للفشــل
والتــي تعبــر عــن نفســها فــي النهايــة فــي شــكل تدهــور الوضــع األمنــي .كمــا إن دمــج المؤشــرات
الدالــة علــى فشــل الدولــة مثــل الفســاد والصراعــات وغيــاب الشــفافية والتضخــم ومعانــات
األقليــات ،أدى إلــى وجــود حالــة مــن التداخــل بيــن المؤشــرات ،ممــا يزيــد مــن احتمــاالت
االعتمــاد علــى قــدر مــن االنتقائيــة عنــد تصنيــف الــدول .وتختلــف حــال فشــل الــدول بيــن دولــة
وأخــرى وبيــن حالــة وأخــرى ،إذ ّإن هنــاك ً
دول ضعيفــة إلــى حــد الفشــل علــى شــكل الصومــال
وأفغانســتان ،فيمــا هنــاك ٌ
دول أطلــق عليهــا صفــة الفشــل وهــي بعيــدة منهــا ّ
كل البعــد ،وهــذا
مــا يشــير إلــى وجــود ّ
مخططــات معــدّ ة ســل ًفا لتحويلهــا إلــى ٍ
دول فاشــلة ،وذلــك عبــر اســتخدام
وســائل مختلفــة ،لتأليــب الــرأي العــام المحلــي والدولــي ضدّ هــا ،منهــا الضــخ اإلعالمــي ّ
المركــز
بمختلــف آلياتــه وأســاليبه.
تغطــي المؤشــرات الموضوعيــة لقيــاس فشــل الــدول جوانــب متعــددة ممــا يضمــن ســهولة
وصــف أي دولــة بالفاشــلة مــع اختــاف درجــات الفشــل .ذلــك األمــر الــذي أدى إلــى تســييس
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المفهــوم والحياديــة عــن معنــاه األكاديمــي أو التنمــوي ،واعتبرتــه الــدول ذات المصلحــة مدخـ ًـا
للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول المهمشــة والضعيفــة بمــا يحقــق مصالــح القــوى الكبــرى
بصــرف النظــر عــن المصلحــة الوطنيــة لشــعوب الــدول التــي تصنــف علــى أنهــا فاشــلة.
فــإن المعاييــر واألســباب لتصنيــف الــدول بالفشــل تتفــاوت مــن دولــة إلــى أخــرى ،فــإن بعــض
المعاييــر تغيــب فــي ديمقراطيــات عريقــة ،أمــا فــي دول العالــم الثالــث فعــدد كبيــر مــن معاييــر
الفشــل ينطبــق عليهــا .يأتــي فشــل الــدول علــى أصعــدة متوازيــة ،ال يمكــن اإلمســاك بأيهمــا
الســبب وأيهمــا النتيجــة ،بمعنــى أنــه يمكــن للفشــل علــى الصعيــد االجتماعــي أن يكــون مســب ًبا
لفشــل علــى الصعيــد االقتصــادي ،وعليــه تفشــل المؤسســات السياســية فــي تــدارك الفشــل
المترتــب علــى الصعيديــن الســابقين ،لتتصاعــد احتمــاالت تدخــل قــوى خارجيــة فــي الدولــة.
وقــد تبــدأ دائــرة الفشــل بالعكــس ،بحيــث تكــون العوامــل الخارجيــة هــي نقطــة البدايــة فــي
حلقــة الفشــل ،فإ ّمــا أن تتســبب العوامــل الخارجيــة فيــه ،أو أن ُت َع ـ ّ ِزز عوامــل الفشــل الكامنــة
داخــل الدولــة فتظهــر أعراضهــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والمؤسســاتية ،وتعــد
هــذه النظــرة نظــرة واســعة فضفاضــة تتضمــن جوانــب ومجــاالت متعــددة ومتشــابكة ممــا يضمــن
الحكــم بالفشــل علــى أي دولــة ،وهــو بذلــك يصبــح ً
لفظــا تحكم ًّيــا غيــر موضوعــي ،ممــا دفــع
إلــى تصميــم مؤشــرات قابلــة للقيــاس تســتطيع تقديــم صــورة أكثــر تفصيـ ًـا لحالــة الفشــل تســمح
بالحكــم علــى شــكل ودرجــة ونمــط الفشــل الــذي تعانــي منــه كل دولــة.
ويعتبــر االســتقرار المؤسســاتي واالقتصــاد شـ ً
ـرطا ضرور ًيــا مــن أجــل التنميــة والنمــو ،وهــذا
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى طبيعــة النظــام السياســي؛ ففــي النظــم الديمقراطيــة تتمتــع المؤسســات
باالســتقرار وبعيــدة عــن مصالــح الحكومــة ،وتعمــل وفــق ضوابــط قانونيــة وتهــدف إلــى تحقيــق
أهــداف الدولــة ضامنــة فــي ذلــك اســتقرارها السياســي واالقتصــادي ومحققــة أمنهــا االجتماعــي
والثقافــي ،أمــا فــي الــدول ذات النظــم الدكتاتوريــة فــإن المؤسســات تكــون خاضعــة إلــى الســلطة
السياســية وتعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا ،وهــذا مــا يدفــع إلــى الحــد مــن دورهــا فــي بنــاء
المجتمــع.
إشــكال ّية البحــث  /ســيعالج البحــث إشــكالية ومعضلــة محــددة ،متعلقــة بطيعــة العالقــة
التأثيريــة مــا بيــن المؤسســات واالســتقرار ونجــاح الدولــة وعــدم تحولهــا إلــى دولــة رخــوة
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وهذه المعضلة تطرح عدة تساؤالت ،منها:

ما مفهموم الدولة الرخوة

وماهي سماتها
وما تأثير البناء المؤسسي في الدولة الرخوة
فرضيــة البحــث  /تــدور الفرضيــة حــول ( (إن للمؤسســات دورا كبيــرا فــي بنــاء الدولــة
والحفــاظ علــى كيانهــا وأركانهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة وبالتالــي تحقيــق
الدولــة الناجحــة) )
اتبعت الدراسة منهج التحليل النظمي.
المطلب األول .اإلطار المفاهيمي
ً
أول .مفهوم الدولة الرخوة

طــرح عالــم االقتصــاد والحقــوق واالجتمــاع السياســي الســويدي “غونــار ميــردل فــي ســنة
1970م” ،نظريــة الدولــة الرخــوة ،وبحســب هــذه النظريــة يــرى «ميــردل» أن كثي ـ ًرا مــن بــاد
العالــم الثالــث يعانــي مــن خضوعــه لمــا أســماه بالدولــة الرخــوة ،وأن هــذه الــدول الرخــوة تــكاد
تكــون هــي ســر البــاء العظيــم ،وســب ًبا أساس ـ ًيا مــن أســباب اســتمرار الفقــر والتخلــف.
تعريــف الدولــة الرخــوة :وبحســب هــذه النظريــة يــرى «ميــردال» أن كثي ـ ًرا مــن بــاد العالــم
الثالــث يعانــي مــن خضوعــه لمــا أســماه بالدولــة الرخــوة ،وأن هــذه الــدول الرخــوة تــكاد تكــون
هــي ســر البــاء العظــم ،وســب ًبا أساس ـ ًيا مــن أســباب اســتمرار الفقــر والتخلــف.
ويقصــد بالدولــة الرخــوة ،الدولــة التــي تصــدر القوانيــن وال تطبقهــا ،ليــس فقــط لمــا فيهــا
مــن ثغــرات ،ولكــن ألن ال أحــد يحتــرم القانــون ،الكبــار ال يبالــون بــه ،ألن لديهــم مــن المــال
والســلطة مــا يحميهــم منــه ،والصغــار يتلقــون الرشــاوي لغــض البصــر عنــه” ،أمــا الفقــراء الذيــن
ال مــال لهــم وال رشــاوى فيتــم ضبطهــم بواســطة أســاليب جديدة/قديمــة مــن القمــع والتهــم.
وأن الدولــة الرخــوة هــي دولــة عاجــزة عــن توفيــر المنافــع األساســية وعجزهــا عــن ممارســة
الســلطات وتصبــح غيــر قــادرة عــن توفيــر المنافــع اإليجابيــة لشــعبها
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كمــا عرفــت علــى أنهــا :الدولــة التــي تكــون قوانينهــا معطلــة ويتــم تفعيــل تلــك القوانيــن مــن
أجــل تحقيــق مصلحــة جهــة سياســية معينــة علــى حســاب مصلحــة المجتمــع ،أو هي الدولــة التي
يتــم وضــع قوانينهــا علــى وفــق مصلحــة الــدول االســتعمارية وبمــا يتنافــى ومصلحــة المجتمــع،
أو هــي الــدول التــي تكــون قوانينهــا معطلــة وتصبــح نافــذة المفعــول فــي وقــت تحقيــق مصلحــة
1
الجهــات العليــا فقــط
كمــا أن رخــاوة الدولــة تشــجع على الفســاد ،وانتشــار الفســاد يزيدها رخاوة ،والفســاد ينتشــر
مــن الســلطتين التنفيذيــة والسياســية إلــى التشــريعية ،حتــى يصــل إلــى القضــاء والجامعــات،
صحيــح أن الفســاد والرشــوة موجــودان بدرجــة أو أخــرى فــي جميــع البــاد ،ولكنهمــا فــي ظــل
الدولــة الرخــوة يصبحــان نمــط حيــاة.

ويقــدم “ميــردال” وصفــا للطبقــة الحاكمــة التــي تتكــون فــي هــذه الدولــة ،فهــي تجمــع مــن
أســباب القــوة مــا تســتطيع بهــا فــرض إرادتهــا علــى ســائر فئــات المجتمــع ،وهــي وإن كانــت
تصــدر قوانيــن وتشــريعات تبــدو كأنهــا ديمقراطيــة فــي ظاهرهــا ،فــإن لهــذه الطبقــة مــن القــوة مــا
يجعلهــا مطلقــة التصــرف فــي تطبيــق مــا فــي صالحهــا وتجاهــل مــا يضــر بهــا ،وأفــراد هــذه الطبقة
ال يشــعرون بالــوالء لوطنهــم بقــدر مــا يدينــون بالــوالء لعائالتهــم أو أقاربهــم ،أو عشــائرهم
ومحاســبيهم ،2وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه النظريــة يمكــن تطبيقهــا بنســبة كبيــرة علــى العديــد
مــن الــدول اآلســيوية والــدول اإلفريقيــة (العربيــة)  ،ألنهــا تجمــع بيــن ترســانة قانونيــة متقدمــة
مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تحتــض فــي أركانهــا مــا أصبــح يســمى بـــ (الفســاد الكبيــر) .
ثانيا .المفاهيم المقاربة للدولة لمفوهم الدولة الرخوة
ً

عنــد دراســة أي ظاهــرة مــن ظواهــر األنظمــة السياســية أو أي مفهــوم مــن المفاهيــم السياســية
ال ُبـــدَّ مــن دراســة مفاهيــم أخــرى مــن الممكــن أن تلتقــي معهــا فــي المعنــى ومــن هــذه المفاهيــم
هــي:
1.الدولــة المنهــارة :وهــي صــورة مــن الدولــة الفاشــلة ،إذ تنهــار بنيــة الدولــة وســلطتها
وقوانينهــا ونظامهــا السياســي ،وينبغــي إعــادة تركيبهــا إذ إن انهيــار هيــاكل الدولــة ســواء
مــن خــال الهزيمــة علــى يــد قــوة خارجيــة أو نتيجــة الفوضــى الداخليــة ممــا يــؤدي إلــى
فــراغ الســلطة السياســية.3
2.الدولــة المارقــة :وهــي أخطــر مــن الدولــة الفاشــلة كــون الدولــة الفاشــلة تظــر بشــعبها
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فقــط و ال تســعى إلــى اإلضــرار بالمجتمــع الدولــي ،أمــا الدولــة المارقــة فهــي تظــر شــعبها
وبشــعوب المجتمــع الدولــي وتولــد وتدعــم اإلرهــاب.
3.الدولــة الفاشــلة :وهــي الدولــة العاجــزة عــن تقديــم الخدمــات المجتمعيــة فــي الداخــل
وفــي الخــارج فهــي مقيــدة فــي سياســتها أثــر تعرضهــا لعقوبــات سياســية أو اقتصاديــة أو
عســكرية.
4.الدولــة المتعثــرة :الدولــة التــي تعانــي مــن عجــز فــي أداء وظائفهــا األمنيــة واإلنمائيــة وال
تمتلــك رقابــة فاعلــة فــي الحفــاظ علــى أمــن حدودهــا وأراضيهــا.
5.الدولــة العميقــة :تعبــر عــن التحالــف الــذي يجمــع بيــن بنيــات الدولــة المختلفــة مركــب
سياســي واقتصــادي وإعالمــي وأصحــاب األمــوال يجمعهــم هــدف واحــد هــو اإلبقــاء
علــى مصالحهــم وامتيازاتهــم الخاصــة وابعادهــم عــن أي محاســبة قانونيــة وسياســية.4
ثالثا .خصائص الدولة الرخوة

تتميــز الدولــة الرخــوة أو الفاشــلة بالعديــد مــن الخصائــص ،وعليــه ســنحاول توضيــح بعضهــا
فــي ســياق موضوعنــا محــل الدراســة ،ومــن بيــن هــذه الخصائــص نذكــر:
 .1ارتباط مصالح النخب السياسية فيها بالمؤسسات الدولية.
 .2االستبداد السياسي و عدم احترام حقوق اإلنسان.
 .3وجــود نخبــة فاســدة تســعى لتحقيــق مصالحهــا الشــخصية ً
أول واستشــراء الفســاد بكافــة
أشــكاله ،ونهــب المــال العــام ،والتهــرب الضريبــي.
 .4تفشــي الفقــر والتخلــف لغيــاب العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وضعــف التنميــة أو
غيابهــا.
 .5عــدم احتــرام القانــون ،وضعــف ثقــة المواطنيــن بالقوانيــن ،فمــع وجــود منظومــة قانونيــة
متقدمــة إال أنهــا تبقــى مــن دون تطبيــق ،إال فــي حــاالت محــددة حيــث يمكــن اســتخدامها لمعاقبــة
مناهضــي الفســاد ،أو المطالبيــن بحقوقهــم ،أو المجرميــن و اللصــوص مــن الطبقــات المســحوقة
وحسب.
 .6انهيار البنية التعليمية.
 .7تراجع مكانة وهيبة الدولة داخل ًيا وخارج ًيا.
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المطلب الثاني :المراحل التي تمر بها الدولة ومؤشرات تصنيف الدول الرخوة
ُ
أول .المراحل التي تمر فيها الدول في طريقها لالنهيار

حــدد «روبــرت روتبــرج عــام  ،»2002المراحــل التــي تمــر فيهــا الــدول فــي طريقهــا إلــى االنهيــار
بثــاث مراحــل :الدولــة الضعيفــة ،الدولــة الفاشــلة أو الهشــة ،والدولــة المنهــارة .لكــن الفــرق بينهمــا
التراتــب الزمنــي ،إذ الدولــة الضعيفــة فــي حــال تنامــي التدهــور والضعــف يمكــن أن تتحــول بمــرور
الزمــن إلــى دولــة فاشــلة ،واألخيــرة فــي حالــة ديمومــة الفشــل يمكــن أن تتجــه نحــو االنهيــار .لكــن
يبقــى الفــرق بيــن الدولــة الفاشــلة والدولــة المنهــارة ،هــو أن األولــى تعنــي وجــود ســلطة سياســية لكنهــا
تعانــي مــن أزمــات سياســية وأمنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ،أمــا الثانيــة فتعنــي انهيار الســلطة السياســية.5
وباختصــار ،فالمراحــل هــي :المرحلــة األولــى :الدولــة الضعيفــة .المرحلــة الثانيــة :الدولــة الفاشــلة.
المرحلــة الثالثــة :الدولــة المنهــارة.
 -١الدولة الضعيفة

تعــرف الدولــة الضعيفــة بأنهــا الدولــة التــي تقــوم بوظائفهــا بشــكل أقــل فاعليــة علــى المســتوى
العــادي لنشــاط مؤسســات الدولــة ،وتواجــه مشــاكل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ،وتتلقــى
مســاعدات دوليــة ،وتتحقــق فيهــا بعــض مالمــح الدولــة الفاشــلة ،لكــن الدولــة لــم تفقــد الســيطرة
علــى حدودهــا ،وتكــون فيهــا الحكومــة المركزيــة ضعيفــة القــدرة علــى التحكــم فــي النظــام العــام
داخــل أراضيهــا ،ضعــف مزمــن فــي بنيــة الدولــة ألســباب جغرافيــة أو اقتصاديــة ،أو دولــة قويــة تمــر
بمرحلــة ضعــف بســبب أخطــاء إداريــة ،أو اســتبداد ،أو فســاد وطمــع مــن النخــب الحاكمــة ،أو عــدوان
خارجــي ،تشــهد الــدول الضعيفــة توتــرات طائفيــة ،أو عرقيــة ،سياســية عميقــة لــم تتحــول بعــد إلــى
حــرب أهليــة ،البنيــة التحتيــة ضعيفــة ومتدهــورة .ويضــرب اإلهمــال والفســاد المرافــق الحيويــة،
مثــل :التعليــم ،والصحــة ،والكهربــاء والطاقــة ،والمواصــات العامــة ،واالتصــاالت .قــد تكــون هذه
الخدمــات جيــدة فــي المــدن الكبــرى ،لكــن األقاليــم البعيــدة عــن المركــز والمناطــق الريفيــة ال تتمتــع
بخدمــات مالئمــة ،حكــم القانــون يكــون شــكليا فقــط ،حكــم الفــرد ،تقــع العديــد مــن الــدول ذات
المظهــر القــوي فــي تصنيــف الــدول الضعيفــة بســبب حكــم الفــرد ،وغيــاب الفــرص السياســية المتاحــة
للمواطنيــن .وقمعهــا المســتمر للمعارضــة ،وإغــاق المجــال السياســي ،تتمتــع الدولــة بســيادة علــى
أراضيهــا ،قــد تكــون األوضــاع االقتصاديــة فيهــا جيــدة لفئــة مــن المواطنيــن ،لكــن هنــاك إهمــال لفئــات
واســعة مــن المواطنيــن فــي االحتياجــات األساســية مثــل الطعــام ،والمــاء ،والصحــة.6

ةوخرلا ةلودلا ىلع ُهريثأتو يسسؤملا ءانبلا

| بحوث العدد

305

 -٢الدولة الفاشلة

هناك سمات (صفات) عامة للدولة الفاشلة أو توصف بها ويمكن إيجازها بما يلي:

وجــود ســلطة سياســية تعانــي مــن مشــكالت أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة مــع احتفاظهــا
بالصفــة القانونيــة ككيــان ســيادي ،لكنهــا فقــدت القــدرة علــى ممارســة وظائفهــا الداخليــة
والخارجيــة ،كمــا أنهــا عاجــزة عــن تطبيــق القوانيــن الداخليــة وتنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي،
ومؤسســات الدولــة ضعيفــة ومعطوبــة ،فقــدان الســلطة القائمــة قدرتهــا فــي الســيطرة الفعليــة
علــى جــزء كبيــر مــن أراضيهــا ،فقــدان الســلطة احتكارهــا لحــق االســتخدام المشــروع للقــوة
علــى أراضيهــا ،فقــدان الســلطة لشــرعية اتخــاذ القــرارات العامــة وتنفيذهــا ،غيــر قــادرة علــى
حمايــة مواطنيهــا ،وتســتخدم القــوة لقمــع مواطنيهــا وإرهابهــم ،قــدرة ضعيفــة أو متالشــية علــى
تلبيــة حاجــات المواطنيــن ورغباتهــم ،وتوفيــر الخدمــات العامــة األساســية ،عجــز الدولــة علــى
التفاعــل مــع الــدول األخــرى علــى المســتوى الدولــي ،تــأكل شــرعية النظــام الحاكــم وشــرعية
الدولــة ،ويصبــح المواطنــون أقــل والء للدولــة وأكثــر والء للجماعــات العرقيــة أو العشــائر التــي
ينتمــون إليهــا ،تواجــه قــوات الدولــة مــن الجيــش والشــرطة انتفاضــات مســلحة تقودهــا حركــة
معارضــة أو أكثــر .وحــروب أهليــة ألســباب عرقيــة ،أو دينيــة ،مذهبيــة ،أو اجتماعيــة ،تعــادي
الدولــة الفاشــلة جــز ًءا مــن أقاليمهــا وتفــرض قم ًعــا شــديدً ا علــى أقاليــم بعينهــا بدوافــع عرقيــة
أو اجتماعيــة ،ازديــاد العنــف الجنائــي المرتبــط بالجريمــة ،إذ تمــارس الدولــة الفاشــلة ذاتهــا
جريمــة منظمــة ضــد مواطنيهــا ،بنيــة تحتيــة مدمــرة ،ال تقــدم خدمــات الطــرق والمواصــات،
واالتصــاالت ،والصــرف الصحــي ،والكهربــاء ،والميــاه بشــكل مالئــم أو حتــى منتظــم.
وكذلــك تدهــور الخدمــات التعليميــة والصحيــة ،انتشــار الفســاد بصــورة كبيــرة ،عجــز الدولــة
عــن تقديــم فــرص اقتصاديــة للمواطنيــن ومؤشــرات ضعيفــة للناتــج المحلــي ونصيــب الفــرد منــه،
وارتفــاع التضخــم بشــكل صــارخ ،وفقــدان الســيطرة علــى العملــة المحليــة والقطــاع المالــي.
 -٣الدولة المفككة أو المنهارة

