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افتتاحية العدد��

العرب وكورونا: إدارة أزمة أم أزمة إدارة؟

لونا أبوسويرح
المديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربية.

يجد العالم نفسه اليوم في اختبار حقيقي لمدى قدرته على مواجهة كارثة عصفت بجميع 
الدول كبيرة وصغيرة في آن مًعا، وباتت تهدد حياة ومعيشة مئات الماليين من البشر وتنذر بأزمة 
الفيروس  جائحة  خطر  عن  بمنأى  ليس  العربي  والوطن  لسنوات.  تستمر  قد  عالمية  اقتصادية 
التاجي هذا )كورونا(، وتداعياته الصحية، واالقتصادية واالجتماعية والسياسية أيًضا. على الرغم 
من تحقيق البلدان العربية إنجازات ملموسة في ما يخص بعض أهداف التنمية المستدامة خالل 
العقدين السابقين، وعلى الرغم من تشريع قوانين وتأسيس هيئات إلدارة األزمات وتعزيز تدابير 
تأثيرات  من  للتخفيف  المتجددة  والطاقة  األخضر  االقتصاد  في  واالستثمار  المخاطر،  من  الحد 
بالبعض  ودفــع  العربية  الحكومات  باغَت  كــورونــا  فيروس  فــإن  معه،  والتكيُّف  المناخي  التغّير 
البعض  وفــاَضــَل  أخــرى.  أحياًنا  وخجولة  مترددة  أو  أحياًنا،  الشدة  غاية  في  إجـــراءات  اتخاذ  إلــى 
الناجمة عن توقف  الفيروس، وبين األضرار االقتصادية  انتشار  اتخاذ إجراءات قاطعة لمنع  بين 

السياحة والصادرات والقطاع اإلنتاجي والخدماتي. 

ومع أن األمم المتحدة عملت طوال سنوات مع البلدان العربية من أجل تعزيز آليات الرصد 
أن  نجد  فإننا  واالستجابة،  الــطــوارئ  واستراتيجيات  المخاطر،  تحليل  وأدوات  المبكر،  واإلنـــذار 
البيانات  نشر  مع  وتحليلها،  الكوارث  خسائر  لرصد  البيانات  قاعدة  استخدم  من  هو  فقط  لبنان 
بشفافية عالية، بينما هناك أكثر من عشرة دول عربية أخرى لديها قاعدة البيانات الدولية نفسها، 
لكنها إما ال تستخدمها، وإما ال تنشر المعلومات، وإما تؤمن بأن تفاصيل وضع اإلصابات؛ كالفئة 
العمرية أو النوع االجتماعي، هي معلومات أمنية. وعلى الرغم من تأسيس اللجان الوطنية للحد 
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المنظومة  يفّعل  لم  فإن معظمها  العربية،  الدول  األزمــات في جميع  وإدارة  الكوارث  من مخاطر 
الوطنية القائمة لمواجهة جائحة كورونا، ال بل رأت تلك الدول أن األزمة صحية بالدرجة األولى؛ 
أو  الحكومة  رئيس  من  بإشراف  فقط  الصحة  وزارة  إلى  والتقييم  المتابعة  مهمات  أسندت  حيث 

رئيس الدولة. 
كشفت جائحة كورونا أيًضا هشاشة المنظومة اإلقليمية العربية في التنسيق والتعاون لدرء 
العربية  التنسيق  آلية  العربية  الدول  في جامعة  تأسست  فبينما  للحدود.  العابر  المشترك  الخطر 
القمة  ثم  ومن  المتخصصة،  الــوزاريــة  ومجالسها  الجامعة  واعتمدت  الــكــوارث،  مخاطر  من  للحد 
نشهد  لم  فإننا   ،2030 الــكــوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  االستراتيجية  ســنــوات،  منذ  العربية، 
في  للتعافي  واالســتــعــداد  واالستجابة  للتنسيق  اإلقليمي  المستوى  على  فّعالة  مساهمة  لألسف 
القطاعات المتعددة، التي لكل منها مجلس وزاري عربي متخصص. اجتمع مجلس وزراء الصحة 
العرب، تحت مظلة جامعة الدول العربية ثالث مرات، للتشاور والتداول حول التدابير المتخذة في 
نطاق كل دولة، ولم يحصل توافق بعد على رؤية إقليمية للتعامل مع الخطر وآثاره المتوقعة في 
المنطقة. وقد غاب أيًضا الدور اإلقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي كان قد أسس 
بدوره مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ في الكويت، وربما عززت الخالفات السياسية 
العربية- الخالفات  اإلقليمي. فضاًل عن ذلك، ُتضاعف  التنسيق  التعاون ضعف  بين دول مجلس 