حدد «روبرت روتبرج» سمات وخصائص الدولة المنهارة:

 أنهــا شــكل متطــرف للدولــة الفاشــلة ،وتتميــز بغيــاب تــام للســلطة وتصبــح الدولــة مجــردتعبيــر عــن كيــان جغرافــي بــدون شــرعية داخليــة أو خارجيــة ،يســود فيهــا انعــدام األمــن وتنتشــر
تجــارة األســلحة والمخــدرات ،وتظهــر ميليشــيات مســلحة تســيطر علــى مناطــق داخــل الدولــة.
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وانهيــار الســلطة السياســية والمؤسســة العســكرية واألمنيــة .والدولــة غيــر قــادرة علــى إدارة
الصــراع وفــرض األمــن ،وغيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات االجتماعيــة وتوفيــر البنــى التحتيــة
األساســية ،وعاجــزة عــن الســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن إقليمهــا.
ثانيا .مؤشرات تصنيف الدولة الرخوة
ً
أ .المؤشرات السياسية واألمنية:

1.افتقــاد نظــام الحكــم لشــرعيته ومصداقيتــه ويدلــل علــى ذلــك العديــد مــن المظاهــر،
كتزايــد اتهــام النخبــة الحاكمــة بالفســاد والتربــح ،وارتفــاع نســبة مقاطعــة االنتخابــات
والتشــكيك فــي نتائجهــا ،والقيــام بالتظاهــرات وكثــرة االعتصامــات المدنيــة .باإلضافــة
إلــى ارتفــاع معــدالت الهــروب مــن الخدمــة العســكرية ،وتزايــد الهجمــات المســلحة،
وتنامــي أشــكال تضييــق النخبــة علــى النقابــات والمؤسســات األهليــة.
2.زيــادة حــدة تدهــور قــدرة الدولــة علــى تقديــم الخدمــات العامــة بمــا يعنــي تراجــع دورهــا
األساســي فــي خدمــة الشــعب .واقتصــار النخبــة الحاكمــة علــى تقديــم الخدمــات بمــا
يصــب فــي مصلحــة جماعــة بعينها والنخبــة الحاكمة والمؤسســة العســكرية والمؤسســات
الســيادية ذات المصلحــة.
3.تعطيل أو تعليق تطبيق حكم القانون وانتشار ممارسات انتهاك حقوق اإلنسان.
4.ظهــور حالــة مــن االزدواجيــة األمنيــة ،وتتمثــل فــي وجــود نخبــة مــن رجــال األمــن غيــر
خاضعيــن للمحاســبة ،أو ميليشــيات تدعــم النظــام الحاكــم ،أو ميليشــيات للمعــارض.
وهــو مــا يشــار إليــه بوجــود دولــة داخــل دولــة.
5.تصاعــد االنشــقاقات داخــل النخــب السياســية (الحكومــة ،األحــزاب ،المجتمــع
المدنــي ،الحــركات االجتماعيــة) .
6.تزايــد حــدة التدخــل الخارجــي مــن جانــب دول أو فاعليــن مــن غيــر الــدول .وقــد
يكــون التدخــل مــن قبــل المانحيــن خاصــة إذا كان هنــاك جماعــة مســتفيدة مــن الدعــم
والمســاعدات الخارجيــة.
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ب .المؤشرات االقتصادية:

1.عــدم انتظــام معــدل التنميــة االقتصاديــة ،وعــدم المســاواة فــي توزيــع فــرص التعليــم
والعمــل ،ممــا ينتــج عنــه تصاعــد النراعــات واالنقســامات.
2.اســتمرار تدهــور الوضــع االقتصــادي وذلــك وف ًقــا للمؤشــرات الدالــة عليــه والمتمثلــة فــي
معــدالت الدخــل القومــي ،وحجــم الديــن العــام ،ومعــدالت وفيــات األطفــال ،وارتفــاع
نســبة الفقــر ،وانخفــاض معــدالت االســتثمار ،وارتفــاع معــدالت البطالــة .إلــى جانــب
االرتفــاع المفاجــئ لألســعار وانهيــار وتدهــور العملــة الوطنيــة مــع نمــو وانتشــار تجــارة
الســوق الســوداء.
3.ازديــاد معــدالت الفســاد والمعامــات غيــر الشــرعية بيــن عامــة النــاس دون وجــود قواعــد
لهــذا النمــط مــن التعامــات التجاريــة ،بالتــواري مــع عــدم قــدرة الدولــة علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا الماديــة لمواطنيهــا مثــل برامــج الضمــان االجتماعــي والمعاشــات.
ج .المؤشرات الدستورية

يتنــأول هــذا الجانــب محوريــن اهتــم األول منهــا بضعــف الدســاتير ،وتنــاول العوامــل المؤثــرة
فــي عمليــة وضــع الدســتور.
 -١ضعف الدساتير

إن كثي ـ ًرا مــن القوانيــن فــي تلــك الدســاتير هــي مجــرد نصــوص وأحــكام منقولــة عــن أحــكام
غربيــة ال تتــاءم مــع أوضــاع وظــروف المجتمعــات التــي نقلــت إليهــا ،إذ تــم إيقــاف العديــد مــن
تلــك القوانيــن أو تــم اســتبدالها ،و نجــد أن الســمة الظاهــرة فــي دســاتير الــدول العربيــة هــي المباعــدة
بيــن النصــوص الدســتورية والواقــع المجتمعــي.
وإن مــا مــرت بــه الــدول العربيــة بعــد أحــداث عــام ( )2011هــو فــي حقيقــة األمــر محنــة الدســتور
أو المحنــة السياســية ،التــي تعــود إلــى الجهــات الحاكمــة التــي هــي فــي حقيقــة األمــر غيــر مقتنعــة فــي
داخلهــا بــأن الحكومــات يجــب أن تخضــع للرقابــة ،وأن الحــكام يجــب أن يخضعــوا للمســاءلة ،وأن
الشــعب هــو مصــدر الســلطات ،وأنــه ال ُبـــدَّ مــن وجــود صيغــة تعاقديــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن
لتحديــد الحقــوق والواجبــات ،وبذلــك فــإن الظــروف التــي مــرت بهــا الــدول العربيــة أضعفــت
الدســتور والحكــم الدســتوري ومــن ثــم إضعــاف حكــم القانــون وإشــاعة الحكــم المطلــق.
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 -٢لعوامل المؤثرة في عملية وضع الدستور

تعتمد آليات وضع الدساتير على العوامل اآلتية- :
 .أمــدى مشــاركة القــوى السياســية واالجتماعيــة فــي العمليــة التاسيســية واندمــاج أكبــر عــدد
ممكــن مــن القــوى الفاعلــة فيهــا.
.بإقــرار وتشــريع ترســانة مــن القوانيــن المتعارضــة مــع بعضهــا البعــض أو القوانيــن التــي
ال تتناســب مــع النبيــة اإلداريــة ألجهــزة الدولــة ،و القوانيــن التــي تحمــل فــي طياتهــا
تفســيرات مختلفــة وبالتالــي تصبــح محــل خــاف وجــدل بيــن القــوى السياســية .وهــذا
مــا يدلــل عــل وجــود ترســانة مــن القوانيــن ولكنهــا غيــر مطبقــة.
.توجــود التوافــق علــى النخــب الحاكمــة كهويــة الدولــة والمجتمــع وشــكل النظــام
السياســي والحريــات العامــة.
د .المؤشرات أو األسباب االجتماعية

يأتــي فشــل الــدول علــى أصعــدة متوازيــة ،ال يمكــن اإلمســاك بأيهمــا الســبب وأيهمــا
النتيجــة ،بمعنــى أنــه يمكــن للفشــل علــى الصعيــد االجتماعــي أن يكــون مســب ًبا لفشــل علــى
الصعيــد االقتصــادي ،وعليــه تفشــل المؤسســات السياســية فــي تــدارك الفشــل المترتــب علــى
الصعيديــن الســابقين ،لتتصاعــد احتمــاالت تدخــل قــوى خارجيــة فــي الدولــة .وقــد تبــدأ دائــرة
الفشــل بالعكــس ،بحيــث تكــون العوامــل الخارجيــة هــي نقطــة البدايــة فــي حلقــة الفشــل ،فإ ّمــا
أن تتســبب العوامــل الخارجيــة فيــه ،أو أن ُت َع ـ ّ ِزز عوامــل الفشــل الكامنــة داخــل الدولــة فتظهــر
أعراضهــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والمؤسســاتية ،وتعــد هــذه النظــرة نظــرة واســعة
فضفاضــة تتضمــن جوانــب ومجــاالت متعــددة ومتشــابكة ممــا يضمــن الحكــم بالفشــل علــى أي
دولــة ،وهــو بذلــك يصبــح ً
لفظــا تحكم ًّيــا غيــر موضوعــي ،ممــا دفــع إلــى تصميــم مؤشــرات قابلــة
للقيــاس تســتطيع تقديــم صــورة أكثــر تفصيــا لحالــة الفشــل تســمح بالحكــم علــى شــكل ودرجــة
ونمــط الفشــل وفــق المؤشــرات االجتماعيــة ،7ومــن المؤشــرات االجتماعيــة:
 -1تصاعد الضغوط الديمغرافية
ويعــد واحــدة مــن المؤشــرات التــي تدلــل علــى فشــل الدولــة ويأتــي الضغــط الديمغرافــي
نتيجــة ســوء السياســة المتبعــة مــن قبــل الدولــة ،والتــي تقــوم علــى زيــادة الســكان ذلــك لعــدم اتباع
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سياســة ضبــط النســل وعــدم توعيــة الســكان بمخاطــر الزيــادة الســكانية غيــر المنظمــة ،إضافــة
إلــى ســوء التوزيــع وتكــون علــى مســتويين ســوء التوزيــع الســكاني حيــث نــرى مناطــق تعانــي مــن
االنفجــار الســكاني ومناطــق أخــرى تفتقــر إلــى النســب الســكانية وهــذا مايجعلهــا تعيــش حالــة
مــن عــدم االتــزان مــا بيــن عــدد الســكان وحجــم المــوارد المتوفــرة فــي المنطقــة ومســاحتها،
وهــذا مــا يدفــع ويشــجع علــى ظهــور المناطــق العشــوائية التــي تفتقــر إلــى أبســط مقومــات الحيــاة
الطبيعيــة مــن خدمــات صحيــة وخدمــات اجتماعيــة ،ويجعــل منهــا مناطــق خــارج ســيطرة الدولــة
مــن ناحيــة السياســات المتبعــة مــن قبــل الدولــة لشــمولها بالخدمــات ،وثــم تكــون بيئــة مناســبة
للجريمــة المنظمــة وتوفــر ملجــأ آمنــا للعناصــر الخارجــة علــى القانــون ومــن هــذا الجانــب ً
أيضــا
تكــون خــارج ســيطرة الدولــة.
أمــا المســتوى الثانــي لســوء التوزيــع فهــو التوزيــع العمــري حيــث نــرى الــدول وفــق هــذا
8
المؤشــر ثمــة ترابــط مــا بيــن وضــع الســكان العــددي والنوعــي والتوزيعــي والتغيــرات االجتماعية
التــي يشــهدها المجتمــع ،فاالرتبــاط مثـ ًـا بيــن عــدد الســكان ومســتوى معيشــة الفــرد ،أو بيــن
واضحــا للعيــان،
تركيبــة الهــرم العمــري للســكان وعمليــة النمــو االقتصــادي واالجتماعــي يبــدو
ً
ولــه الكثيــر مــن اآلثــار التــي يمكــن أن تؤثــر فــي حيــاة أي شــريحة مــن الجماعــات اإلنســانية
باإليجــاب أو بالســلب بحســب طبيعــة هــذه اآلثــار واتجاههــا .ويقصــد بالعامــل الســكاني تلــك
ّ
التغيــرات التــي تطــرأ علــى وضــع الســكان مــن ناحيــة الكثافــة العدديــة أو التركيــب العمــري أو
التوزيــع النوعــي لهــؤالء الســكان.
وهكــذا يعتبــر حجــم الســكان وتوزيعهــم وتركيبهــم النوعــي والعمــري مــن العوامــل المهمــة
فــي إحــداث التغيــر االجتماعــي؛ فــأي تعديــل فــي هــذه العوامــل بــأي جماعة إنســانية يترتــب عليه
حــدوث تغيــر مــا فــي الوضــع االجتماعــي داخــل هــذه الجماعــة .فقــد يــزداد الســكان أو يقلــون
لظــروف اجتماعيــة خاصــة ،وقــد تتغيــر تركيبــة الســكان ،تبعــا للعامــل االقتصــادي والثقافــي.
وهــذه العوامــل بالنتيجــة تــؤدي إلــى إحــداث نزاعــات مجمعيــة داخليــة ومــن ثــم أن الدولــة
التــي تعانــي مــن هــذه المشــاكل تؤشــر علــى أنهــا تنصــف ضمــن الــدول الفاشــلة.
 -2الحركــة الســلبية والعشــوائية لالجئيــن 9أو الحركــة غيــر النظاميــة لألفــراد التــي تخلــق معهــا
حالــة طــوارئ معقــدة تنتــج عنهــا اختــاالت بيئيــة ووظيفيــة فــي بينــة المجتمــع ونتيجــة لذلــك
تتنتــج األمــراض ،ونقــص الغــذاء والميــاه الصالحــة ،والتنافــس علــى األرض ومشــكالت أمنيــة
للدولــة ،وتحــدث هــذه الحركــة الســلبية بســبب النزاعــات االجتماعيــة أو المذهبيــة والعرقيــة أو
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ســوء توزيــع الثــروة أو نتيجــة اختــال البيئــة كنقــص المــاء فــي المناطــق الزراعيــة والــذي يــؤدي
إلــى الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة أو حــدوث أمــر طــارئ يجبــر الســكان إلــى الحركــة الســريعة
والعشــوائية  -ســقوط بعــض المناطــق بأيــدي عصابــات داعــش اإلرهابيــة -كل هــذا األســباب
وغيرهــا تــؤدي إلــى الحركــة الســلبية والعشــوائية للســكان الذيــن يصبحــون فيمــا بعــد الجئيــن.
 -3الميراث العدائي
ويعــد واحــدا مــن مهــدادات األمــن االجتماعــي كونــه مغروســا فــي المجتمــع ويقســم أبنــاء
البلــد الواحــد إلــى عــدة فئــات متصارعــة وإن لــم يكــن هــذا الصــراع ظاهــرا للعلــن ،لكنــه يكــون
أشــبه بنــار تحــت الرمــاد ،التــي تشــتعل بتوفــر الظــروف المناســبة أو بإزالــة أســباب إخمادهــا
وليــس إطفائهــا بشــكل تــام ،وهــذه مــا يحــدث خلــا فــي بنيــة المجمتــع وبالتالــي يجعلــه منقســما
إلــى فئــات تــرى نفســها مظلومــة وتحمــل فــي داخلهــا الحقــد علــى الفئــات التــي تعتبرهــا مقربــة من
الســلطة ،وهنــا تؤشــر الدولــة مــن ضمــن الدولــة الفاشــلة كونهــا لــم تســطع مــن القضــاء علــى هــذا
الميــراث ،واألمثلــة كثيــرة فــي الوطــن العربــي ،وهــذه تحــدث فــي الغالــب نتيجــة عــدم عدالــة
الســلطة فــي التعامــل مــع كافــة أفــراد المجتمــع وفــق نســق واحــد.
 -4الفرار الدائم والعشوائي

يحــدث هــذا نتيجــة لمــا ذكــر ســاب ًقا فــي النقــاط أعــاه وغيرهــا مــن األســباب كـــحدوث حالــة
الحــرب أو قيــام النزاعــات الطائفيــة والعرقيــة أو سياســة الدولــة الدكتاتوريــة ويقصــد بــه هجــرة
العقــول ،ورأس المــال وهجــرة الطبقــة المنتجــة ويــؤدي هــذا بالتالــي إلــى اختــال فــي بنيــة
المجتمــع داخــل الدولــة فــإن هجــرة المفكريــن واألطبــاء وأســاتذة الجامعــات نتجيــة الظــروف
غيــر المســتقرة تــؤدي إلــى خلــل فــي بنيــة المجتمــع وبالتالــي هــذا يوقــف عجلــة النمــو والتطــور
بشــكل وآخــر ،إضافــة إلــى أن نهضــة المجتمعــات تعتمــد علــى الطبقــة الوســط كونهــا هــي الطبقــة
المثقفــة التــي تســعى إلــى مواصلــة نجاحهــا والمســاعدة فــي تنميــة الطبقــة الفقيــرة وتطويرهــا.
وهنــاك نــوع آخــر مــن الهجــرة وهــو االغتــراب داخــل المجتمــع ،بحيــث يشــعر الفــرد المتعلــم
بالضيــاع فــي داخــل مجتمعــه نتيجــة إلــى اختــال موازيــن التفكيــر ورجحــان للعــادات والتقاليــد
المتخلفــة ذات الصبغــة القبليــة.
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هـ .المؤشرات أو األسباب االقتصادية

1.عــدم انتظــام معــدل التنميــة االقتصاديــة أو غيابــه ،وعــدم المســاواة فــي توزيــع فــرص
التعليــم والعمــل ،وغيــاب المســاواة بيــن الجماعــات ،يعتبــر متغيــر التنميــة أهــم مؤشــر
لقيــاس درجــة فشــل الــدول ،وهــذا راجــع الرتباطــه بالعديــد مــن العوامــل ،فالتنميــة
االقتصاديــة لهــا بعــد مهــم يتمثــل فــي األمــن االقتصــادي وفقــدان هــذا األخيــر يمكــن أن
أساســا بافتقــاد الحقــوق والحريــات الديمقراطيــة ،وعلــى هــذا األســاس نجــد بــأن
يرتبــط ً
التنميــة االقتصاديــة هــي مفهــوم معيــاري بالشــعور األخالقــي للنــاس (الحــق والباطــل)
 ،10ممــا ينتــج عــن هــذه تصاعــد النزاعــات واالنقســامات المجتمعيــة.
2.اســتمرار تدهــور الوضــع االقتصــادي وذلــك وف ًقــا للمؤشــرات الدالــة عليــه والمتمثلــة فــي
معــدالت الدخــل القومــي ،وحجــم الديــن العــام ،ومعــدالت وفيــات األطفــال ،وارتفــاع
نســبة الفقــر ،وانخفــاض معــدالت االســتثمار ،وارتفــاع معــدالت البطالــة .إلــى جانــب
االرتفــاع المفاجــئ لألســعار وانهيــار وتدهــور العملــة الوطنيــة مــع نمــو وانتشــار تجــارة
الســوق الســوداء ،وهــذا مــا يدفــع لزيــادة معــدالت الفقــر.
3.ارتفــاع نســب ومؤشــرات الفســاد والمعامــات غيــر الشــرعية بين عامــة النــاس دون وجود
قواعــد لهــذا النمــط مــن التعامــات التجاريــة ،بالتــوازي مــع عــدم قــدرة الدولــة علــى
الوفــاء بالتزاماتهــا الماديــة لمواطنيهــا مثــل برامــج الضمــان االجتماعــي والمعاشــات.
4.مشــكلة المديونيــة الخارجيــة ،تعتبــر مشــكلة المديونيــة الخارجيــة أحــد أكثــر القضايــا
تعقيــدً ا التــي تواجــه االقتصــاد العالمــي ،نظــرا لتداعياتهــا الســلبية علــى الــدول الناميــة
بصفــة عامــة حيــث تتمثــل آخــر اآلثــار الســلبية الخارجيــة بالنســبة للــدول الناميــة للمديونية
الخارجيــة بالنســبة لبلــدان العالــم الثالــث فــي شــل جهــود التنميــة مــع ارتفــاع معــدالت
البطالــة التــي أصبحــت تشــكل تهديــدً ا لالســتقرار االجتماعــي .وبالتالــي تكــون الــدول
الناميــة رهينــة لسياســيات البنــك المركــزي والتــي تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لتلــك
الــدول ورســم سياســتها العامــة.

312

بحوث العدد|

ةوخرلا ةلودلا ىلع ُهريثأتو يسسؤملا ءانبلا

و .المؤشرات الفكرية
 -١انهيار البنية التعليمية

يعــد التعليــم أحــد أهــم اآلليــات فــي تكويــن وتنشــئة األفــراد علــى الحيــاة ،والقــدرة علــى
التفكيــر واإلبــداع والنقــد ،لكــي ُي ّكــون ويَعــدَّ مواط ًنــا قــاد ًرا علــى إعمــال العقــل إلــى أقصــى
درجاتــه فــي التعاطــي مــع الحيــاة والواقــع المعــاش .وهــذا مــا يجــب أن يكــون ،إمــا مــا هــو
كائــن فيتضــح لنــا مــن خــال غيــاب اإلســتراتيجية الوطنيــة الحاكمــة لعمليــة التعليــم ،إضافــة
إلــى إخضــاع التعليــم لرؤيــة الحكومــة ،11وليــس لرؤيــة الدولــة ،فمــن المفتــرض أن الحكومــة
متغيــرة ،بينمــا الدولــة ثابتــة .ومــن جانــب آخــر نــرى انهيــار وتهــدم البنيــة التحتيــة للمؤسســات
التعليميــة بــد ًءا مــن التعليــم األولــي وحتــى التعليــم الجامعــي ،وقــدم األبنيــة ،هــذه األســباب
إضافــة إلــى أســباب أخــرى تــؤدي إلــى انهيــار البنيــة التعليمــة وعلــى عــدة مســتويات منهــا الفكريــة
حيــث يقــوم التعليــم علــى الطــرق التقليديــة التحفيظيــة وليــس الطــرق الحديثــة التحفيزيــة فــي
التعليــم التــي تــؤدي إلــى نتائــج إبداعيــة .وفــي النهايــة انهيــار المؤسســة التعليميــة يــؤدي إلــى
انهيــار الدولــة فــي المســتقبل وفــق هــذه المؤشــر.
 -٢ضعف الناتج الفكري

إن النتــاج الفكــري يكــون معدومــا أو شــبه معــدوم ،ذلــك لعــدم اهتمــام الحكومــات بـ ِه ،وقلــة
عــدد مراكــز الدارســات الفكريــة والتأريخيــة والسياســية باإلضافــة إلــى أن مــا موجــود مــن مراكــز
دراســات خاضــع لســيطرة الدولــة وعددهــا قليــل ال يرتقــي لحجــم متطلبــات الحركــة العلميــة،
إضافــة إلــى غيــاب أو ضعــف حركــة الترجمــة للكتــب العلميــة والثقافيــة فمثـ ًـا :إن ُســكان الــدول
العربيــة الذيــن يتجــاوز عددهــم ( )270مليــون نســمة ال يترجمــون ســنو ًيا ســوى ( )475كتا ًبــا،
فــي حيــن تترجــم إســبانيا التــي ال يتجــاوز تعــداد ســكانها ( )38مليــون نســمة أكثــر مــن ( )10آالف
عنــوان ســنو ًيا .12والعكــس صحيــح فــا يوجــد اهتمــام عالمــي بترجمــة النتــاج الفكــري العربــي
كونــه ال يرتقــي إلــى مســتوى النتاجــات العلميــة فــي دول العالــم المتقــدم ،حيــث إن أعــداد الكتــب
العربيــة التــي تترجــم إلــى لغــات أخــرى ضئيلــة للغايــة تعجــز عــن أن تتحــول إلــى ظاهــرة ثقافــة
صحيــة؛ وعــن تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة فــإن متوســط عــدد الكتــب المترجمــة فــي العالــم
العربــي هــو ( )4 .4كتــب لــكل مليــون مواطــن ســنو ًيا ،بينمــا يحظــى نصيــب كل مليــون مواطــن
فــي المجــر بنحــو ( )519كتا ًبــا ســنو ًيا ،كمــا يبلــغ نصيــب كل مليونــي إســباني فــي العــام ()920
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كتا ًبــا .وهــذا واحــد مــن أهــم مؤشــرات ضعــف الــدول كــون أن بنــاء بنيــة ثقافيــة قويــة ومســتقرة
يــؤدي إلــى بنــاء شــعب مثقــف و مســتقر ،بالتالــي يــؤدي إلــى بنــاء دولــة حديثــة تواكــب الحيــاة
العصريــة.
ز .المؤشرات الثقافية
 -١انتشار األمية (اإللكترونية)

مصطلــح محــو األميــة مــن المصطلحــات المألوفــة لــدى جميــع النــاس تقري ًبــا ،حيــث تــكاد ال
تخلــو بلــد مــن وضــع دورات وبرامــج متخصصــة لمحــو األميــة ،ولكــن أصبــح لهــذا المصطلــح
مؤخـ ًرا مؤشــرات عــدة تطــورت مــع تطــور العالــم علــى مختلــف األصعــدة ،13ونتعــرف فــي هــذه
الورقــة علــى كل مــن المعنييــن التقليــدي والحديــث لمفهــوم هــذا المصطلــح ومــن هنــا ينقســم
مفهــوم األميــة إلــى نوعيــن
أ .أميــة األبجديــة :وتعنــي عــدم معرفــة القــراءة والكتابــة واإللمــام بمبــادئ الحســاب األساســية
ويعــرف اإلنســان األمــي بانــه كل فــرد بلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمــره وال يلــم إلما ًمــا كامـ ًـا بمبــادئ
القــراءة والكتابــة والحســاب بلغــة مــا ،ولــم يكــن منتسـ ًبا إلــى مدرســة أو مؤسســة تربويــة وتعليمية.
ب .األميــة الحضاريــة (اإللكترونيــة)  :وتعنــي عــدم مقــدرة األشــخاص المتعلميــن علــى
مواكبــة معطيــات العصــر العلميــة والتكنولوجيــة والفكريــة والثقافيــة والفلســفية اإليديولوجيــة
والتفاعــل معهــا بعقليــة ديناميــة قــادرة علــى فهــم المتغيــرات الجديــدة وتوظيفهــا بشــكل إبداعــي
فعــال يحقــق االنســجام والتــاؤم مابيــن ذواتهــم والعصرالــذي ينتمــون إليــه مؤمنيــن فــي ذات
الوقــت بمجموعــة مــن العــادات والتقاليــد والمعتقــدات الفكريــة والممارســات الســلوكية
والمبــادئ والمثــل االســتاتيكية الجامــدة التــي تتعــارض وطبيعــة الحيــاة المتجــددة علــى الــدوام
والتوافــق .وأن انتشــار األميــة بنوعيهــا واحــد مــن المؤشــرات التــي تــدل علــى ضعــف الدولــة
والعكــس صحيــح.
 -٢تراجع أو انهيار الثقافة

ـدوها أمــام مقولــة “ابــن خلــدون” فــي مقدمتــه الشــهيرة ،التــي رأى
ّإن المــر َء يقــف اليــوم مشـ ً
فيهــاّ :
«أن الثقافــة تزدهــر فــي عهــد انهيــار الدولــة» ،14وهــي لــم تتطابــق مــع حــال زماننــا .حيــث
شــهدنا ونشــهد انهيــار العديــد مــن الــدول ،ولــم نشــهد ازدهــا ًرا للثقافــة فــي هــذه الــدول .وهــذه
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الــدول ليســت قليلــة ،ويأتــي هــذا نتيجــة أن المؤسســات الثقافيــة هــي تحــت ســلطة الحكومــات
فهــي تعمــل لصالــح الســلطة وليــس مبينــة علــى أســس صحيحــة لتعزيــز األطــر الثقافيــة لصالــح
الدولــة لذلــك لــم نشــهد فــي الــدول الضعيفــة نتاجــا ثقافيــا ونــرى أن مــا هــو ُأنتــج هــو ثقافــة هشــة
تمجــد الســلطة ،وليســت ثقافــة تقــود إلــى التنويــر كمــا هــو فــي الــدول الحديثــة .وبالتالــي نشــهد
ّ
ارتفــاع أو طغيــان العــادات والتقاليــد القبليــة (الفكــر القبلــي) لســود وتراجــع الثقافــات الحضاريــة
المدنيــة ومــن ثــم انتشــار الثقافــات الفرعيــة علــى الثقافــة والهويــة الوطنيــة ،وتحــل القبيلــة محــل
الدولــة فــي حــل الخالفــات وتســوية المنازعــات بيــن األفــراد.
المطلب الثالث :تأثير المؤسسات السياسية الرسمية على الدولة الرخوة

إن عناصــر المؤسســة السياســية مترابطــة ومتكاملــة علــى المســتوى الداخلــي ،إذ يوجــد
داخلهــا مجموعــة كبيــرة مــن األعضــاء ،ولــكل منهــم دور يؤديــه ،وتكــون هــذه األدوار مكملــة
لبعضهــا ،ويكــون اســتمرار هــذه المؤسســات ونموهــا مرهو ًنــا بــأداء تلــك األدوار.
وتكــون عمليــة التكامــل والتأثيــر فــي أعضــاء المؤسســة الواحــدة  -واألهميــة الكبيــرة
المســلطة علــى أي جــزء – واضحــة فــي حالــة إخفــاق أي عضــو مــن األعضــاء فــي أداء واجباتــه،
وابتعــاده عــن تحقيــق هــدف المؤسســة السياســية العــام – ال سـ َّيما إذا كان عضـ ًـوا يشــغل مركـزًا
مؤثـ ًرا وكبيـ ًرا – وســواء أكان بطريقــة قصديــة أو غيــر قصديــة فإنــه يؤثــر فــي المؤسســة ،وهيكلهــا
وبنائهــا العــام ،وممكــن أن يــؤدي إلــى ضعــف هــذه المؤسســة وتدهورهــا ،وعــدم قدرتهــا علــى
مجابهــة أي حــدث طــارئ ،أو أي عــدوان يريــد إخفاقهــا لمصالــح معينــة.
وبحكــم طبيعــة البشــر التــي تجعــل وجودهــم فــي تنافــس وتصــارع مســتمر ســواء أ كان ذلــك
مــع الطبيعــة أم مــع البيئــة االجتماعيــة ،فــإن هــذا التجمــع يحتــاج إلــى نــوع مــن التنظيــم علــى
ســلوك األفــراد والجماعــات.15
أوال - :المؤسسات السياسية الرسمية

يعــد مونتيســيكيو مــن الكتــاب السياســيين البارزيــن فــي فرنســا ،واشــتهر بكتابــه (روح
القوانيــن) الــذي جمــع فيــه تأريــخ أنظمــة الحكومــات وأنواعهــا ومســاوىء كل منهــا ومحاســنه،
وقــد ميــز مونتيســيكيو ثالثــة أنــواع مــن الحكومــات هــي( :الجمهوريــة والملكيــة واالســتبدادية)
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 ،وذكــر فــي كتابــه ً
أيضــا نظريتــه الشــهيرة فــي وجــوب انفصــال ســلطات الحكومــة الثــاث:
(التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة) عــن بعــض انفصـ ً
ـال تا ًمــا لضمــان الحريــة والعــدل.16
عظيمــا علــى أوروبــا ،إذ إنــه أول مــن اســتخدم طريقــة
وكان تأثيــر كتــاب روح القوانيــن ً
المقارنــة لهــذه المؤسســات ،والحــظ تأثيــر العوامــل الطبيعيــة فــي عالقتهــا مــع قوانيــن البــاد،
وأول مــن نظــر إلــى الحقائــق االجتماعيــة فــي أنحــاء العالــم جميعهــا ،متمثلــة فــي الطبقــات
والجماعــات ،ثــم بحــث بشــكل واضــح وقطعــي كيفيــة الكشــف عــن أســباب وجــود مجموعــة
مــن الحــوادث التأريخيــة المعقــدة ،والمؤسســات االجتماعيــة والسياســية وتوضيحهــا.17
ويتوقــف نشــاط هــذه المؤسســات ـ الــذي يــدور جميعــه حــول هــدف واحــد هــو تنظيــم
المجتمــع ـ وعملهــا علــى وجــود ســلطة ،وهــذه الســلطة هــي التــي تصنــع القانــون وتنفذه بوســاطة
المؤسســات أو الســلطات الثــاث:
(التشريعية التنفيذية القضائية) .18
فالســلطة التشــريعية لهــا أدوار مهمــة فــي الــدول جميعهــا ،مــع وجــود اختالفــات مــن
حيــث :التفصيــل ونطــاق الســلطة ،وتختلــف باختــاف النظــم السياســية ،19إذ تقــوم بتشــريع
قوانيــن الدولــة وإلغــاء مــا هــو غيــر متجــاوب مــع الزمــن والعمــل علــى جعــل القوانيــن تتناســب
مــع الظــروف الحديثــة المتغيــرة ،كمــا تمتلــك هــذه الســلطة ـ فــي كثيــر مــن الــدول ـ صالحيــة
كاملــة أو جزئيــة لتعديــل دســتور الدولــة ،كمــا تمــارس ســلطات مختلفــة ليــس مــن الضــروري
أن تكــون أعمــاال تشــريعية صرفــة ،20ويتــاح للســلطة بهــذه الوظيفــة تكويــن قواعــد الحــق
الموضوعيــة وإيجادهــا إذ إن قواعــد القانــون هــي مكرســة لمتابعــة ســلوك األفــراد فــي المجتمــع
لضمــان المصلحــة العامــة التــي يتوخاهــا النظــام السياســي .21وتقــوم الســلطة التشــريعية أيضــا
بمراقبــة ماليــة الدولــة بوســاطة إقــرار الميزانيــة التــي تعدهــا الســلطة التنفيذيــة والحكــم فــي نظــام
الضرائــب ،وفــي النفقــات العامــة العســكرية والمدنيــة ،وتملــك حــق اســتدعاء ســكان الدولــة
جميعهــم ومواطنيهــا المدنييــن والعســكريين واســتجوابهم فــي التهــم الموجهــة إليهــم.22
وتعــد المؤسســة التنفيذيــة ذات أهميــة كبيــرة وموضــع نظــر فــي أغلــب دول العالــم الثالــث،
إذ إن رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو حاكــم الدولــة والمهيمــن علــى سياســتها العامــة وممثلهــا فــي
الخــارج ،وتأتــي أهميتهــا ً
أيضــا مــن ســيطرتها المباشــرة علــى األجهــزة العســكرية والدبلوماســية
واألمنيــة والماليــة ،وعلــى األجهــزة اإلداريــة كافــة التــي تضخمــت كثي ـ ًرا فــي اآلونــة األخيــرة
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بســبب توســيع برامــج الدولــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة والماليــة التــي أ ّمنتهــا ظــروف
الحيــاة الحديثــة ،23مــع العلــم أن الســلطة التنفيذيــة تختلــف مــن حيــث :التشــكيل والممارســة
مــن دولــة إلــى أخــرى ،فرئيــس الســلطة التنفيذيــة قــد يكــون ملـ ًـكا أو رئيــس جمهوريــة أو رئيــس
وزراء أو قائــدً ا عســكر ًيا أو أمي ـ ًرا.
إن حاجــة المجتمــع البشــري إلــى قواعــد ال تتأتــى بمجــرد وضعهــا بــل بتنفيذهــا ،24ويعتمــد
عليهــا المجتمــع مــن أجــل اســتقراره ،إذ تقــوم هــذه الســلطة بفــرض النظــام العــام واألمــن فــي
الدولــة ومعاقبــة مخالفــي القوانيــن الذيــن امتنعــوا عــن االمتثــال لهــذه القوانيــن ،ومــن أجــل منــع
انتشــار الفوضــى وانتشــار الجرائــم واالنحرافــات بكثــرة ممــا قــد يعــرض المجتمــع إلــى وضــع
غيــر مســتقر.

وتحتــاج هــذه الســلطة للقيــام بوظائفهــا إلــى وكالء ومــدراء ينوبــون عــن الرئيــس فــي القيــام
بهــذه الوظائــف ،وتمتلــك هــذه الســلطة الحــق لرئيســها أن يعيــن القضــاة ،وتمتلــك المرونــة
فــي إطــاق الحكــم أو العفــو عنــه ،أو تخفيــف الحكــم بمــا تــراه مناسـ ًبا لحريــة الفــرد ،وخدمــة
المجتمــع.
أمــا الســلطة القضائيــة فتعــد صاحبــة أســلوب الثــواب والعقــاب ،ومــن وظائــف الدولــة تحقيــق
العدالــة التــي تســعى كل األنظمــة السياســية لتحقيقهــا ،وإن تحقيــق العدالــة فــي الدولــة يعتمــد
أساســا علــى وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة ،تمــارس أعمالهــا بعيــدا عــن الســلطة التنفيذيــة
ً
25
والتشــريعية .
وتقــوم هــذه الســلطة بمهمــة تطبيــق القوانيــن والدســاتير المكتوبــة لقضايــا معينــة ،وهــي
تقــرر الحقائــق فــي كل قضيــة ،والقوانيــن التــي يجــب تطبيقهــا عليهــا ،26ومــن خــال الواجبــات
واضحــا بيــن كل مــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة والتشــريعية
واألدوار التــي لهــا ،نجــد التفاعــل
ً
علــى الرغــم مــن اســتقالل كل واحــدة عــن األخــرىّ ،
ألن هــذه القوانيــن تحتــاج إلــى مــكان أو
جهــة تباشــر عمليــة التطبيــقّ ،
ألن مــن مهامهــا فصــل المنازعــات بيــن أفــراد المجتمــع ،إذ إن
اســتمرار هــذه المنازعــات داخــل المجتمــع ،وعــدم وجــود قوانيــن وجهــة مســؤولة تطبــق هــذه
القوانيــن والعقوبــات ،ســيكلف المجتمــع كثي ـ ًرا مــن الخســائر الماديــة واالجتماعيــة والنفســية،
مــن هنــا كان هــدف هــذه الســلطة (المحاكــم) هــو حــل الصــراع ،ومــا يوضــح هــذا التفاعــل بيــن
هــذه الســلطات ـ المتفقــة علــى هــدف واحــد هــو :خدمــة المجتمــع والمحافظــة علــى األمــن
واالســتقرار ،هــو عنــد وقــوع جريمــة مــا يتــم الحــد منهــا بمســاعدة هــذه الســلطات جميعهــا،
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فالتشــريعية تســن قوانيــن خاصــة بهــذه الجريمــة وأنواعهــا ويتــم مراقبــة هــذه الجرائــم وتنفيذهــا
مــن قبــل المؤسســة التنفيذيــة ،وبعــد التأكــد مــن وقــوع هــذه الجرائــم يتــم تطبيــق العقوبــة علــى
المجــرم فــي المحاكــم الخاصــة بذلــك وهــذا مــن وظيفــة الســلطة القضائيــة.
ثانيا .تأثير الموسسات على الدولة الرخوة

تتفتــت مؤسســات الدولــة الوطنيــة أو تتراجــع قدراتهــا لتعجــز عــن فــرض حكــم القانــون
وتعميــم مبــدأ مواطنــة الحقــوق المتســاوية وتهميــش الكيانــات األوليــة المذهبيــة والعرقيــة والقبلية
والطائفيــة كمهمــات تحديثيــة مركزيــة ال وجــود للدولــة دونهــا .وتهيمــن قيــادات ونخــب حاكمــة
توظــف المتبقــي مــن أدوات الدولــة إمــا للتوزيــع غيــر العــادل للمــوارد العامــة علــى المواطنيــن أو
للســيطرة األمنيــة علــى المجتمــع وتهديــد المواطنيــن بالقمــع حــال االمتنــاع عــن تقديــم فــروض
الــوالء والطاعــة للحــكام.
فقــوة الدولــة نابعــة مــن قــوة مؤسســاتها والعكــس صحيــح ،وقــوة المؤسســات نابــع مــن طبيعة
النظــام السياســي القائــم .فــإذا كان ديمقراطيــا فــإن قــوة الموسســة تكمــن فــي مــدى اســتقالليتها
وفصــل صالحياتهــا ومهامهــا عــن المؤسســات األخــرى ســواء أكانــت تشــريعية أم تنفيذيــة أم
قضائيــة.
أمــا فــي النظــم غيــر الديمقراطيــة فــإن قــوة المؤسســة تنبــع فيهــا مــن عــدة عوامــل وأهمهــا مدى
اســتقاللية الســلطة وآليــة تولــي المناصــب فيهــا أن تكــون علــى وفــق آليــة إداريــة بعيــدً ا عــن والء
الشــخص إلــى الســلطة السياســية وقربــه أو بعــده عنهــا.
ومــن جانــب آخــر إن قــوة المؤسســة تكمــن فــي مــدى احتكارهــا إلــى القــوة المشــروعة وفــق
الدســتور والتزامهــا بالقوانيــن وعــدم خروجهــا عــن الســياقات القانونيــة واللوائــح اإلداريــة.
تســعى الحكومــة مــن خــال األهــداف إلــى تحقيــق رفــع الكفــاءة أداء المؤسســات ووضــع
األنظمــة الكفيلــة بتخفيــف أو تقليــل الغــش وتضــارب المصالــح والتصرفــات غيــر المقبولــة
ووضــع أنظمــة للرقابــة علــى أداء تلــك المؤسســات ووضــع هيــكل يحــدد توزيــع كافــة الحقــوق
والمســؤوليات وتحديــد القواعــد واإلجــراءات والمخططــات المتعلقــة بســير العمــل داخــل
المؤسســة 27ويمكــن إجمــال األهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا نتيجــة تطبيــق نظــم الحكومــة بمــا
يأتــي:

318

بحوث العدد|

ةوخرلا ةلودلا ىلع ُهريثأتو يسسؤملا ءانبلا

1.تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية.
2.تحقيــق الحمايــة الالزمــة للملكيــة العامــة مــع مراعــاة مصالــح المتعامليــن مــع مؤسســات
الدولــة المختلفــة والحــد مــن اســتغالل الســلطة فــي تفضيــل المصلحــة العامــة.
3.تحقيــق فرصــة مراجعــة األداء مــن خــارج أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة تكــون لهــا مهــام
واختصاصــات وصالحيــات لتحقيــق رقابــة فعالــة ومســتقلة.
4.زيــادة الثقــة فــي إدارة االقتصــاد القومــي بمــا يســاهم فــي رفــع معــدالت االســتثمار
وتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة فــي الدخــل القومــي.
أمــا الــدول الضعيفــة أو الفاشــلة فتتســم بانهيــار القانــون والنظــام العــام حيــث تفقــد مؤسســات
الدولــة احتكارهــا لشــرعية اســتخدام العنــف وتكــون غيــر قــادرة علــى حمايــة مواطنيهــا أو
تســتخدم أدوات العنــف الشــرعي لقمــع المواطنيــن وإرهابهــم .تتســم الــدول الضعيفــة والفاشــلة
ً
أيضــا بقــدرة ضعيفــة أو متالشــية علــى تلبيــة حاجــات المواطنيــن ورغباتهــم والعجــز عــن توفيــر
الخدمــات العامــة األساســية وضمــان رفــاه المواطنيــن واإلخفــاق فــي دعــم النشــاط االقتصــادي،
كمــا أنهــا وعلــى المســتوى الدولــي تفقــد المصداقيــة وينظــر إليهــا كمصــدر تهديــد لألمــن
أوالســتقرار العالمييــن .أمــا الدولــة المنهــارة فهــي صيغــة متطرفــة مــن صيــغ الــدول الضعيفــة
والفاشــلة وتتم ّيــز بوجــود فــراغ فــي الســلطة حيــث تصبــح الدولــة مجــرد بقايــا وجــود جغرافــي
ويحصــل المواطنــون علــى الســلع السياســية والعامــة مــن خــال وســائط خاصــة ويصيــر األمــن
28
مواز ًيــا للقــوة.
تتفتــت مؤسســات الدولــة الوطنيــة أو تتراجــع قدراتهــا لتعجــز عــن فــرض حكــم القانــون
وتعميــم مبــدأ مواطنــة الحقــوق المتســاوية وتهميــش الكيانــات األوليــة المذهبيــة والعرقيــة والقبلية
والطائفيــة كمهمــات تحديثيــة مركزيــة ال وجــود للدولــة دونهــا .وتهيمــن قيــادات ونخــب حاكمــة
توظــف المتبقــي مــن أدوات الدولــة إمــا للتوزيــع غيــر العــادل للمــوارد العامــة علــى المواطنيــن أو
للســيطرة األمنيــة علــى المجتمــع وتهديــد المواطنيــن بالقمــع حــال االمتنــاع عــن تقديــم فــروض
الــوالء والطاعــة للحــكام.29
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الخاتمة

أصبحــت المؤسســة أداة مفيــدة لممارســة الســلطة والحفــاظ علــى الوضــع العــام للدولــة
خاصــة فــي ظــل النظــم الديمقراطيــة حيــث إن الســلطة تكــون موزعــة بيــن عــدة مؤسســات
وليســت محتكــرة بيــد الرئيــس ،كمــا أن الســلطات التــي تمتــع بهــا تلــك المؤسســات تمكنهــا
مــن الحفــاظ علــى النظــام العــام والحيلولــة دون انهيــار الدولــة ،وهــذا مــا يعطيهــا مــن القــوة فــي
ممارســة صالحيتهــا فــي التنفيــذ والتشــريع والرقابــة والفصــل فــي منازعــات الســلطات والشــواهد
علــى ذلــك كثيــرة.
كمــا أن بعــض الدولــة التــي ال تمتلــك نظامــا ديمقراطيــا عريقــا لكنهــا تمتلــك بنــاء مؤسســيا
قويــا مبنيــا علــى عقيــدة اإلخــاص للدولــة فقــط ومثــال ذلــك دور المؤسســة العســكرية المصريــة
عندمــا أطاحــت بحكومــة مرســي حينمــا شــعرت أن بقــاءه فــي الســلطة ســوف يهــدد األمــن
والســلم المجتمعــي .كذلــك دور المؤسســة العســكرية الجزائريــة التــي لعبــت فــي الحفــاظ
علــى النظــام العــام واألمــن الوطنــي بعــد وفــاة الرئيــس «عبــد العزيــز بــو تفليقــة» وتصاعــد وتيــرة
االحتجاجــات .حيــث أجــرت االنتخابــات ومــن ثــم ســملت رئاســة الدولــة إلــى الســلطات
المدنيــة المنتخبــة بشــكل ســلمي وســلس.
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الهوامش:
 .1ســلمى عبــد الرحيــم عبــد احلســن الشــمري :الدولــة
الرخــوة وفــراغ الســلطة يف الــدول العربيــة بعــد عــام
أمنوذجــا)  ،أطورحــة دكتــوراه
( 2010ســوريا وليبيــا
ً
غيــر منشــورة ،جامعــة النهريــن ،كليــة العلــوم
السياســية ،بغــداد ،2020 ،ص.9
 .2أحمــد فهمــي ،مصــر  2013دراســة حتليليــة لعمليــة
التحــول السياســي يف مصــر مراحلهــا ،ســيناريوهات
املســتقبل ،ط ،1مصــر :مكتبــة طريــق العلــم،
 ،2012ص.27
 .3محمــد نســيب أوجونومــراد اصــان ،نظريــة وممارســة
بنــاء الدولــة يف الشــرق األوســط منظــور دســتوري حــول
العــراق وأفغانســتان ،ط ،1دراســات عامليــة ،مركــز
اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســتراتيجية ،العــدد
 ،2014 ،132ص.14-13
 .4للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر :ســلمى عبــد الرحيــم،
مصــدر ســبق ذكــره ،ص.12
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20% D8% A7% D9% 84% D9% 81%
D8% A7% D8% B4% D9% 84% D8% A9

 ،الزيارة بتأريخ.2021/5/22 :
 .8عبــد اهلل العوضــي :التغ ّيــر الســكاني والعامــل
االجتماعــي ،مركــز اإلمــارات للبحــوث والدراســات
اإلســتراتيجية ،بتأريــخ4 :ديســمبر ،2007متــاح علــى
الرابــط
https: //www. ecssr. ae/reports_analysis/% :
D8% A7% D9% 84% D8% AA% D8%
BA% D9% 8A% D9% 91% D8% B1-%
D8% A7% D9% 84% D8% B3% D9%
83% D8% A7% D9% 86% D9% 8A-%
D9% 88% D8% A7% D9% 84% D8% B9%
D8% A7% D9% 85% D9% 84-% D8%
A7% D9% 84% D8% A7% D8% AC%
D8% AA% D9% 85% D8% A7% D8%
 ،/B9% D9% 8Aالزيــارة بتأريــخ.2021/5/22 :

 .9املوســوعة السياســية ،الدولــة الفاشــلة ،مصــدر ســبق
ذكــره.

 .5روبــرت روتبــرج ( ، )2002الطبيعــة اجلديــدة
لفشــل الدولــة القوميــة ،فصليــة واشــنطن ،ترجمــة  .10أمارتياصــن( ،ترجمــة :شــوقي جــال)  ،التنميــة
أشــرف راضــي ،صحيفــة البيــان اإلماراتيــة ،بتأريــخ
حريــة :مؤسســات حــرة وإنســان متحــرر مــن اجلهــل
 ،2002/9/11متــاح علــى الرابــط:
واملــرض والفقــر .الكويــت :املجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنــون واآلداب ،2004 . ،ط ،1ص.08
https: //muse jhu. edu/login? auth=0&type

_ .11 summary&url=/journals/washingtonللمزيــد أنظــر :د .فيصــل الغويــن :يف أســباب انهيــار
3rotberg. htm .25/quarterly/v025
التعليــم يف األردن ،مقــال منشــور بتأريــخ /4/26
 ،2015متــاح علــى الرابــط:
 .6رنــا أبوعمــرة :تعثــر انتقالــي :أوضــاع دول الربيــع
العربــي يف ضــوء مقيــاس الــدول الفاشــلة ،مجلــة https: //www. ammonnews. net/article/228023
السياســة الدوليــة ،بتأريــخ ( , )2013-8 -4مت الزيــارة
بتأريــخ  ،2021/6/17متاجــة علــى الرابــط ، http: :الزيارة بتأريخ.2021 /5/27 :
 .12 .//www. siyassa. org. eg/News/3220. aspxمحمــود ســامة محمــود الهايشــة :هــل ضعــف
الثقافــة وقلــة اإلنتــاج الفكــري العربــي :ســبب ضعــف
 .7املوســوعة السياســية ،الدولــة الفاشــلة ،دراســة متاحــة
الترجمــة مــن العربيــة للغــات األجنبيــة األخــرى ؟! !
علــى الرابــط:
 ،احلــوار املتمــدن العــدد 6408 :يف ،2019/11/14
https:
//political-encyclopedia.
org/
الزيــارة بتأريــخ.2021/5/27 :
dictionary/% D8% A7% D9% 84% D8%

 .13 AF% D9% 88% D9% 84% D8% A9%للمزيــد انظــر :منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم

ةوخرلا ةلودلا ىلع ُهريثأتو يسسؤملا ءانبلا

والثقافــة (اليونســكو)  ،متــاح علــى الرابــط:
https: //ar. unesco. org/themes/literacy
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النهضــة – بغــداد ،ص .144
 .21حســان شــفيق العانــي :األنظمــة السياســية املقارنــة،
مطبعــة املعــارف – بغــداد ،1980 ،ص .25

 .14ســعيد الشــيخ :انهــارت الدولــة . .ملــاذا لــم تزدهــر  .22نظــام بــركات وآخــرون :مبــادئ علــم السياســة،
مكتبــة العبيــكان ،ط ثانيــة ،2001 ،ص .213
الثقافــة ،القــدس العربــي 18 ،أكتويــر  ،2020متــاح
علــى الرابــط:
 .23نظام بركات وآخرون ،مصدر سابق ،ص .214
 .24 https: //www. alquds. co. uk/% D8% A7%كمــال املنــويف :أصــول النظــم السياســية املقارنــة،
D9% 86% D9% 87% D8% A7% D8%
شــركة الربيعــان ،1987 ،ص .245
B1% D8% AA-% D8% A7% D9% 84%
D8% AF% D9% 88% D9% 84% D8%
A9-% D9% 84% D9% 85% D8% A7%
D8% B0% D8% A7-% D9% 84% D9%
85-% D8% AA% D8% B2% D8% AF%
D9% 87% D8% B1-% D8% A7% D9%
84% D8% AB% D9% 82% D8% A7%
/D9% 81% D8% A9% D8% 9F

 .25نظام بركات وآخرون ،مصدر سابق ،ص .218
 .26كمال املنويف ،مصدر سابق ،ص .260
 .27منــاور حــداد :دور حكومــة الشــركات يف التنميــة
االقتصاديــة ،املؤمتــر العلمــي األول حــول حكومــة
الشــركات ودورهــا يف اإلصــاح االقتصــادي ،كليــة
االقتصــاد ،جامعــة دمشــق ،دمشــق ،ســوريا،2008 ،
ص.10

 ،تأريخ الزيارة.2021/5/27 :
 .28عمــرو حمــزاوي :الدولــة الضعيفــة ،مقــال حتليلــي،
مركــز مالكــوم كيــر -كارنغــي للشــرق األوســط،
 .15مليحــة عونــي القصيــر و د .معــن خليــل عمــر:
بتأريــخ  7آب  ،2018متــاح علــى الرابــطhttps: :
املدخــل إلــى علــم االجتمــاع ،مطبعــة جامعــة بغــداد،
ar-/07/08///carnegie-mec.
org/2018
ســنة  ،1981ص .345
.pub-76991
 .16محمــد محمــد صالــح :تأريــخ أوربــا مــن عصــر
النهضــة وحتــى الثــورة الفرنســية ،مطبعــة اجلاحــظ  .29عمرو حمزاوي ،مصدر سبق ذكره.
للطباعــة والنشــر ،1982 ،ص .594
 .17محمــد طــه بــدوي :تنظيــر السياســة ،املكتــب
املصــري احلديــث ،1968 ،ص .49
 .18صــادق األســود ،علــم االجتماع السياســي .أسســه،
أبعــاده :مطبعــة دار احلكمــة – بغــداد ،1990 ،ص
.201
 .19محمــد عبــد املعــز نصــر :يف النظريــات والنظــم
السياســية ،دار النهضــة االجتماعيــة ،بيــروت،
 ،1973ص .536
 .20راميونــد كارفيلــد كيتيــل :العلــوم السياســية ،ج ثانــي
 /ترجمــة د .فاضــل محمــد زكــي وآخــرون ،مكتبــة
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آثار شخصنة السلطة على النظام السياسي
في العراق بعد عام ()2003
م .م .هند أحمد عبد عليوي *

) (1

المستخلص

إن ظاهــرة شــخصنة الســلطة تقــوم بتدعيــم الســلطة التنفيذيــة ،وتهــدد هــذه الظاهــرة البنيــة
التحتيــة للديمقراطيــة ،ويمكــن أن ينتــج عنهــا تصــدع للوحــدة الوطنيــة ،إذا لــم تتــم معالجتهــا
بشــكل مناســب ،وإن أغلــب دول العالــم لــم تنجــح فــي أن تجــد حــدو ًدا فاصلــة بيــن المؤسســة
السياســية و األشــخاص الذيــن تتكــون منهــم تلــك المؤسســة ،حيــث يوجــد خلــط بيــن شــخص
الحاكــم و المؤسســة التــي يتوالهــا ،بــل إن المؤسســة فــي كثيــر مــن األحيــان تختفــي تحــت
شــخصية الحاكــم الفــرد وآرائــه ونهجــة الخــاص فــي الحكــم ،وهــذه الحالــة تعــرف بشــخصنة
الســلطة التــي تقــف وراءهــا عوامــل ومســببات مختلفــة.
الكلمات المفتاحية :النظام السياسي  -شخصنة السلطة

The effects of Personalizing Power on the Political
Regime in Iraq after 2003
Abstract:
The phenomenon of the personalization of power strengthens the
executive branch and this phenomenon threatens the infrastructure of
democracy, and can result in a rift of national unity, if it is not addressed
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appropriately, and most countries of the world have not succeeded
in finding dividing boundaries between the political institution and
the people who make up that institution, where there is a confusion
between the person of the ruler and the institution that takes over,
but the institution often disappears Under the personality of the
individual ruler and its opinions and its own approach to government,
this situation is known as the personality of the authority behind which
different factors and causes stand.
Keyword: Political System - Personalization of Power

المقدمة

كل ســلطة تقــوم علــى أســاس نفســي وعقلــي وتمــارس فعلهــا انطال ًقــا مــن دوافــع وتجــارب
وخبــرات نفســية عقليــة ظاهــرة أو باطنــة اكتســبتها عبــرة وعيهــا التأريخــي لمفهــوم الســلطة ومــن
خــال وعيهــا لمــا فــي الواقع مــن أحداث وإشــكاالت وعالقات للســلطة وتختــار الكيفية المناســبة
لممارســة الســلطة والدرجــة التــي تعمــل فيهــا ،لكســب أكبــر قــدر مــن الخضــوع والطاعــة ،كمــا
تختــار تب ًعــا لذلــك الوســائل التــي تراهــا أنســب مــن غيرهــا لتحقيــق ذلــك حســب مــا يســمح بــه
الوضــع الدســتوري والبنــاء الثقافــي واالجتماعــي الســائد فــي المجتمــع .فــإن شــخصنة الســلطة
تشــير إلــى المظاهــر التــي تعــزز ظاهر ًّيــا أو فعل ًّيــا ســلطة شــخص علــى نحــو تندمــج فيــه الســلطة
بشــخص مــن يمارســها بحيــث يصعــب التمييــز بينمــا هــو مركــز قانونــي ووضعــي وبيــن مــا هــو
طبائــع شــخصية للزعيــم أو القائــد.
وفــي العــراق تفــرض الشــخصنة المفرطــة نفســها كعامــل إضافــي للفشــل واالنســدادات التــي
تواجــه إعــادة بنــاء الدولــة ومؤسســاتها ،وكانــت االســتقطابات الطائفيــة والقوميــة غيــر كافيــة
ويبــدو أحيا ًنــا أن مــن العســير التجــرد مــن األجنــدة الشــخص ّية عنــد الخــوض فــي معتــرك الحيــاة
السياســية ،ونشــاطات الدولــة المختلفــة ،وإن لظاهــرة شــخصنة الســلطة آثــا ًرا علــى مختلــف
جوانــب الحيــاة وذلــك عندمــا يســتبد الحــكام فــي حكمهــم ويمارســون الحكــم علــى أســاس
القــوة والعنــف وال يكــون مســتندً ا إلــى شــرعية شــعبية ويكــون الحكــم ذات نزعــة فرديــة تســلطية
فســوف تتولــد آثــار هــذه الظاهــرة لتشــمل كافــة المســتويات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية.
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أهمية البحث

يعــد موضــوع البحــث مــن الموضوعــات البالغــة األهميــة كونــه يتعلــق بـــآلية ممارســة الســلطة
وفــق معطيــات النظــام البرلمانــي الديمقراطــي الــذي أخــذ بــه العــراق بعــد عــام (. )2003
إشكالية البحث
ّ

إن موضــوع البحــث يتنــاول مــدى تأثيــر هــذه الظاهــرة علــى كافــة مجــاالت الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

فرضية البحث
ّ

تنطلــق فرض ّيــة البحــث مــن نقطــة جوهريــة مفادهــا أن مســار بنــاء الدولــة فــي العــراق فــي ظــل
الظــروف الراهنــة يصطــدم بمــدى القــدرة علــى التحــول مــن شــخصنة الســلطة إلــى مأسســتها
وبنــاء دولــة المؤسســات واالنتهــاء بدولــة ســيادة القانــون ،مــن خــال معالجــة اآلثــار الناجمــة
عــن هــذه الظاهــرة.
المطلب األول :اآلثار السياسية

تتســم أغلــب النظــم السياســية فــي دول عالــم الجنــوب بأنهــا ذات صبغــة فرديــة قائمــة
علــى ســلطة الحكــم المطلــق ،علــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات سياســية رســمية قائمــة مثــل
المجالــس النيابيــة واألحــزاب السياســية واالتحــادات ،حيــث تمثــل هــذه الشــبكات مصــادر
نفــوذ لهــا ،وتمتــاز هــذه األنظمــة بدرجــة عاليــة مــن الهيمنــة علــى الســلطة السياســية ،وإن مــن
اآلثــار السياســية لظاهــرة شــخصنة الســلطة تكــون عــدّ ة منهــا تنافــس قطاعــات النخبــة علــى مراكــز
النفــوذ السياســي ،والمــوارد ،وجمــع الســلطات ومحاولــة احتكارهــا بيــد فئــة قليلــة ،إضافــة إلــى
واإلداري.
ممارســة القمــع واالضطهــاد والفســاد المالــي
ّ
ً
أول :االنفراد بالحكم

إن االنفــراد بالســلطة أســهم بــدور رئيســي فــي تعطيــل العقــل العراقــي وعرقلــة نمــوه الختيــار
أهــل الثقــة دون أهــل الخبــرة والكفــاءة إلدارة مرافــق الدولــة وتســيير شــؤونها ،حيــث ســادت
طــرق الوســاطة والمحســوبية ممــا فــرض علــى الكثيــر مــن الكفــاءات العراقيــة الهجــرة إلــى خــارج
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البــاد ،وإن االنفــراد بالســلطة هــو الــذي مكنهــا مــن إهــدار القوانيــن والمبــادئ اإلنســانية العامــة،
فــا يراعــى فــي تنفيــذ القوانيــن وتشــريعاتها مصلحــة الدولــة العليــا ،بقــدر مــا يراعــى فيهــا األمــن
الشــخصي للحاكــم وحاشــيته ،فيتعطــل ســير القضــاء فــي مجــاالت كثيــرة مــن مجــاالت العدالــة
اإلنســانية وال يجــد المظلــوم العاجــز نصيـ ًرا ينصــره ،أو يحمــي مــن الظلــم والجــور ،وإن ظاهــرة
االنفــراد بالحكــم فــي العــراق تنســجم وتتناســب مــع رغبــات أمريــكا فــإن التعامــل مــع فــرد فــي
يــده كل شــيء يوفــر عليهــا الكثيــر مــن الجهــود وفــي الوقــت نفســه يمكــن تغييــره بســهولة عنــد
الحاجــة ،مــن أجــل تحقيــق المصالــح الخاصــة بهــا (. )2
إضافــة إلــى ذلــك فــإن الدســتور العراقــي منــح صالحيــات واســعة لمجلــس الــوزراء ،بمــا
تخولــه مــن ممارســة الحكــم بصــورة واســعة ،بيــد أن رئيــس الــوزراء عمــل علــى توســيع هــذه
الصالحيــات فــي ظــل غيــاب نظــام داخلــي لعمــل مجلــس الــوزراء ،فإنــه بذلــك عمــل علــى
تعزيــز ســلطته (. )3
ثانيا :جمع السلطات وتداخلها
ً

عمــل رئيــس الــوزراء علــى تفســير الدســتور العراقــي بمــا يضمــن تعزيــز صالحياتــه ،وبــدأت
الخطــوة األولــى بالســيطرة علــى المؤسســة األمنيــة والعســكرية إذ شـ ّـكل عــام ( )2007مكتــب
القائــد العــام للقــوات المســلحة فــي محاولــة لربــط قــادة الجيــش والوحــدات شــبه العســكرية
وأجهــزة االســتخبارات ،وقــام بإصــدار األوامــر مباشــرة إلــى قــادة الوحــدات ،متجــاو ًزا سلســلة
ً
ومهمشــا لهــا ( . )4فضـ ًـا عــن قيامــه بتعيــن قــادة الفــرق والوحــدات
القيــادة العســكرية الرســمية،
العســكرية بأوامــر منــه بالوكالــة بصفتــه القائــد العــام للقــوات المســلحة ودون الرجــوع إلــى
ـص الدســتور العراقــي علــى ذلــك (. )5
البرلمــان فــي تعييــن هــؤالء القــادة كمــا نـ ّ
واعتمــد فــي تعزيــز ســلطته علــى توســيع عســكرة المجتمــع فانتشــرت التشــكيالت المســلحة
علــى نطــاق واســع ومــن أبرزهــا (الجيــش النظامــي ،قــوات الشــرطة ،قــوات مكافحــة اإلرهــاب،
أجهــزة االســتخبارات ،حمايــات المناطــق الرئاســية . . .وغيرهــا) .