والمؤسسات  التحتية  والبنى  المجتمع  هشاشة  المنطقة  دول  في  والحروب  والصراعات  العربية 
والحكومات أمام فيروس تسّبب بزلزال اقتصادي عالمي، وسيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية 

وسياسية تشمل البلدان العربية الغنية والفقيرة على حد سواء.   
ــم الــمــتــحــدة االقــتــصــاديــة  ــواردة فــي تــقــاريــر أعــّدتــهــا لــجــنــة األمــ ــ ــ تــشــيــر الــتــقــديــرات األولـــيـــة ال
واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( إلى أن الخسائر االقتصادية في المنطقة العربية قد تصل إلى 
بينما  مليون شخص سيفقدون وظائفهم،   1.7 أكثر من  وأن  أمريكي،  مليار دوالر   42 من  أكثر 
سيزداد مستوى الفقر مع توقع انحسار الطبقة المتوسطة، ومعاناة أكثر من 1.9 مليون شخص 
من نقص التغذية. ومن المتوقع أن يشهد العالم أجمع مرحلة ركود اقتصادي ربما تكون األسوأ 
العالم  في  والتجارية  والخدمية،  اإلنتاجية،  القطاعات؛  جميع  في  سيؤثر  ما  وهــذا  اإلطــالق،  على 
وفي المنطقة العربية بالطبع. ومن المتوقع أيًضا أن يرتفع عدد الفقراء في منطقتنا إلى أكثر من 
8 ماليين شخص ليصبح إجمالي عدد الفقراء مع نهاية عام 2020 أكثر من 101 مليون مواطن 

عربي؛ أي ما يقارب ربع سكان المنطقة.
المنطقة  أن  وبخاصة  العربية،  البلدان  تواجهها  التي  التحديات  كورونا  جائحة  ستضاعف 
التحديات  بسبب  داخــلــيــة  واضــطــرابــات  ســيــاســيــة،  إقليمية  وخــالفــات  مسلحة،  صــراعــات  تشهد 
االقتصادية واالجتماعية. وما ال شك فيه أن آثار الجائحة ستكون أخطر، وال سيَّما في المجتمعات 
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على  كارثية  انعكاساتها ستكون  أن  كما  القائمة.  والحروب  والبطالة،  الفقر،  تعاني  التي  الهشة، 
والعمالة  المياومين،  والعمال  والمسنين،  والنساء،  واألطــفــال،  العشوائيات،  وسكان  الالجئين، 
العربي،  الــغــذائــي  األمـــن  العربية،  الــبــلــدان  ســتــواجــه  الــتــي  التحديات  مقدمة  فــي  وتــأتــي  الــوافــدة. 
وخصوًصا أن هذه البلدان ال تزرع ما يكفيها، وتستورد أكثر من 50 بالمئة من حاجاتها الغذائية. 
ل دورة اإلنتاج والتوزيع عالمًيا سيؤثر في استيراد البلدان العربية حاجاتها من  وبالتالي فإن تعطُّ
األغذية، ومن ثم ينذر بالمزيد من هشاشة المجتمعات، ويضعف قدرتها على الصمود، بل ويهدد 

أمنها وأمانها. 

البعض  وجــرأة  البعض،  وصرامة  الحكومات،  بعض  هشاشة  »كورونا«  جائحة  كشفت  لقد 
اآلخر، لكنها بالتأكيد أعادت تسليط الضوء على دور الدولة في حماية مواطنيها، وأهمية تعزيز 
الثقة بين المواطن والحكومة، التي ينبثق منها التزام وإحساس متبادالن بالمسؤولية يساهم في 
يعزز  جديد  عربي  اجتماعي  عقد  في  للتفكير  فرصة  الكارثة  هــذه  تكون  قد  الخسائر.  من  الحّد 
بعدما  وتعليمه  وصحته  اإلنسان  في  لالستثمار  ويؤسس  الرشيدة،  والحوكمة  المواطنة  مفهوم 
أدركنا أن الصحة والتعليم من أساسيات تعزيز صمود المجتمع ككل واستمراريته. ال يمكن في 
البلدان العربية  العالم، أن تستمر  ظل التطور الصناعي والتكنولوجي والمعلوماتي الذي يشهده 
والتطوير  العلمي  البحث  على  اإلنفاق  نسبة  تــراوح  حيث  والتطوير؛  العلمي  البحث  تهميش  في 
في  بالمئة  المغرب و0.04  في  بالمئة  بين 0.73  العربية  البلدان  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
بالمئة كما في  إلى 3.16  النسبة  فيها هذه  بدول تصل  أرقــام هزيلة جًدا مقارنة  البحرين، وهي 
البلدان  فــي  التنمية  مـــوارد  العسكري  اإلنــفــاق  يستنفد  المقابل،  فــي  المثال.  سبيل  على  السويد 