ولــم يقتصــر األمــر علــى المؤسســة األمنيــة فقــط ،كمــا عمــل علــى االلتفــاف حــول الهيئــات
المســتقلة وربطهــا بمجلــس الــوزراء ال ســ َّيما الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات والبنــك المركــزي
وغيرهــا مــن الهيئــات واعتبرهــا مســتقلة مال ًّيــا وإدرا ًّيــا لكنهــا تخضــع إلــى أوامــر مجلــس الــوزراء
(. )6
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ثالثًا :اإلقصاء واالنتقام

اســتخدمت الســلطة عــدة وســائل قانونيــة إلقصــاء اآلخريــن ال سـ َّيما قانــون اجتثــاث البعــث،
واتهــام خصومهــا بأنهــم بعثيــون علــى الرغــم مــن أنهــا تركــن فــي كثيــر مــن مفاصــل الدولــة
علــى بعثييــن أصــدرت لهــم قانــون عفــو خــاص مــن االجتثــاث ،كذلــك القيــام بإعطــاء إجــازات
للــوزراء المحتجيــن علــى سياســات الحكومــة مثــل إجــازات التيــار الصــدري ،وإجــازات للقائمــة
العراقيــة ،وإجــازات مفتوحــة للتحالــف ُ
الكردســتاني وبالتالــي انفــرد بالحكــم فــرد واحــد (. )7

رابعا :غياب المساءلة
ً

مهمــا فــي مراقبــة ومحاســبة الحكومــة بيــد أن
أتــاح النظــام البرلمانــي للســلطة التشــريعية دو ًرا ً
األمــر فــي العــراق طــال الســلطة التشــريعية إذ أضحــت عاجــزة عــن ممارســة مهامهــا الموكلــة لهــا
بموجــب الدســتور ،وبالمقابــل تحــاول الحكومــة تجريــد البرلمــان مــن ســلطته الرقابيــة حيــث ّإن
البرلمــان العراقــي تميــز بضعــف أدائــه فــي محاســبة الــوزراء علــى الرغــم مــن الوظيفــة الرئيســية
الثانيــة لــه بعــد التشــريع هــي المراقبــة والمحاســبة فإنــه لــم يتمكــن مــن محاســبة أو إقالــة أي وزيــر
مــن الــوزراء علــى الرغــم مــن ثبــات جرائــم فســاد عليهــم ( . )8كمــا امتنــع الكثيــر مــن الــوزراء مــن
الحضــور إلــى البرلمــان لالســتجواب كمــا حــدث لوزيــر الشــباب (. )9
خامسا :تسيس القضاء
ً

يعــود تســيس القضــاء فــي العــراق إلــى دخــول قضــاة عــدة إلــى المعتــرك السياســي والبعــض
اآلخــر يمثــل جهــة سياســية أو دينيــة أو طائفيــة أو مــن خــال إصــدار أحــكام لخدمــة أغــراض
الســلطة التنفيذيــة أو جهــة سياســية متنفــذة بالتعــرض لضغــوط منهــا إغــراءات للقاضــي وتحفــز
()10
قدرتــه علــى تحــدي العدالــة بتحريــف نصــوص التشــريعات والتالعــب بمقاصدهــا ومعانيهــا
.
وقــد شــهدت الســنوات الماضيــة تدخــات سياســية فــي ســلطة القضــاء وجنــوح بعــض القضــاة
نحـ ًـوا انتمــاءات سياســية ذات نزعــة طائفيــة وعرقيــة مــا يخــل بصــورة القضــاء المســتقل ،وأن
الفصــل بيــن الســلطات إنمــا هــو مجــرد نــوع مــن توزيــع الوظائــف بيــن مؤسســات الدولــة وأن
القضــاء العراقــي محنتــه تتجســد فــي كثــرة التدخــات وفــي ممارســة سياســة الطعــن والتشــهير
ضــده مــن خــال وســائل اإلعــام (. )11
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إن تدخــل الحكومــة فــي القضــاء ال يقــف عنــد التأثيــر علــى القضــاء فحســب بــل يتعــدى إلــى
التأثيــر ســلب ًيا فــي العمــل القضائــي مــن خــال التدخــل فــي القضايــا المعروضــة علــى القضــاء
اإلداري والمالــي لكبــار
وخاصــة أن القضــاء العراقــي يقــف عاج ـزًا فــي معالجــة ملفــات الفســاد
ّ
المســؤولين فــي الحكومــة العراقيــة ،كمــا شــجع تراخــي مجلــس القضــاء األعلــى فــي اتخــاذ
اإلجــراءات القانونيــة فــي قضايــا امتنــاع الســلطات العســكرية فــي تنفيــذ قــرارات اإلفــراج الصــادرة
مــن القضــاة وهــذا دليــل علــى مــدى انعــدام اســتقالل القضــاء (. )12
الوقــت الــذي يفتــرض أن تنــأى الســلطة القضائيــة بنفســها عــن التدخــل بالسياســة مــن أجــل
المحافظــة علــى اســتقاللها (. )13
فــإن وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة وقويــة ســوف تحقــق اِلتزا ًمــا بالقواعــد العامــة مــن قبــل
المجتمــع وبدورهــا تكــون ضامنــة لســيادة القانــون وأداة للرقابــة والمســاءلة فــا ُبـــدَّ مــن توفيــر
نظــام قضائــي قــادر علــى تحقيــق العدالــة والمســاواة وســيادة حكــم القانــون.
واإلداري
سادسا :الفساد المالي
ّ
ً

واإلداري مــن المشــكالت األساســية التــي أصبحــت تواجــه الحكومــات
يعــد الفســاد المالــي
ّ
فــي مختلــف الــدول وهــي تح ـ ٍد واضــح للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة إذ ّإن فقــدان آليــات
ضبــط المنظمــات الحكوميــة وفقــدان آليــات المحاســبة والعقــاب بمــا ينســجم مــع قانــون يــؤدي
اإلداري ،وهــذا مــا حصــل فــي الــدول التــي تعرضــت للحــروب
إلــى اســتفحال ظاهــرة الفســاد
ّ
والحصــار ( ، )14وال تقتصــر هــذه الظاهــرة علــى دول عالــم الجنــوب بــل تتعــدى حتــى إلــى الدول
المتقدمــة إذ إ ّنــه ال عالقــة لهــذه الظاهــرة بالتطــور والتخلــف بقــدر مــا لهــا عالقــة بأخالقيــات
الوظيفــة العامــة المســتمدة مــن قواعــد الســلوك األخالقــي فــي المجتمــع المعنــي (. )15
فــإن العــراق مــن الــدول التــي تعرضــت لهــذه الظاهــرة حيــث تعتبــر ظاهــرة قديمــة أصابــت
اإلداري ولــو بشــكل محــدود منــذ نشــوء الحكومــة العراقيــة فــي العشــرينات مــن القــرن
الجهــاز
ّ
الماضــي ،لكنهــا اســتفحلت بشــكل خــاص فــي عــام ( ، )1980ثــم زاد انتشــارها خاصــة بعــد
غــزو الكويــت فــي ( )1991-1990وفــرض الحصــار االقتصــادي علــى العــراق مــن قبــل األمــم
صعــد وتيــرة الصــراع الداخلــي علــى المــوارد ورافــق ذلــك انتشــار ثقافــة
المتحــدة ،والــذي ّ
الســرقة والرشــوة كوبــاء اجتماعــي اســتمر باالنتشــار حتــى بعــد االحتــال األمريكــي للعــراق عــام
(. )16( )2003
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إن العجــز المؤسســاتي الــذي ســاد فــي العــراق بعــد عــام ( )2003أ ّدى إلــى فقــدان قــوة التأثيــر
للقوانيــن والتشــريعات بوصفهــا ضابطــة للســلوك فاألطــر المؤسســية فــي العــراق باتــت غيــر قــادرة
علــى تقييــد أو الحــد مــن الســلوكيات الشــاذة الفاســدة التــي يتصــف بهــا بعــض السياســيين ونخــب
الســلطة والجماعــات التــي فرضــت هيمنتهــا علــى المراكــز السياســية (. )17
فقــد أصبــح الفســاد فســا ًدا مؤسســات ًيا وذلــك مــن خــال استشــرائه فــي بعــض دوائــر الدولــة
والشــخصيات السياســية واألحــزاب ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألجهــزة األمنيــة ،فضـ ًـا
عــن الوحــدات االقتصاديــة فــي القطاعيــن العــام الخــاص ،باإلضافــة إلــى استشــرائه فــي القيــم
المجتمعيــة وذلــك بســبب اختــال منظومــة القيــم المجتمعيــة ( )18ممــا أ ّدى ذلــك إلــى تحــول
الفســاد إلــى فســاد شــبكي ومافيــا منظمــة ومتداخلــة فــي جميــع مؤسســات الدولــة ســواء كانــت
(رســمية) أو (غيــر رســمية) وبذلــك تحــول الفســاد فــي العــراق إلــى فســاد مؤسســي شــامل فــي
ظــل تلــك المنظومــة الشــبكية (. )19
اإلداري إلــى جميــع
وقبــل تشــكيل أول حكومــة عراقيــة انتقلــت مظاهــر الفســاد المالــي
ّ
مفاصــل الدولــة الجديــدة ومنهــا المؤسســات الحكوميــة حيــث اتســمت هــذه المرحلــة التــي
شــهدها العــراق بأوضــاع اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة غيــر مســتقرة وبتزايــد حــاالت الفســاد
التــي لــم يعتــد عليهــا المجتمــع العراقــي وغيــاب المســاءلة والشــفافية وضعــف تطبيــق القوانيــن
إضافــة إلــى ضعــف دور الجهــاز الرقابــي وعــدم توحيــد المهــام األساســية لــه تســبب فــي ازديــاد
نســبة الفســاد (. )20
وإن الفســاد ليــس فقــط ســرقة المــال أو تبديــده ،بــل إن تصرفــات مــن يقبضــون علــى الســلطة
حيــث يمارســون الكــذب والدجــل وال يراعــون مصالــح المواطنيــن فعلــى مســتوى مجلــس
النــواب كمــا هــو متعــارف عليــه يكــون منتخ ًبــا لكــن فــي الواقــع أنــه معيــن مــن قبــل قــادة الكتــل
السياســية الذيــن حصلــوا علــى الكثيــر مــن األصــوات ،وعليــه فــإن والء النــواب ســيكون إلــى
قادتهــم وليــس إلــى الشــعب ولهــذا الســبب نالحــظ كيــف أن النــواب يســارعون إلــى إصــدار
التشــريعات التــي تهــم مصالحهــم الشــخصية فــي حيــن نجدهــم يتباطــؤون ويختلفــون فــي إصــدار
التشــريعات التــي تهــم الشــعب ومثــال علــى ذلــك مــا يخــص رواتــب النــواب وامتيازاتهــم (. )21
ومــن اآلثــار السياســية لهــذه الظاهــرة تشــجيع السياســات التــي تعيــق التنميــة كمــا تعيــق
التغيــرات السياســية وبالتالــي تكــون آثــاره ظاهــرة عــدم االســتقرار السياســي والــذي ألقــى بضاللــه
علــى الحيــاة العامــة للمواطــن والتأثيــر فــي المــوارد العامــة علــى الصعيــد الداخلــي وضعــف فــي
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فاعليــة الدولــة علــى الصعيــد الخارجــي لتنميــة العالقــات الدوليــة ،ومــن اآلثــار االقتصاديــة لهــا
استشــراء ظاهــرة البطالــة بيــن أفــراد المجتمــع ،والــذي ينتــج عنــه اســتفحال الجريمــة وعــدم
االســتقرار األمنــي ناهيــك عــن اتســاع حالــة تفشــي األميــة والتســرب الدراســي (. )22
واإلداري فــي العــراق بعــد ()2003
إن مــن أكثــر األســباب لتفشــي ظاهــرة الفســاد المالــي
ّ
بهــذا الحجــم الكبيــر هــو عــدم ممارســة القضــاء لــدوره ومســؤولياته ،فقــد أ ّثـ َر الفســاد فــي تراجــع
واضــح فــي جميــع مفاصــل الحيــاة ،فــأ ّدى إلــى تفاقــم مشــكلة البطالــة وزيــادة حــدة الفقــر األمــر
الــذي ينجــم عــن ضعــف األداء الحكومــيً ،
وأيضــا تراجــع مؤشــرات التنميــة البشــرية حيــث
قــدرت كلفــة تأهيــل المــدارس القائمــة وبنــاء المــدراس الجديــدة نحــو ( )165 ،2مليــار دوالر
خــال المــدة ( ، )2007 -2004إال أن هــذا القطــاع لــم يشــهد تطــو ًرا يذكــر فضـ ًـا عــن انخفاض
نوعيــة التعليــم نتيجــة العتمــاد المحاصصــة فــي اختيــار القيــادات التــي تشــغل المراكــز التعليميــة
(. )23
اإلداري فــي العــراق ليطــول قسـ ًـما مــن أعضــاء البرلمــان والــوزراء والمــدراء
وقــد امتــد الفســاد
ّ
العاميــن إلــى أصغــر موظــف ،فقــد انعدمــت المقاييــس الموضوعيــة والشــروط القانونيــة
والضوابــط اإلدار ّيــة فــي تبـ ّـوء أغلــب المناصــب التــي شــغلوها ،أو الفســاد المالــي فقــد وصــل
إلــى مراحــل متقدمــة حيــث احتــل العــراق رأس قائمــة الــدول األكثــر فســا ًدا فــي العالــم كمــا أســهم
واإلداري فــي إعاقــة المشــروع الديمقراطــي فــي العــراق (. )24
الفســاد المالــي
ّ
المطلب الثاني :اآلثار االقتصادية واالجتماعية

ّتعــد األســباب االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن األســباب المهمــة فــي بــروز ظاهــرة (شــخصنة
الســلطة) فقــد أرجــع مجموعــة مــن المفكريــن والكتــاب التغيــرات السياســية إلــى أســباب اقتصادية
واجتماعيــة ،وذلــك عندمــا أكــدوا أن التأريــخ اإلنســاني هــو تعبيــر عــن تطــور فــي العالقــات
االقتصاديــة االجتماعيــة وأشــاروا إلــى أن التطــورات السياســية التــي مــر بهــا العالــم مــا هــي إال
انعــكاس لتلــك العالقــات ( ، )25وأشــاروا إلــى أن االنتقــال مــن مرحلــة تنظيميــة إلــى أخــرى تكــون
تب ًعــا لتطــور عالقــات اإلنتــاج واختــراع اآللــة وانعكاســاتها االقتصاديــة واالجتماعيــة (. )26
إن حــاالت التخلــف االقتصــادي واالجتماعــي فــي دول عالــم الجنــوب أث ـ َر بشــكل واضــح
علــى التطــورات السياســية فــي هــذه الــدول وبــروز عــدة ظواهــر مــن أهمهــا شــخصنة الســلطة
حيــث ّإن أغلــب شــعوب هــذه الــدول تعانــي مــن تخلــف اقتصــادي متفــاوت بيــن دولــة وأخــرى
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متمثــل بوجــود أغلب ّيــة تعانــي مــن الفقــر ومــن انخفــاض دخــل الفــرد مــع وجــود أقل ّيــة مترفــة تتمتــع
بالرفــاه واالمتيــازات (. )27

ســيولد بالتأكيــد عــدّ ة مظاهــر تفضــي إلــى عمليــة شــخصنة الســلطة ،حيــث ّإن
فــإن ذلــك ّ
وجــود هــذه األغلبيــة المســحوقة التــي تعمــل بــكل جهدهــا علــى تحســين أوضاعهــا المعيشــية
فإنهــا بذلــك لــن تكــون مســتعدة للمشــاركة فــي الشــؤون السياســية (. )28
كلمــا تقدمــت الدولــة اقتصاد ًيــا زاد إســهام أفــراد الشــعب فــي الحيــاة السياســية حيــث تنتعــش
الحيــاة الديمقراطيــة ،وهــذا مــا نــراه فــي الــدول الغربيــة وكلمــا تخلفــت الدولــة انحصــر الــدور
السياســي بيــد فــرد واحــد أو أقل ّيــة مســيطرة ( ، )29ثــم إن التفــاوت بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد
نوعــا مــن التفــاوت فــي الســيطرة السياســية حيــث يشــير الدكتــور «صــادق األســود» إلــى أن
يولــد ً
(مــن يتحكــم فــي القــوى االقتصاديــة يســتطيع أن يتحكــم ً
أيضــا بمــن يتعــرض لهــا . . .ألن مــن
()30
يحــرم إنســا ًنا مــن المحافظــة علــى بقائــه علــى قيــد الحيــاة يجبــره علــى طاعتــه) .
ويالحــظ أنــه فــي الــدول الغنيــة تكــون الحيــاة الديمقراطيــة قائمــة علــى أســاس الكفــاءة
السياســية ،لذلــك فــإن الحــكام المنتخبيــن يســتلمون الســلطة بســهولة ،وان الحــكام الســابقين
ال يصــرون علــى البقــاء فــي الســلطة ألن انتقــال الســلطة منهــم إلــى الحــكام الجــدد ســوف ال
يؤثــر علــى وضعهــم االقتصــادي أو امتيازاتهــم التــي تجعلهــم يعيشــون فــي مســتوى رفيــع مــن
الحيــاة ( ، )31لكــن الســلطة فــي دول عالــم الجنــوب تعنــي للعديــد مــن الحــكام بأنهــا مجموعــة
مــن االمتيــازات االقتصاديــة والمعيشــية تجعلهــم يعيشــون فــي حيــاة مرفهــه وراقيــة ،وإن فقدانهــم
للســلطة يعنــي فقدانهــم لهــذه االمتيــازات وللمســتوى االقتصــادي الــذي يتمتعــون به ممــا تجعلهم
يتمســكون بالســلطة ويركزوهــا فــي أيديهــم خشــية فقدهــا (. )32
أمــا بالنســبة للعــراق فقــد ورث بعــد االحتــال األمريكــي تركــة ثقيلة تمثلــت بأوضــاع اقتصادية
واجتماعيــة وبيئيــة مترديــة ،ذات كلــف باهظــة ولقــد تجســدت هــذه التركــة بشــكل خــاص فــي
الخدمــات األساســية التــي عانــى منهــا الشــعب العراقــي لعقــود طويلــة ،وتمثلــت بســوء فــي
جميــع مرافــق هــذه الخدمــات مــن كهربــاء ونقــص فــي الميــاه الصالحــة للشــرب ً
وأيضــا مــن
الصــرف الصحــي ،ممــا ســبب انتشــار الكثيــر مــن األمــراض ( ، )33يعــد الفقــر أحــد مؤشــرات
الفشــل االقتصــادي فــي العــراق ،وهــو يمثــل عجـزًا للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وإن الفقــر
يؤشــر إلــى إخفاقــات واضحــة ويفصــح عــن مكــون العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم وإلــى تدنــي
متطلبــات الحيــاة ،التــي ال تحقــق الكرامــة والثقــة بالنفــس واحتــرام الــذات (. )34
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إن العوامــل المحــددة والمســببة للفقــر ال تنحصــر فــي العوامــل االقتصاديــة بقــدر مــا هــي
تتشــابك مــع العوامــل األخــرى ممــا يعنــي أن ظاهــرة الفقــر هــي محصلــة لعوامــل عــدة ،اقتصاديــة
واجتماعيــة وسياســية ،وفــي حالــة العــراق كذلــك دول ّيــة وإقليم ّيــة ال ينكــر تأثيراتهــا الســلبية،
فقــد ينتــج عــن االحتــال األمريكــي حــدوث كــوارث إنســانية بشــعب العــراق وكرامــة مواطنيــه
منــذ عــام ( )2003ومــا بعدهــا ( ، )35وتشــير الدراســات إلــى أن نســبة الفقــر المطلــق فــي العــراق
كانــت فــي األعــوام ( ، )2007 ،1993 ،1988تشــكل نســ ًبا () ٪59 ،36( ) ٪31( ) ٪27
علــى التوالــي ويعــود هــذا إلــى أســباب مختلفــة خاصــة بعــد عــام ( )2003ممــا أ ّدى إلــى أضــرار
كبيــرة خاصــة للفئــات الفقيــرة ،والــى ازديــاد التفــاوت فــي توزيــع الدخــل القومــي ،ممــا قلــل مــن
فــرص تحســين مســتويات المعيشــة وزاد مــن تهميشــهم واســتبعادهم اجتماع ًيــا (. )36
وفيمــا يخــص البطالــة فإنهــا تعــد مــن ضمــن مؤشــرات الفشــل االقتصــادي فقــد تصاعــدت
أهميــة معالجــة البطالــة بعــد عــام ( ، )2003ضمــن مــا يســمى باللعبــة السياســية والبرامــج
االنتخابيــة ،وبـ ً
ـدل مــن أن يكــون العــاج االقتصــادي لهــا بتخفيــض معــدالت البطالــة ،أخــذ بعــدً ا
سياسـ ًيا الكتســاب أصــوات الفئــات العاطلــة عــن العمــل ،ممــا يعنــي أن مســألة التشــغيل وخفــض
معــدالت البطالــة ســوف تكــون محــدودة جــدً ا وال يعــول عليهــا فــي أغلــب األحيــان (. )37
وفــي ظــل الضعــف فــي الفــرص االســتثمارية الجديــدة بعــد عــام ( ، )2003فــإن توليــد
فــرص العمــل تظــل ضيقــة ومحــدودة وال تتناســب مــع حجــم البطالــة فــي المجتمــع؛ ألن حجــم
التشــغيل ومســتواه متغيــر تابــع لحجــم النشــاط االقتصــادي ومســتواه ،وإن حجــم البطالــة يكــون
ً
مرتبطــا ببنيــة االقتصــادّ ،
وإن البنيــة االقتصاديــة الضعيفــة فــي العــراق ،تعجــز عــن توليــد فــرص
عمــل ذاتيــة متناســبة مــع أعــداد الســكان الداخليــن إلــى ســوق العمــل وهــذا مــا يــؤدي إلــى زيــادة
نســب البطالــة فــي العــراق (. )38
إن اتســاع هامــش الفقــر فــي العــراق يعــود إلــى عــدّ ة عوامــل منهــا اتســاع نطــاق البطالــة،
وضعــف القــدرة الشــرائية للمواطــن العراقــي جــراء تزايــد معــدالت التضخــم وبقــاء مســتوى
الدخــول ثابتــة ،إضافــة إلــى ذلــك تزايــد أعــداد األســر التــي فقــدت معيلهــا وقــوة العمــل داخلهــا
جــراء قتــل الشــباب أو اعتقالهــم ،والســرقة المنظمــة ألمــوال العــراق ،وســوء توزيــع الدخــول
ألســباب سياســية وتســبب ذلــك برفــع معــدالت التذمــر مــن السياســات الحكوميــة عامــة (. )39
ً
ملحوظــا ،إذ ارتفعــت وف ًقا لــوزارة التخطيط
ارتفاعــا
وقــد شــهدت معــدالت الفقــر فــي العــراق
ً
مــن ( ) ٪20إلــى ( ) ٪35بيــن العاميــن ( ، )2009-2005كمــا شــهدت المنشــآت والمؤسســات

332

بحوث العدد|

( ماع دعب قارعلا يف يسايسلا ماظنلا ىلع ةطلسلا ةنصخش راثآراثآآ

الخدميــة واإلنتاجيــة أقــل التخصيصــات ،ومنهــا قطــاع الصحــة والميــاه والكهربــاء والطاقــة
()40
قياســا بمرتبــات وامتيــازات السياســيين
التكريريــة والنقــل والقطاعــات الصناعيــة المختلفــةً ،
 .وإضافــة إلــى ذلــك لــم يتــم اســتبعاد اعتمــاد المعاييــر السياســية فــي إعــادة توزيــع الدخــل،
ويالحــظ ارتفــاع مرتبــات ومكافــآت وتقاعــد السياســيين علــى نحــو جعــل العمــل السياســي فــي
العــراق مغر ًيــا (. )41

واإلداري فقــد انتشــر بنســب عاليــة فــي المشــاريع والعقــود
أمــا عامــل الفســاد بنوعيــه المالــي
ّ
والمناقصــات وجميــع مفاصــل االســتثمار وأجهــزة الدولــة حتــى باتــت تســتنزف نحــو ( ) ٪70مــن
وإداري ملحــوظ ،إضافــة إلــى هــدر غيــر
الموازنــة االســتثمارية التــي أقــرت ،وبتواطــؤ سياســي
ّ
مقــدر فــي الموازنــة التشــغيلية ،حيــث أصبــح العــراق مــن بيــن أكبــر ســاحات الفســاد فــي تأريــخ
اإلنســانية ،وقــد وضعتــه منظمــة الشــفافية العالميــة بيــن أدنــى تصنيــف دول العالــم طــوال المــدة
بيــن (. )42( )2010 -2005
ومــن جانــب آخــر فــإن مــا أنجــز فــي العــراق مــن بنــى خدميــة وإنتاجيــة طيلــة المــدة بيــن
( )2010 -2006تأريــخ ظهــور حكومــة دائمــة وف ًقــا لنظــام سياســي وافــق عليــه العراقيــون فــي
اســتفتاء عــام ،يصعــب الحديــث عنــه واألكثــر منــه انفتــاح ســوق العــراق أمــام المنتجــات األجنبيــة
والعربيــة ،بمعنــى تحويــل العــراق نحــو االســتهالك التــام وغيــاب اإلنتــاج ،بــل أصبــح العــراق
طــار ًدا للكفــاءات المنتجــة ،وبتواطــؤ سياســي يســهل مالحظتــه جــراء غيــاب الحمايــة لتلــك
الكفــاءات (. )43

أمــا مــن الناحيــة االجتماعيــة فيجــب أن نــدرك (اســتحالة فهــم النظــام السياســي وتفســيره
خــارج الواقــع االجتماعــي الشــامل ،وذلــك ألن النظــام السياســي هــو إلــى حــد بعيــد نتيجــة
للنظــام االجتماعــي ألن هــذا األخيــر ســوف يهيــئ القاعــدة والمحتــوى للنظــام السياســي) (. )44

انطال ًقــا مــن أهميــة الواقــع االجتماعــي للدولــة فقــد أخــذ هــذا الواقــع فــي دول عالــم الجنــوب
أبعــا ًدا عديــدة أ ّدت إلــى مجموعــة مــن المظاهــر فــي تلــك الــدول أبرزهــا ظاهــرة شــخصنة
الســلطة ،فهــذه الــدول العديــد منهــا يمتــاز بتنــوع عرقــي وطائفــي واســع إذ ال توجــد دولــة فــي
العالــم تتماثــل عرق ًيــا أو دين ًيــا ،لكــن مــع وجــود التخلــف وضعــف الوعــي والعــوز االقتصــادي
يصبــح ذلــك التنــوع (العرقــي والدينــي) ســب ًبا لعــدم االســتقرار ،مــا يفقــد المجتمــع االندمــاج
االجتماعــي والتقاليــد السياســية الســليمة والســلمية ،حتــى أن المنظمــات السياســية والحزبيــة
غال ًبــا مــا تقــوم علــى أســاس عرقــي وطائفــي (. )45
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إضافــة إلــى ذلــك فــإن ضعــف الوعــي وانتشــار األميــة نتيجــة لألوضــاع االجتماعيــة المترديــة
والثقافــات المختلفــة ،يشــجع علــى ظهــور الحكومــات المركزيــة ذات النزعــات الشــخصية،
وذلــك ألن قلــة الوعــي الثقافــي يــؤدي إلــى أن ينجــذب أعضــاء للمجتمــع إلــى األشــخاص
وخاصــة الذيــن يثيــرون فــي نفوســهم الوعــود واآلمــال وليــس إلــى المبــادئ والتنظيمات السياســية
وذلــك يــؤدي إلــى بــروز ظاهــرة شــخصنة الســلطة ( ، )46ومــن جانــب آخــر فقــد ذهــب العديــد
مــن الكتــاب والباحثيــن إلــى القــول بــأن ظاهــرة شــخصنة الســلطة تتوافــق مــع تقاليــد ومعتقــدات
أصليــة توارثهــا أبنــاء مجتمعاتهــم منــذ القــدم ،فمثـ ًـا النظــام القبلــي الســائد فــي الســابق والقائــم
علــى احتــرام زعيــم القبيلــة (. )47
وفــي العــراق تســبب االحتــال والتغيــرات السياســية -األمنيــة فــي توســع الشــرخ االجتماعــي
بيــن المكونــات العراقيــة ،بمعنــى أن االنقســام السياســي تســبب بتداعيــات اجتماعيــة عــدة لــم
يســتطع المجتمــع التخلــص منهــا.
الخاتمة

إن مــا ت ّقــدم مــن أثــار سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تســببت بحــدوث اختنــاق وانغــاق
سياســي واقتصــادي واجتماعــي بــات يشــكل إعاقــة واضحــة أمــام تحــول العــراق إلــى دولــة مدينــة
األمــر الــذي تســبب بوصــول موجــة االحتجــاج والتظاهــر إلــى العراقييــن وقبلوهــا وقــد أصبحــت
التظاهــرات تعــم مختلــف مــدن العــراق نتيجــة تذمــر الشــعب مــن سياســات الحكومــة ،إضافــة إلى
أن انعــدام القانــون ويقابلــه انعــدام المؤسســات المنظمــة للســلوك وهــذا مــا يــؤدي إلــى استشــراء
الفســاد فــي جميــع أجهــزة الدولــة ،ومــن أجــل الحــد مــن شــخصنة الســلطة فــي النظــام السياســي
العراقــي ال ُبـــدَّ مــن اتبــاع أدوات وآليــات رســمية وغيــر رســمية ،إذ تجعــل النظــام السياســي
يكتســب شــرعية ذاتيــة وهــذا مــا يمثــل جوهــر ومضمــون عمليــة تحقيــق مأسســة الســلطة وقيــام
دولــة المؤسســات.
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الدســتورية يف العــراق ،دار ومكتبــة البصائــر للنشــر
والتوزيــع ،بيــروت ،ط ،2011 ،1ص.121

( )
 * 1باحثــة يف برنامــج الدكتــوراه ،كليــة العلــوم السياســية  .14بشــرى محمــد ســامي حســن األســدي وحاكــم
جامعــة النهريــنمحســن الربيعــي ،الفســاد اإلداري واملالــي وأثــاره
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف العــراق ،املســتقبل
 .2ليــث شــبر ،مظاهــر االنفــراد بالســلطة ،صحيفــة
العربــي ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت،
كتابــات ،2014 ،ص3 -2
العــدد ( ، )409آذار  ،2013ص.78-77
 .3أوميــد رفيــق فتاح ،إشــكالية الســلطة والتســلط (دراســة
يف النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام ( .15 ، ) )2003املصدر نفسه ،ص.78
أعمــال املؤمتــر العلمــي الســنوي الرابــع لكليــة العلــوم  .16عــاء حافــظ عبــد الكاظــم ،جريــدة النهــار ،العــدد
السياســية ،ص .28 -27
( ، )22كانــون الثانــي ،2011 ،ص.9
 .4توبــي دودج ،العــراق علــى طريــق الرجــوع إلــى  .17مهــدي زايــر جاســم ،البيئــة احلاضنــة للفســاد،
الدكتاتوريــة ،مجلــة املســتقبل العربــي ،العــدد ،403
احلــوار املتمــدن ،العــدد ( ، )2733يف ،2009/8/9
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،أيلــول
ص.205
 ،2012ص.112 -111
 .18يوســف مصطفــى ،املؤسســاتية ،ثقافــة املؤسســة
 .5انظــر :نــص املــادة (-61خامســ ًا)  ،فــق (ج) ،
(إضــاءة يف الــدالالت)  ،مجلــة الثــورة ،مؤسســة
الدســتور العراقــي الدائــم لعــام .2005
الوحــدة للصحافــة والطباعــة والنشــر ،ســوريا -
دمشــق ،2011/1/20 ،ص.3-2
 .6أوميــد رفيــق فتــاح ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص-29
.30
 .19هيثــم كــرمي صيــوان البــدري ،الفســاد وأثــره يف
التنميــة والســيادة الوطنيــة العراقيــة ،وقائــع وبحــوث
 .7املصدر نفسه ،ص.31-30
املؤمتــر العلمــي الســنوي لهيئــة النزاهــة ،لهيئــة النزاهــة،
 .8خضيــر عبــاس عطــوان ،النظــام السياســي يف العــراق
بغــداد ،2008 ،ص.415
بــن اإلصــاح والشــرعية ،دراســات سياســية ،قســم
الدراســات السياســية يف بيــت احلكمــة ،بغــداد ،العــدد  .20نــادر فرجانــي ،احلكــم الصالــح :رقعــة العــرب يف
إصــاح احلكــم يف البلــدان العربيــة ،املســتقبل العربــي،
( ،2012 ، )2ص.103-102
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،العــدد
 .9أوميد رفيق فتاح ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
( ، )256حزيــران  ،2000ص.5
 .10مدحــت احملمــود ،القضــاء يف العــراق (دراســة
 .21عــاء حافــظ عبــد الكاظــم ،مصــدر ســبق ذكــره،
اســتعراضية)  ،مكتبــة عدنــان ،بغــداد ،ط،2005 ،1
ص.9-8
ص.13-12
 .22حامــد عبيــد حــداد ،التداعيــات االقتصاديــة
 .11أثيــر إدريــس عبــد الزهــرة ،واقــع بنــاء الدولــة
لالســتراتيجية األمريكيــة يف العــراق ،مجلــة دراســات
الدميقراطيــة املدنيــة يف العــراق بعــد عــام ()2003
دوليــة ،مركــز الدراســات الدوليــة ،كليــة العلــوم
 ،أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليــة العلــوم
السياســية ،جامعــة بغــداد ،العــدد (،2010 ، )43
السياســية ،جامعــة بغــداد ،ص.121-120
ص .53
 .12مدحت احملمود ،املصدر السابق ،ص.40-39
 .23نبيــل جعفــر عبــد الرضــا ،االحتــال األمريكــي
 .13أثيــر إدريــس عبــد الزهــرة ،مســتقل التجربــة
وإشــاعة الفســاد يف العــراق ،بحــث منشــور يف كتــاب
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بصمــات الفوضــى ،مركــز حمورابــي للبحــوث
والدراســات االســتراتيجية ،بغــداد .37 ،2013 ،طــارق عبداحلســن العكيلــي ،البطالــة والتشــغيل
ص .131 -130
يف اقتصــاد ريعــي معــوق ،املجلــة العراقيــة للعلــوم
االقتصاديــة ،العــدد ( ، )11عــدد خــاص ،بغــداد
 .24جمــال عزيــز العانــي ،ثالثيــة الفشــل االقتصــادي يف
 ،2006ص.9-5
العــراق (الفقــر ،البطالــة ،الفســاد)  ،مجلــة حمورابــي
للدراســات ،دار احملجــة البيضــاء للنشــر والتوزيــع .38 ،املصدر نفسه ،مصدر سبق ذكره ،ص.6
بيــروت ،العــدد ( ، )9الســنة الثالثــة ،آذار ،2014
 .39انظــر :كمــال البصــري ،الفســاد يبــدد إيــرادات الدولة
ص.47-46
والفقــر يفتــك بنصــف العراقيــن ،جريــدة الزمــان،
 .25عبــد الرضــا الطعــان ،التنميــة االقتصاديــة وتركــز
العــدد ( 30( ، )3360متــوز  ، )2009ص.15
الســلطة يف البلــدان الناميــة ،مجلــة االقتصــادي ،العــدد
 .40املصدر نفسه ،ص.16-15
( ، )3بغــداد ،1966 ،ص.5
 .26أليــاس فــرح ،تطــور الفكــر املاركســي (عــرض ونقــد)  .41خضــر عبــاس عطــوان ،مصــدر ســبق ذكــره،
ص .1 0 4
 ،دار الطليعــة ،بيــروت ،ط ،1997 ،5ص.52-49
 .42وســام الشــاجلي ،مــا الــذي يعــوق االقتصــاد احلــر يف
 .27املصدر نفسه ،ص.54-52
العــراق؟ جريــدة الزمــان ،العــدد ( 18 ، )3349متــوز
 .28انظــر :بومتــور ،النخبــة واملجتمــع ،ترجمــة جــورج
 ،2009ص.15
جحــا ،بيــروت ،1972 ،ص.127
 .43انظــر :فــراس نعيــم عمــارة ،مواقــف الصحافــة
 .29نخبــة مــن رجــال الفكــر ،النظــام السياســي األفضــل
العراقيــة مــن ظاهــرة هجــرة الكفــاءات العلميــة الوطنيــة
يف العالــم الثالــث ،منشــورات عويــدات ،بيــروت،
بعــد( ، )2003( /4/9دراســة حتليليــة)  ،رســالة
ط ،1971 ،1ص.15
ماجســتير( ،غيــر منشــورة)  ،كليــة اإلعــام ،جامعــة
بغــداد ،2009 ،ص.47-46
 .30صــادق األســود ،علــم االجتمــاع السياســي ،أسســه
وأبعــاده ،مطبــع دار احلكمــة ،بغــداد .44 ،1990 ،نخبــة مــن املؤلفــن ،النظــام السياســي األفضــل يف
ص .102
العالــم الثالــث ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص.81
( ( 31املصدر نفسه ،ص.174-173
 .32املصدر نفسه ،ص.174

 .45نــدمي البيطــار ،مــن التجزئــة إلــى الوحــدة ،دار
الطليعــة ،بيــروت ،ط ،1986 ،5ص.305

 .33كمــال ديــب ،زلــزال يف أرض الشــقاق العــراق  .46ريــاض عزيــز هــادي ،املشــكالت السياســية يف العالــم
الثالــث ،مطابــع التعليــم العالــي ،املوصــل ،ط،2
( ، )2015-1915تقــدمي جــورج قــرم ،دار الفارابــي
 ،1989ص.135-134
للنشــر ،بيــروت ،ط ، )2003( ،1ص.13-12
 .34املصدر نفسه ،ص.13
 .35جمال عزيز العاني ،مصدر سبق ذكره ،ص.43
 .36راجــي محيــل هليــل اخلفاجــي ،قيــاس وحتليــل
ظاهــرة الفقــر وعالقتــه بالتفــاوض يف توزيــع الدخــل
يف االقتصــاد العراقــي للمــدة ( )2007-1987رســالة
ماجســتير( ،غيــر منشــورة)  ،كليــة اإلدارة واالقتصــاد،

 .47خليــل أحمــد خليــل ،العــرب والقيــادة ،دار احلداثة،
بيروت ،1985 ،ص.112
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مناهج البحث العلمي
في الدراسات اإلنسانية
للدكتور كامل القيم

إن قضيــة اســتخدام المنهــج العلمــي فــي حــل المشــكالت اإلنســانية قــد ألقــى بظاللــه علــى
معظــم مناشــط الحيــاة اإلنســانية بوصفــه أداة لتوليــد األفــكار والحقائــق الجديــدة الكتشــاف
القوانيــن والنظريــات والظواهــر ،وبالشــكل الــذي جعلــه منطلق ـ ًا للوثــوب إلــى ســلم الحضــارة
والبنــاء االجتماعــي والتنميــة .وحقيقــة القــول أن األنشــطة العلميــة بأشــكالها المتعــددة ال تنبــع
مــن عقــول األفــراد باعتبارهــا مخرجــات وميـ ً
ـول تلقائيــة أو اعتباطيــة ،إنمــا هــي حتم ـ ًا ترتبــط
بوظيفــة مؤسســية وأخالقيــة علميــة تقــود وتحـ ّرض وتشــيع طــرق التفكيــر وثمراتــه ،صحيــح أن
عناصــر المعرفــة تأتينــا عبــر الحــواس والتجربــة واالســتطالع المتعــدد ،لكــن عمليــة اســتخدام
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ً
وصــوال إلــى تكويــن حقائــق – ال
هــذه العناصــر وتفاعلهــا وتوظيفهــا فــي الميــدان العلمــي –
يخلــو مــن الجــزم بهشاشــ ٍة أو ضعــف ،إن لــم ُيســتند إلــى منهــج علمــي فــي ذلــك التوليــد.
فالعديــد مــن العلمــاء والمبدعيــن والفنانيــن لــم يظهــروا إلــى دائــرة الضــوء باعتبارهــم أفــراد ًا طبقـ ًا
لســالتهم أو لزمانهــم أو لســماتهم الشــخصية ،إنمــا عبــروا عــن حقيقــة أو نشــاط موضوعــي
ُاكتشــف عــن طريــق غيرهــم بمقيــاس علمــي ،جعــل مــن أعمالهــم ومخلفاتهــم اإلبداعيــة تربــو
الســمو وال ّتفــرد واألهميــة ،لــذا لــم يعــد مــن المفيــد والمجــدي ،وفــق منظــور العلــم وانتشــار
إلــى ّ
نجتــر مجهــودات اآلخريــن وننعـ ُـم
وتوســع تخصصاتــه أن نصبــح – محطــة اســتقبال ســلبية – أن ّ
ّ
ونفخــر بهــا كأنهــا أمالكنــا الخاصــة ،فــي الوقــت الــذي تمطرنــا اإللكترونيــات بالمعلومــات التــي
ال حصــر لهــا ،مــن قبيــل (العلــوم ،واالكتشــافات ،واإلحصــاءات ،والنظريــات ،والقوانيــن،
والنتاجــات اإلنســانية األخــرى)
إن جـ ّـل مــا نملــك ومــا نختــزن مــن معــارف منظمــة مــا هــي إال جهــود ُأضنــي بهــا اآلخــرون
(أفــراد ،مجتمعــات ،حضــارات) نحــن نختــزل ســنين المعرفــة اإلنســانية بمــا وهبــه اهلل لنــا مــن
قــدرة علــى التمييــز وحفــظ المعــارف والعلــوم واســتخدامها عبــر أثــرى تكويــن بشــري وهبــه
الخالــق عــز وجــل أال وهــو الدمــاغ البشــري.

هــذا المنجــز البســيط ماهــو إال مدخــل ألســاليب ومناهــج البحــث العلمــي فــي حقــل العلــوم
اإلنســانية ،والــذي حــرص المؤلــف أن يكــون مختـ ً
ـزال فــي كلماتــه ومعالجتــه ،بالشــكل الــذي
التعــرف علــى المبــادئ األساســية إلنجــاز البحــوث التــي تتطلبهــا المرحلــة
يلبــي الحاجــة إلــى ّ
الجامعيــة األوليــة ،وقــد جهــد الباحــث أن يكــون دقيقــ ًا فــي العــرض والمعالجــة ،برغــم مــا
يعتــري المــادة مــن تشـ ّـعب وتماثــل مــن ناحيــة ،ومــن عــدم اتفــاق أو تحديــد لبعــض اإلجــراءات
الميدانيــة والنظريــة مــن ناحيــة أخــرى ،اســتناد ًا إلــى المصــادر والمراجــع المهمــة والحديثــة فــي
هــذا المضمــار ،باإلضافــة إلــى التســاؤل العلمــي مــن المختصيــن ،ومــن التجربــة فــي تدريــس
المــادة لطلبــة الدراســات األوليــة والعليــا ،إذ إن المثيــر األخيــر أكثــر مــا حفــز الباحــث  -بحســب
قولــه -علــى المضــي فــي هــذا المنجــز ،مــن خــال تســاؤالت الطلبــة وحواراتهــم ومخاضهــم
فــي عمليــة الدخــول إلــى معتــرك التع ّلــم واإلنتــاج العلمــي مــع رغبتهــم الصادقــة وحبهــم الجــارف
لهــذا الميــدان.
إن هــذا النتــاج مــا هــو إال جهــد بســيط مــن اإلعــداد يضعــه الباحــث للطلبــة والباحثيــن ،كأحــد
مياديــن عــرض المــادة وليــس إتقانهــا بالضــرورة ،ألن اإلتقــان يتطلــب منــا جميع ـ ًا الممارســة
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التعــرف علــى المبــادىء العامــة واألساســية لخطــوات
والتعلــم والتســاؤل المتواتــر ،كمــا يتيــح ّ
البحــث العلمــي.
تألــف الكتــاب ،مــن خمســة أبــواب ،ضـ ّـم األول مفاهيــم البحــث العلمــي األساســية ،بواقــع
ســتة فصــول ،تناولــت فــي محتواهــا التطــور التاريخــي للمعرفــة العلميــة ،وبعــض المفاهيــم
المرتبطــة بالتفكيــر والعلــم وشــروطه .أمــا البــاب الثانــي فقــد ســلط الضــوء علــى مناهــج البحــث
العلمــي األساســية ،والبــاب الثالــث بفصولــه الخمســة تنــاول األدوات األساســية فــي عمليــة جمع
المعلومــات لبنــاء وتشــكيل اإلطــار النظــري والميدانــي ،أمــا البــاب الرابــع فقــد ســلط الضــوء
علــى أنــواع العينــات وطــرق اســتخراجها ،فيمــا جــاء البــاب الخامــس متنـ ً
ـاوال مراحــل للبحــث
العلمــي (خطواتــه األساســية)  ،اعتبــار ًا مــن اإلحســاس بالمشــكلة ،حتــى الوصــول إلــى النتائــج
وصياغتهــا ،متنـ ً
ـاوال فــي ذلــك التفصيــات الدقيقــة لعمليــة معالجــة مشــكلة علميــة ومــا يترتــب
عليهــا مــن نشــاطات متسلســة ،منتظمــة ،تتيــح للقــارىء تبســيط ًا وتوضيح ـ ًا يتبايــن عمــا تتناولــه
المراجــع فــي هــذا الميــدان ،والتــي يــرى الطلبــة فيهــا مــن الغمــوض ،وعــدم الوضــوح ،فضـ ًـا
عــن افتقارهــا إلــى األمثلــة الميدانيــة التفصيلــة ،مايجعلهــم عرضــة عنهــا .وبذلــك فقــد أخــذ
المؤلــف بعيــن االعتبــار ،هــذه المالحظــة ،جعلــت هــذا المنجــز إلــى حــد كبيــر غنــي التفاصيــل،
واألمثلــة ،واألشــكال ،والمالحــق ،ذلــك أن لهــذا الكتــاب وظيفــة محــددة (دون االســتعراض
العلمــي) تنــدرج لفائــدة الطالــب الجامعــي والباحــث ،فــي حقــول المعرفــة اإلنســانية بشــكل
عــام . .واألخــص العلــوم المتعلقــة بالمجتمــع والنفــس واإلعــام والسياســة.
وقــد حرصــت دار إنكــي للطباعــة علــى تقديمــه بطباعــة مميــزة وعــرض شــكلي بـ ّراق يتماشــى
مــع مضمونــه المهــم وحاجــات الطلبــة والباحثيــن إليــه بشــكل عــام .
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المعارضة السياسية
األحزاب ،الرأي العام ،المؤسسة الدينية
عمار جبار الكعبي

يتنــاول كتــاب المعارضــة السياســية (األحــزاب ،الــرأي العــام ،المؤسســة الدينيــة) دور
المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي تشــكيل المعارضــة فــي النظــم البرلمانيــة ،ومــا لهــا مــن تأثيــر
مهــم وكبيــر علــى المواقــف والخطــوات والسياســات التــي تنتهجهــا الحكومــة ،لتجعلهــا إ ّمــا تعيد
النظــر بهــا وتتراجــع عنهــا ،أو تبــادر التخــاذ مجموعــة مــن الخطــوات الضروريــة التــي تطالــب بهــا
هــذه المؤسســات.
تعمــل المؤسســات غيــر الحكوميــة عبــر العديــد مــن األدوات لتكــون المــوازن االجتماعــي
للســلطات السياســية ،وبالتالــي هــي مكملــة لعمــل الحكومــات وتتعــاون معهــا لتقديــم المصالــح
المجتمعيــة واألخــذ بنظــر االعتبــار أن المجتمــع يملــك مــن األدوات الكثيــر ،األمــر الــذي يجعلــه
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يعمــل باســتقاللية عــن الســلطات الحكوميــة ،ممــا يجعلــه متفاعـ ًـا ومشـ ً
ـاركا فــي الحياة السياســية
بــكل تفصيلهــا.
وتنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن الــدور الحيــوي والمهــم الــذي تؤديــه المؤسســات غيــر
الحكوميــة فــي النظــم البرلمانيــة علــى مســتوى ممارســة دور المعارضــة السياســية واألدوات التــي
تســتخدمها فــي أداء هــذا الــدور ،وكذلــك طبيعــة العالقــة الوثيقــة بيــن المؤسســات غيــر الحكومية
والمعارضــة فــي النظــم البرلمانيــة.
إذ تمتلــك المؤسســات غيــر الحكوميــة مجموعة مــن األدوات السياســية والقانونيــة واإلعالمية
والمجتمعيــة ســواء الرســمية منهــا وغيــر الرســمية ،التــي تمكنهــا مــن أداء دور المعارضــة فــي
النظــم السياســية البرلمانيــة لتكــون مؤثــرة فــي األداء الحكومــي ســواء علــى مســتوى المواقــف
والسياســات الحكوميــة أو علــى مســتوى الســلوكيات التــي تمارســها الحكومــات داخل ًيــا وخارج ًيا

وتتعــدد المؤسســات غيــر الحكوميــة بتعــدد األنظمــة والمســاحات والمجتمعــات ،وقــد
تــم التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى ثــاث مؤسســات غيــر حكوميــة مهمــة يأتــي فــي مقدمتهــا
األحــزاب السياســية وهــي تمــارس دورهــا حينمــا تكــون خــارج الســلطة ،وكذلــك الــرأي العــام،
والمؤسســة الدينيــة بمــا تملكــه مــن أدوات معلنــة وغيــر معلنــة تســتطيع أن تؤثــر بهــا في المســارات
الحكوميــة بــكل أشــكالها ،فضـ ًـا عــن النظــر إلــى نمــاذج دراســية تمثلهــا أكثــر مــن دولــة لتســليط
األضــواء علــى هــذه األدوار بشــكل عملــي وواضــح ،مــن دون االكتفــاء بالجانــب النظــري الــذي
قــد ال يعكــس حقيقــة األدوار التــي تمارســها هــذه المؤسســات المهمــة.
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مبادرات الحكيم . .وقفة تأمل
د .عالء مصطفى
أكاديمي وباحث سياسي

يســتحق كالم رئيــس تيــار الحكمــة الســيد (عمــار الحكيــم) صبيحــة عيــد الفطــر المبــارك،
حــول الوضــع السياســي المع َّقــد بتناقضاتــه الحــا َّدة ،ومســارات التعاطــي معــه بغيــة إيجــاد منافــذ
حلحلــة ُتبــدل التشــنج بمرونــة منتجــة ،وقفــة تأمــل وتمحيــص ّ
تمكننــا مــن فــرز الممكنــات
مــن باقــة األمنيــات لرجــل لــم يبتعــد عــن المشــهد السياســي يو ًمــا مــا ،فقبــل زعامتــه للعنــوان
السياســي كان قري ًبــا جــدً ا مــن مصنــع القــرار ولعــب دو ًرا خلــف الكواليــس التــي أكســبته الكثيــر
ّ
الممكنــة مــن بلــوغ الهــدف دون ضجيــج ،وهــي صفــة يصعــب الحصــول
مــن المهــارات الناعمــة
عليهــا.
انطلــق خطابــه بوثبــة قويــة ،صريحــة ومباشــرة ،خاليــة من تزويــق الجمــل وتلويــن المفردات،
غيــر قابلــة للتأويــل ،ليدعــم رســالته بعنصــر ثبــات يرفعهــا إلــى مرتبــة المســلمات التــي ال رجــوع
عنهــا ،جــدد فيهــا دعوتــه لعــدم تجــاوز حقــوق المكونــات وهــي حقــوق يــرى فيهــا ثوابــت تعــزز
االســتقرار وتديــم الســلم المجتمعــي ،وأن ال مــكان وال زمــان يســمح بتجريــب مشــاريع بديلــة
قــد تدخــل البلــد المضطــرب أصـ ًـا فــي متاهــات غيــر مأمونــة « ُنجــدد دعوتنــا بضــرورة تشــكيل
حكومــة منبثقــة مــن الكتلــة األكبــر والتــي يشــكلها المكــون االجتماعــي األكبــر فــي البــاد ،لكــي
ننتــج معادلــة سياســية مســتقرة توفــر بيئــة متوازنــة ومطمئنــة لحكومــة قويــة تســتطيع تحقيــق رغبات
شــعبنا فــي حيــاة حــرة كريمــة» وهــي دعــوة غيــر طارئــة علــى خطابــه ،بــل وردت بحــدة أكثــر فــي
خطابــه بالنجــف األشــرف فــي ذكــرى استشــهاد شــهيد المحــراب ،والتــي كشــفت حينهــا عــن
مرحلــة سياســية تتطلــب ممارســات واقعيــة ومباشــرة ،تتجنــب المجامــات وتدخــل فــي صلــب
القضيــة ،ثــم عززهــا فــي مبادرتــه ذات الـــتسع نقــاط التــي أطلقهــا فــي شــهر رمضــان فــي ذات
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الموقــع «النجــف» التــي أخــذ يحــرص علــى االســتناد إليهــا ليعــزز قاعــدة الفــرع «هــو» الــذي ال
ينفصــل عــن األصــل «المرجع ّيــة» وبالتالــي اســتلهام طاقــة روحيــة تكســر أطــواق أفرزتهــا نتائــج
االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة التــي تق ّبلهــا علــى مضــض بعــد رفــض معــزز بأدلــة وإثباتــات
تكشــف عــدم نزاهــة الممارســة.

ّإن إبــدال العموميــات بالخصوصيــات عبــر تبنــي قضايــا المكــون االجتماعــي وتناولهــا مــن
بــاب مكانتــه ورمزيتــه األســرية ،وليــس عنوانــه السياســي ،ليــس بمحــض صدفــة وإنمــا هــدف
مقصــود ُيثبتــه فــي مســاحة ال تراجــع عنهــا ،مســتمدة للونهــا مــن جــذوره األســرية الســاعي إلــى
إدامتهــا وجعلهــا آصــرة ال منــاص عنهــا تربطــه بالجمهــور ،فهــي تقيــه آثــار دوران دوالب السياســة
وتكســبه قــوة تعــزز األثــر لــدى الجمهــور ،وهــذا مــا نجــده دون عنــاء فــي مطلــع مبادرتــه الداعيــة
إلــى حــوار بــا شــروط وإلــى «حســم موضــوع الرئاســات الثــاث عبــر تفاهــم أبنــاء كل مكــون
الســن ّية واألغلب ّيــة ُ
الكرد ّيــة واألغلبيــة الشــيعية
فيمــا بينهــم ،والجميــع يتعامــل مــع مرشــح األغلبيــة ُ
لتمريــر مفهــوم األغلبيــة المطمئنــة للجميــع» وهــي وصفــة تتكــرر فــي مبــادرة اإلطــار التنســيقي
التــي استنســخت هــذا المحــور المتميــز بتوصيفــه لواقــع الحــال وســبل معالجتــه.

ّإن اجتيــاز أزمــة وطنيــة شــاملة ال يســلم مــن لظاهــا الجميــع ،يشــترط إيجــاد صيغــة صريحــة
تضــع النقــاط علــى الحــروف وتزيــل الضبــاب عــن المشــهد ،فــا مــكان بعــد اليــوم لمــن يريــد
تقاســم المنفعــة دون تحمــل وزر العثــرة ،وهــي قاعــدة بتحققهــا يتحمــل كل فريــق مســؤوليته
بشــكل ســليم وصــادق يجنبــه فقــدان ثقــة الجمهــور ،فــا منــاص عــن ثقافــة المكاشــفة الغائبــة
عــن الــدورات النيابيــة الســابقة بنســخها األربــع وليــس مــن بديــل عــن عقــد صراحــة حــدده
الحكيــم بـــ «فمــن يرغــب بالمشــاركة فــي الحكومــة ينضــم إلــى فريــق األغلب ّيــة ويلتــزم بدعــم
الحكومــة بالبرنامــج المتفــق عليــه ويعلــن تحمــل المســؤولية الكاملــة عــن مشــاركته وقــراره،
ومــن ال يرغــب بالمشــاركة يتخــذ مــن مجلــس النــواب منطل ًقــا لمعارضتــه الب ّنــاءة ويعلــن ذلــك
رســم ًيا ليحظــى بالغطــاء المطلــوب» وبذلــك تتولــد خطــوط ثقــة وعالمــات أمــان تزيــل المخــاوف
وتخلــق أجــواء اطمئنــان ،تزيــل أدران الماضــي ،وتؤســس لمرحلــة جديــدة مغايــرة تســتند إلــى
«تعهــد األغلب ّيــة بتوفيــر الغطــاء اآلمــن للمعارضــة مــع تمكينهــا فــي اللجــان البرلمانيــة والهيئــات
الرقابيــة المســتقلة ألداء مهامهــا كمــا تتعهــد المعارضــة بعــدم تعطيــل جلســات مجلــس النــواب»
وهــو حــال أن تحقــق ســيغير شــكل المرحلــة جمل ـ ًة وتفصيـ ًـا.
ّإن المعالجــات أعــاه تشــترط أجــواء ســليمة مخالفــة لواقــع الحــال الملتهــب الــذي نعيشــه،
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وهــو التهــاب ال يطــوق إال بخطــوات حددهــا ســماحته بـــ «نبــذ المســاجالت اإلعالميــة الســلبية
ولغــة التســقيط والتخويــن واالتهــام ،وأدعــو مــن هــذا المقــام جميــع المؤسســات اإلعالميــة
الحكوميــة وغيرهــا إلــى تبنــي ميثــاق وطنــي ملــزم للجميــع لمواجهــة لغــة الكراهيــة واالتهــام
وتنقيــة الخطــاب الموجــه للجمهــور بمعلومــات دقيقــة غيــر مضللــة ،فــا يمكــن بنــاء الدولــة مــن
دون إعــام وطنــي حريــص ومســؤول عــن وحــدة البلــد واحتــرام القيــم األصيلــة» فالمعالجــة
تقتضــي إيقــاف مغذيــات االحتقــان وصــد ريــاح التصعيــد ،وبالتالــي الوصــول إلــى تهدئــة ّ
تمكــن
مــن اقتــاع العلــل وزرع الثقــة.

وعنــد بلــوغ هــذه المرحلــة المتقدمــة يمكــن تتويجهــا بمشــروع متكامــل يص ّفــر مشــاكل
الحاضــر ويهنــدس شــكل المســتقبل ومضمونــه ،ويســهم فــي حــل المشــاكل العالقــة ومواجهــة
سلســلة التحديــات التــي يتصدرهــا خطــر التصحــر و تعطــل ماكينــة الصناعــة وازديــاد حجــم
البطالــة ،ناهيــك عــن مخاطــر أمنيــة يحيــط بهــا توتــر إقليمـ ّـي متصاعــد ،وذلــك مــا يمكــن أن
ً
محــاول
تتضمنــه «مبــادرة البنــاء االســتراتيجي للبلــد» التــي أطلقهــا فــي خطبــة صــاة العيــد،
فيهــا إلــزام الكتــل السياســية والمؤسســات الحكوميــة بمســؤولياتها ،مــع فتــح األبــواب للمجتمــع
المدنــي بمختلــف عناوينــه لالشــتراك فــي إعدادهــا ،وهكــذا ال ُيغيــب أي طــرف فاعــل مــن
المشــهد إن ُأحســن تدبيــر المبــادرة وإتقــان تفاصيلهــا ،وهــو تدبيــر بحاجــة إلــى نقــاش واســع
تشــترك فيــه عناويــن كثيــرة أوســع مــن العنــوان السياســي ،وأكبــر مــن حــدود المكــون ،فالبلــد
خيمــة الجميــع وتشــييده يشــترط تحمــل الــكل لمســؤولياته.
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ماذا تعني الحرب الروسية في أوكرانيا بالنسبة للعراق؟
مدل ايست انستتيوت ،صمويل راماني  4نيسان 2022

منــذ أن غــزت روســيا أوكرانيــا فــي  23شــباط امتنــع العــراق عــن اتخــاذ موقــف حــازم بشــأن
الحــرب .فــي  28شــباط صــوت العــراق لصالــح بيــان للجامعــة العربيــة بشــأن أوكرانيــا الــذي لــم
ُيســند المســؤولية لروســيا .امتنــع العــراق عــن التصويــت فــي  2آذار فــي الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة بخصــوص القــرار الــذي أدان العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا ،واكتفــى باإلعــراب عــن
«األســف» إزاء «تدهــور الوضــع وتصاعــد التوتــرات بيــن روســيا االتحاديــة وأوكرانيــا» .وبــرر
العــراق امتناعــه عــن التصويــت بتســليط الضــوء علــى خطــورة اســتغالل اإلرهابييــن لالســتقطابات
داخــل المجتمــع الدولــي مشــير ًا إلــى خلفيتهــا التاريخيــة التــي تضمنــت «المعانــاة الناجمــة عــن
الحــروب المســتمرة ضــد الشــعب العراقــي».
وبغــض النظــر عــن هــذه التصريحــات الرســمية ،فــإن الــرأي السياســي فــي العــراق بشــأن
الســلوك الروســي منقســم علــى أســس حزبيــة وفئويــة .فقــد أدى فــرض العقوبــات علــى
روســيا إلــى تعقيــد اســتثماراتها فــي الطاقــة فــي العــراق ومشــتريات األســلحة المحتملــة مــن
موســكو ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي طويــل األمــد علــى االقتصــاد العراقــي .وتمشــيا مــع
االنقســامات السياســية القائمــة ،كان رد فعــل العــراق علــى حــرب أوكرانيــا مســتقطبا .فقــوات
الحشــد الشــعبي ،هــي الكتلــة األكثــر تعاطفـ ًا مــع سياســات روســيا فــي أوكرانيــا ،حيــث تتواصــل
بانتظــام مــع موســكو بشــأن ســوريا ومكافحــة اإلرهــاب.
كان مقتــدى الصــدر ،زعيــم التيــار الصــدري أكثــر انتقــا ًدا للحــرب فــي البدايــة .وصــرح
الصــدر بــأن الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا «غيــر مجديــة إطالقــا» وأضــاف «مــا زلــت أتطلــع إلــى
مبــدأ الحــوار بيــن بلديــن مســيحيين» .لكــن بحلــول الرابــع مــن آذار عكــس الصــدر موق ًفــا آخــر،
حيــث زعــم أن الحــرب اندلعــت فــي أوكرانيــا «بســبب السياســة األمريكيــة هنــاك».
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امــا رئيــس إقليــم كردســتان العــراق ،نيجيرفــان بارزانــي ،فيدعــم بقــوة جهــود تركيــا للوســاطة
بيــن روســيا وأوكرانيــا .علــى الرغــم مــن أن رئيــس جمهوريــة دونيتســك الشــعبية المواليــة
لروســيا ،دينيــس بوشــلين ،تحــدث مــع روداو وأيــد موقــف بارزانــي بــأن تقريــر المصيــر أكثــر
أهميــة مــن الحفــاظ علــى وحــدة أراضــي الــدول ،إال أن إقليــم كوردســتان لــم يتخــذ خطــوات
لتعزيــز العالقــات مــع روســيا .بينمــا يميــل أنصــار رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق نــوري
المالكــي ،المتحالــف مــع طهــران ،إلــى التعاطــف مــع روســيا بســبب عداوتهــم المســتمرة تجــاه
الواليــات المتحــدة خــال شــن الحــرب علــى العــراق عــام  ،2003بينمــا كان أنصــار الصــدر
يميلــون إلــى تبنــي الحيــاد الصــارم.
وكان للحــرب الجاريــة فــي أوكرانيــا بالفعــل آثــار اقتصاديــة ســلبية خطيــرة علــى العــراق،
وحتــى لــو أدى ارتفــاع أســعار النفــط إلــى تحســين هــذا الوضــع .يســتورد العــراق  ٪50مــن
إمداداتــه الغذائيــة مــن العالــم ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يعتمــد علــى القمــح مــن روســيا أو
أوكرانيــا ،إال أن ارتفــاع األســعار العالميــة لــه تأثيــر غيــر مباشــر .عــزت وزارة التجــارة العراقيــة
ارتفــاع أســعار زيــت الطهــي إلــى اضطرابــات اإلمــدادات الناجمــة عــن الحــرب فــي أوكرانيــا،
ولوقــف االحتجاجــات الناتجــة فــي جنــوب العــراق ،قدمــت الحكومــة بـ ً
ـدل شــهر ًيا قــدره 70
دوال ًرا للمواطنيــن الفقــراء او الضعفــاء اقتصاد ًيــا .كمــا دعمــت الســلطات العراقيــة مادتــي القمــح
وزيــت الطهــي ،حيــث تضاعفــت أســعار المــواد الغذائيــة فــي أواخــر آذار نتيجــة الرتفــاع أســعار
زيــت.
إذا اســتمر وقــف إطــاق النــار فــي أوكرانيــا ،فمــن المرجــح أن يهــدأ االرتفــاع الحالــي
فــي أســعار المــواد الغذائيــة ،لكــن التأثيــر طويــل المــدى للعقوبــات ضــد روســيا ال يــزال غيــر
واضــح .فــي  1آذار أكــد الســفير الروســي لــدى العــراق إلبــروس كوتراشــيف رغبــة موســكو فــي
الحفــاظ علــى محفظــة اســتثماراتها المقــدرة بـــ  14مليــار دوالر وتوســيعها فــي العــراق ،والتــي
يتركــز معظمهــا فــي قطــاع النفــط والغــاز .كمــا شــدد كوتراشــيف علــى الصعوبــات التــي قــد
يواجههــا العــراق فــي إيجــاد مســتثمرين بــدالء ،حيــث ســتحتاج الشــركات إلــى تخصيــص -20
 ٪25مــن ميزانياتهــا لألمــن عنــد االســتثمار فــي البــاد ،وســلط الضــوء علــى عقــود مــن الخبــرة
لــدى الشــركات الروســية فــي العــراق.
علــى الرغــم مــن خطــاب الكرمليــن المتفائــل ،يتوخــى المســؤولون العراقيــون الحــذر بشــأن
تعميــق العالقــات االقتصاديــة مــع روســيا .ففــي  3اذار تلقــى العــراق طلبــات مــن مشــتري النفــط
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األوروبييــن واألمريكييــن ،ممــا قــد يســمح لــه بالتخلــي عــن االســتثمارات الروســية ،ودعــا البنك
المركــزي العراقــي والبنــك التجــاري العراقــي الشــركات إلــى تجنــب تحويــل األمــوال إلــى روســيا
مــن أجــل عــزل االقتصــاد عــن العقوبــات الغربيــة . .نظ ـ ًرا الحتمــال فــرض عقوبــات طويلــة
األمــد علــى موســكو وزيــادة الطلــب الغربــي علــى مورديــن بــدالء ،حــث اقتصاديــون عراقيــون
الحكومــة العراقيــة علــى اســتثمار  10مليــارات دوالر فــي قطاعهــا النفطــي لزيــادة إنتاجهــا إلــى 8
مالييــن برميــل يوم ًيــا.
وبالنظــر إلــى هــذه السياســات والتوصيــات ،فمــن المرجــح أن يتبنــى العــراق جهــو ًدا لتنويــع
الروابــط التجاريــة لقطــاع الطاقــة لديــه وتقليــل اعتمــاده بشــكل تدريجــي علــى االســتثمار الروســي
فــي الســنوات المقبلــة .اذ ســيؤثر ســحب االســتثمارات بشــكل عميــق علــى كوردســتان العــراق،
حيــث حصلــت شــركة روســنفت علــى حصــة مســيطرة بنســبة  ٪60فــي خــط أنابيــب النفــط
الرئيــس الخــاص بهــا مقابــل  8 .1مليــار دوالر فــي تشــرين االول  .2017نظ ـ ًرا ألن روســنفت
الروســية قــد فشــلت فــي تحقيــق أربــاح مــن اســتثماراتها فــي الطاقــة البالغــة  4مليــارات دوالر فــي
إقليــم كوردســتان العــراق فــي الفتــرة مــن  2017إلــى  2019وكذلــك خططهــا لبيــع الغــاز مــن
كوردســتان العــراق عبــر تركيــا إلــى أوروبــا بســبب تشــديد العقوبــات ،ولذلــك تتراجــع بســرعة
آفــاق موســكو لصفقــات مربحــة فــي إقليــم كوردســتان.
يمكــن أن يكــون التأثيــر الــرادع للعقوبــات علــى شــراء العــراق لألســلحة الروســية أكثــر
وضوحــا .اذ طلــب العــراق شــراء دبابــات روســية بقيمــة مليــار دوالر فــي عــام  ،2017ممــا
ً
عــزز مخزونــه الهائــل مــن المركبــات المدرعــة روســية الصنــع .وقــد أعلــن العــراق ً
أيضــا فــي
ملموســا لشــراء نظــام الدفــاع الجــوي الروســي  .400-Sوألمــح
آيــار  2019أنــه اتخــذ قــرا ًرا
ً
مســؤول أمريكــي إلــى أنــه يمكــن منــح العــراق إعفــاء فــي هــذه الصفقــة .علــى الرغــم مــن أن
روســيا عرضــت بيــع العــراق صواريــخ  400- Sلحمايــة مجالــه الجــوي بعــد اغتيــال قائــد فيلــق
القــدس بالحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني فــي كانــون الثانــي  ،2020إال أنهــا امتنعــت
بســبب معارضــة محتملــة مــن شــركاء آخريــن مثــل إســرائيل والمملكــة الســعودية واإلمــارات.
علــى الرغــم مــن أن العــراق تجنــب االنحيــاز إلــى أي جانــب فــي حــرب روســيا مــع أوكرانيــا،
إال أن الصــراع قــد يــؤدي إلــى تفاقــم االنقســامات بيــن الفصائــل العراقيــة والتأثيــر بعمــق علــى
مســار االقتصــاد العراقــي علــى المــدى القريــب .فــي حيــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن تدمــر الحرب
خطــوات التعــاون الروســي العراقــي علــى مــدى العقــد الماضــي ،ولكــن مــن المرجــح أن تقتصــر
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بغــداد فــي تعاونهــا مــع موســكو علــى المجــاالت األساســية وتتغلــب علــى تأثيــر العقوبــات مــن
خــال تبنــي سياســة خارجيــة متعــددة األقطــاب.
https: //www. mei. edu/publications/what-does-russias-war-ukraine-meaniraq
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مقتــدى الصــدر ،رجــل الديــن الشــيعي يلعــب مــن أجــل الفــوز مهمــا كانــت التكلفــة .فــي
الفتــرة التــي تســبق المبــاراة ،تضافــرت جهــود الســنة واغتنمــوا الفرصــة ليصبحــوا الفائزيــن
الرئيســيين فــي الجولــة األولــى .ومــع ذلــك ،دخــل األكــراد القتــال فيمــا بينهــم علــى ســاق
واحــدة ،وفقــدوا رؤيــة الصــورة األكبــر وزاد مــن حــدة التنافــس علــى الســلطة الداخليــة فــي إقليــم
كوردســتان .وقــد ثبــت بالفعــل أن هــذا األمــر مكلــف بالنســبة إلقليــم كردســتان العــراق ،وإذا
اســتمروا فــي العمــل كمــا بــدأوا ،فســتكون الجولــة الثانيــة أغلــى .لحســن الحــظ ،لــم يفــت
األوان بعــد مــن أجــل تقليــل خســائرهم أو حتــى الفــوز بجــوالت مســتقبلية .وللقيــام بذلــك مــن
قبــل األكــراد فــإن عليهــم أن يأخــذوا فــي الحســبان ديناميكيــات القــوة المعقــدة ليــس فقــط داخــل
المكــون الشــيعي للعــراق (البيــت الشــيعي)  ،ولكــن ً
أيضــا داخــل «العالــم» الشــيعي فــي داخــل
العــراق وخارجــه.
إن تشــكيل الحكومــة فــي بغــداد يتبــع مســار ًا معقــد ًا مــن داخــل العالــم الشــيعي .إذ ســتتولى
مجموعــة برلمانيــة فائــزة مــن الكتــل الشــيعية فــي العــراق زمــام المبــادرة ،ولكــن مجلــس الــوزراء
واتجاهــه العــام يتــم تحديدهمــا فــي نهايــة المطــاف مــن قبــل عــدد مــن المؤسســات غيــر المرئيــة
داخــل العالــم الشــيعي .إذ إن الشــيعة مجتمعيــن يملكــون القضيــة الشــيعية ولهــم القــول الفصــل
فــي مســألة تشــكيل الحكومــة .وإن مؤسســات العالــم الشــيعي بصــورة عامــة تشــتمل علــى مــا
يلــي:
	-مرجعيــة النجــف والمؤسســات الدينيــة األخــرى (مثــل الحــوزة) والنخبــة الفكريــة وقــادة
المجتمــع ككل.
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	-القوى السياسية ،مثل التيار الصدري واإلطار التنسيقي والنخبة السياسية.
	-المؤسســات السياســية واألمنيــة واالســتخبارية فــي إيــران ومرشــدها األعلــى وحــوزة قــم
وحــزب اهلل اللبنانــي وغيرهــا.
فبعــد قــرون مــن الحكــم الســني ،تولــى الشــيعة الســلطة فــي العــراق ألول مــرة بعــد .2003
وإن مؤسســات العالــم الشــيعي ،التــي تعتبــر العــراق مركزيــة فــي كفاحهــم الوجــودي ،قــد
تولــت فــي الواقــع ملكيــة البــاد .علــى الرغــم مــن تنــوع مصالحهــا وخصوماتهــا الداخليــة،
ظلــت مؤسســات العالــم الشــيعي متحــدة فــي اتبــاع اســتراتيجيات كبــرى ومواجهــة التهديــدات
المشــتركة .لقــد ثبــت أن نفوذهــم الجماعــي أكبــر مــن أي عــدد مــن المقاعــد التــي يمكــن أن
تؤمنهــا التحالفــات السياســية العراقيــة .إن العالــم الشــيعي ال يتســامح مــع الرضــا عــن النفــس.
إذ ليــس لــدى مؤسســات العالــم الشــيعي أي نيــة للســماح لمجموعــة سياســية داخليــة (مثــل
الصدرييــن) باالنحــراف وتشــكيل تحالفــات مــع غيــر الشــيعة وتخفيــف قبضتهــم علــى الســلطة.
ولــن يســمحوا للجماعــات الســنية أو الكرديــة ،التــي يحتمــل أن تتأثــر أو يتــم تمكينهــا مــن قبــل
المنافســين الدولييــن أو اإلقليمييــن (مثــل الواليــات المتحــدة أو تركيــا أو دول الخليــج العربيــة)
 ،بإبعــاد العــراق عــن إيــران ،والعــودة إلــى عمــق الكــون الســني .بالتالــي ،إذا كانــت مؤسســات
العالــم الشــيعي ،ال ســيما فــي إيــران والنجــف ،تعمــل حال ًيــا كمتابــع او مراقــب فقــد ال تظــل
كذلــك .حتــى أنهــم قــد يســمحون للتيــار الصــدري بتشــكيل حكومــة بالشــراكة مــع الســنة
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني .ومــع ذلــك ،لديهــم الوقــت واألدوات واألســاليب لجعــل
هــذه الحكومــة تفشــل .تشــير المؤشــرات المبكــرة والتهديــدات المســتمرة إلــى أنهــم مســتعدون
للعمــل بشــكل منهجــي لتقويــض احتــكار التيــار الصــدري للســلطة .ســوف يبطئــون تقــدم
حكومتهــم ويمنعــون اإلصــاح ويســهلون انهيارهــا ويمهــدون الطريــق لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة
جديــدة أو انتخابــات مبكــرة.
منهج الصدريين

الصدريــون يدركــون هــذه العوامــل وهــم يعرفــون أن العالــم الشــيعي يعتبــر الصعــود
والوحــدة بيــن المكــون الســني فــي العــراق يعــد إحيــا ًء محتمــ ًا للهيمنــة الســنية ،وتهديــدً ا
وجود ًيــا محتمـ ًا للحكــم الشــيعي .وألســباب مختلفــة ،فإنهــم يعتبــرون الهيمنــة الكرديــة علــى
بغــداد مخاطــرة ً
أيضــا .يشــك كثيــر مــن الوطنييــن العراقييــن فــي مصداقيــة األكــراد ،وال ســيما
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الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ،فــي التخلــي عــن حلمهــم باالســتقالل والعمــل مــن أجــل
عــراق أقــوى وموحــد .والصدريــون ال يخفــون عــدم ثقتهــم بأجنــدة األكــراد وال يرغبــون فــي
الدخــول فــي شــراكة تجبرهــم علــى قبــول المطالــب الكرديــة لمــا يعتبرونــه حقهــم .خو ًفــا مــن
ضغــوط دوائرهــم االنتخابيــة ومنافســيهم الشــعبويين ،فقــد يتــرددون فــي تنفيــذ المــادة  140مــن
الدســتور ،أو تقييــد قــوات الحشــد الشــعبي الشــيعية المســلحة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا ،أو
حتــى تســهيل دفــع حصــة إقليــم كوردســتان مــن الميزانيــة .وباختصــار ،لــن يرغــب الصدريــون
فــي التهــور فــي مواجهــة مؤسســات العالــم الشــيعي والمجازفــة بمســتقبلهم السياســي .ومــن ثــم،
فهــم يصــرون علــى جــذب بعــض القــادة داخــل التحالــف .وهــذا مــن شــأنه أن يمنحهــم الشــرعية
مــن قبــل الشــيعة وبالتحديــد مــن األغلبيــة الشــيعية (فــي الحكومــة) التــي هــم فــي أمــس الحاجــة
إليهــا.
حزمة التسوية

خــال المفاوضــات بيــن الصدرييــن واإلطــار التنســيقي تمــت مناقشــة ثالثــة حــزم .حزمــة
اإلطــار التنســيقي ،حيــث تنضــم جميــع األحــزاب األعضــاء فــي اإلطــار التنســيقي ،بمــا فــي ذلــك
حــزب الدعــوة التابــع إلــى نــوري المالكــي .يأخــذ اإلطــار التنســيقي ســت وزارات ،ويحتفظــون
بحــق النقــض علــى اختيــار رئيــس الــوزراء .والمالكــي يصبــح أحــد نائبــي الرئيــس .حتــى اآلن،
رفــض التيــار الصــدري هــذه الحزمــة .فيمــا تتألــف حزمــة الصدرييــن مــن دعــوة جميــع األحــزاب
األعضــاء فــي اإلطــار التنســيقي ،باســتثناء حــزب نــوري المالكــي .اذ يأخــذون أربــع وزارات دون
أن يكــون لهــم حــق النقــض علــى اختيــار رئيــس الــوزراء .تــم رفــض هــذا حتــى اآلن مــن قبــل
اإلطــار التنســيقي .وتقــدم حزمــة التســوية التــي تقبــل المالكــي كنائــب للرئيــس ،مــن أربــع إلــى
ســت وزارات لإلطــار التنســيقي ،مــع أو بــدون حــق النقــض علــى اختيــار رئيــس الــوزراء .وقــد
يتــم قبــول هــذه الحزمــة بشــكل متبــادل فــي النهايــة.
هنــاك خيــار رابــع لــم تتــم مناقشــته .ويتكــون مــن تشــكيل حكومــة أقليــة شــيعية بالشــراكة مــع
غيــر الشــيعة ،أي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والجماعــات الســنية الرئيســية .هــذا الخيــار
مهــم بالنســبة لألكــراد ألنــه الخيــار الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يســمح للحــزب الديمقراطــي
الكردســتاني باالنضمــام إلــى التيــار الصــدري بمفــرده وحرمــان االتحــاد الوطنــي الكردســتاني
مــن رئاســة أو نصيــب مــن أي الــوزارات .وبخــاف ذلــك ،فــإن الحــزم الثــاث الســابقة ()3-1
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سـ ّ
ـتمكن ك ًال مــن أعضــاء اإلطــار التنســيقي واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني مــن دخــول الحكومــة
بمطالبهــم أو توقعاتهــم الخاصــة ،والتــي لــن تتماشــى بالضــرورة مع مطالــب الحــزب الديمقراطي
الكردســتاني.
الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والصدر

علــى مــا يبــدو تــرك الصدريــون األمــر للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني إلقنــاع االتحــاد
الوطنــي الكردســتاني باالنضمــام إلــى ائتالفهــم .خــال الزيــارة المشــتركة بيــن الحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني إلــى بغــداد ،توقــع الصدريــون أن يوقــع
االتحــاد الوطنــي الكردســتاني علــى إعــان ســابق (الصــدر  -الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني)
 .ويبــدو أن الصدرييــن (والشــركاء الســنة) قلقــون بشــأن االنقســام بيــن الحزبيــن الكردييــن،
لكنهــم علــى اســتعداد لفعــل مــا يلــزم لحمايــة مصالحهــم .واتضــح أن الهــدف األساســي للتيــار
الصــدري فــي الشــراكة الســابقة مــع غيــر الشــيعة كان التغلــب علــى منافســيهم فــي التحالــف فــي
تأميــن مكانــة «كأكبــر فصيــل» ،وأخــذ زمــام القيــادة الشــيعية فــي تشــكيل الحكومــة .لهــذا ،كانــوا
يعتمــدون فقــط علــى قائمــة التقــدم (بقيــادة الحلبوســي)  ،وبالتالــي لــم يكونــوا بحاجــة إلــى دعــم
أي مجموعــات أخــرى.
اآلن ضمــن الصدريــون والســنة أهدافهــم فقــد يبــدؤون فــي التفكيــر فــي التحــركات المســتقبلية
وعواقبهــا السياســية .فــإذا انتهــى األمــر باإلطــار التنســيقي واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني إلــى
تشــكيل الحكومــة ،فقــد يضطــر الصدريــون إلــى الســعي للتوصــل إلــى حــل وســط بيــن الحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني؛ خاصــة علــى رئاســة الجمهوريــة .إذا
فشــل كل شــيء وانتهــى األمــر بالحــزب الديمقراطــي الكردســتاني باالنســحاب مــن الشــراكة ،فقد
يســتمر الصدريــون فــي المضــي قد ًمــا ألنهــم لــن يتأثــروا مــن ذلــك.
الصورة األكبر مقابل النفق الضيق

مــن الواضــح أن أيــا مــن شــركاء التحالــف بقيــادة الصدرييــن ،كانــوا يركــزون علــى الصــورة
حتمــا قضيتهــم المشــتركة ،وقــد تتنــازل
األكبــر .ومــع ذلــك ،فــإن الوحــدة الســنية ســتخدم ً
الجماعــات الشــيعية أخي ـ ًرا فيمــا بينهــا لتجنــب إضعــاف حكمهــا.
إن التنافــس بيــن األكــراد كارثــي حتــى اآلن ،وإذا اســتمر ذلــك ،يمكــن أن يشــكل تهديــدً ا
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وجود ًيــا إلقليــم كردســتان العــراق ككيــان .فــي الســابق ،أي قبــل االنتخابــات وبعدهــا ،كان
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني يتبــادالن رســائل مطمئنــة
للغايــة ،تؤكــد علــى الوحــدة فــي الداخــل وفــي بغــداد .لســوء الحــظ ،حــدث العكــس تما ًمــا
اآلن .يبــدو أن الحزبيــن قــد فقــدا الصــورة األكبــر ويســيران عبــر نفــق ضيــق نحــو تنافــس
داخلــي أكثــر ضــر ًرا .يخشــى البعــض أن يــؤدي هــذا فــي النهايــة إلــى انقســام كامــل فــي إدارة
إقليــم كوردســتان .ومــع ذلــك ،لــم نفقــد كل شــيء وهــذه الســيناريوهات ليســت حتميــة.
اعتــاد الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني علــى ديناميكيــة معقــدة
ومتعــددة المســتويات بينهمــا ،وغال ًبــا مــا تفصــل بينهمــا مســتويات مختلفــة مــن االرتباطــات.
منهــا التعــاون حيــث يتــم خدمــة مصالحهــم المشــتركة علــى أفضــل وجــه ،مــع االنخــراط فــي
تنافــس شــرس فــي مــكان آخــر.
مــن المهــم إعــادة التأكيــد علــى أن االنتخابــات العراقيــة أتاحــت فرصــة جديــدة إلقليــم
كردســتان العــراق لتحويــل العالقــات بيــن بغــداد وأربيــل .إذا عالجــوا األســباب الجذريــة للقضايــا
التــي تكمــن فــي بغــداد ،وقــد يقدمــون الحلــول لهــا فــي المســتقبل .وبشــكل حاســم يحــرص
الشــركاء الدوليــون علــى تســهيل المفاوضــات والتأكيــد علــى رغبتهــم فــي دعــم كردســتان
موحــدة وأكثــر اســتقرا ًرا يمكــن أن تكــون بمثابــة شــريك فعــال فــي بغــداد .فــي حقيقــة األمــر لــم
يفــت األوان بعــد علــى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني لتهدئــة
هــذا التنافــس الشــديد فــي بغــداد والدخــول فــي مفاوضــات جــادة وب ّنــاءة لتحقيــق نتيجــة مربحــة
للجانبيــن .يجــب عليهــم إعــادة التركيــز علــى الصــورة األكبــر ،والتوصــل إلــى اتفــاق اســتراتيجي
جديــد وتوحيــد الجهــود لتحقيــق أهدافهــم المشــتركة فــي بغــداد.
http: //www. mesop. de/mesop-mideast-watch-kdp-puk-in-sadirs-chessgame-kurdistan/
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