العربية، ويوظف الدخل القومي للخدمات األمنية على حساب االستثمار في التعليم والصحة. 

لحاضرنا  وأولوية  والتكيف هو ضــرورة  والصمود  المواجهة  على  قــادرة  بناء مجتمعات  إن 
واإلقليمي  الــوطــنــي  المستوى  على  الــكــوارث  مخاطر  مــن  الــحــد  منظومة  ينقص  ال  ومستقبلنا. 
االلتزام السياسي المعلن أو األدوات واآلليات، لكنها ما زالت بحاجة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، 
وشامل  متكامل  نحو  على  المخاطر  مــع  والتعامل  الــشــفــاف،  والــتــواصــل  الدقيقة،  والمعلومات 
وفّعال. االستثمار في البحث العلمي والتطوير وتوظيف العلم لتحقيق التنمية المستدامة والنمو 
االقتصادي، وتعزيز القدرة على االستجابة والتعافي، من أهم الدروس التي يجب أن تستخلصها 
الحكومات العربية بعد هذه الجائحة، وعلى جامعة الدول العربية ومنظماتها العربية المتخصصة 
حول  لتلتئم  المشترك  العربي  العمل  وأدوات  منظومة  تراجع  أن  األخــرى،  اإلقليمية  والمؤسسات 
التعاون والتكامل والتكافل من خالل رؤية مشتركة حول المخاطر بمختلف أنواعها وكيفية الحد 

من آثارها.  
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المشترك  والفهم  العلم  على  مبني  مجتمعي  وعــي  خلق  على  العمَل  األمـــُر  يقتضي  أخــيــًرا، 
ثقافة  تعزيز  إن  ومواجهتها.  المخاطر  هــذه  لــدرء  المشتركة  بالمسؤولية  واإلحــســاس  للمخاطر 
الصمود والقدرة على المواجهة مسؤولية وطنية وقومية، وما زالت أمامنا الفرصة لنؤسس ونعمل 
على بناء مجتمع عربي أكثر وعًيا، وأكثر تكافاًل، وأكثر قدرة على مواجهة أزماته، إذا ما استطعنا 
العربي محور االهتمام وإنسانيته وحياته ومعيشته هي األولوية لحكومته...  المواطن  أن نجعل 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون □
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مقدمة
التنمية العربية واألسباب التي تجعلها  هل ثمة حاجة إلى التوّسع في النقاش الفكري بشأن 
البديل  حول  جدي  فكري  نقاش  مع   2011 منذ  العربية  االنتفاضات  ترافقت  هل  مستحياًل؟  أمــًرا 
التنموي؟ أَوليست المقاربات النيوليبرالية للتنمية ال تزال طاغية في النقاش االقتصادي إلى درجة 
احتالل المشهد كله؟ أَوليس ثمة حاجة ملّحة إلى النظر في ما تقوله التيارات الفكرية التي ال تحتّل 

قلب المشهد، لكنها تقدم الحلول األكثر منطقية لمعضلة التنمية؟
بوصفها  التنمية  في  الدولة  دور  تناولت  معاصرة  تيارات  ثالثة  أفكار  التالي  النص  يعرض 
هذا  إعاقة  في  النامية  البلدان  من  بلد  كل  في  وامــتــداداتــه  الــدولــي  النظام  ودور  صناعًيا،  تحوياًل 
وتيار   (Comparative Institutional Approach) المقارنة  المؤسساتية  تيار  وهــي  التحويل. 

.(Post-keynesianism) وتيار ما بعد الكينزية (New Structuralism) البنيوية الجديدة
التيار من  التاريخي هو كارل بوالنيي. وقد عرضت أفكار هذا  واألشهر في تيار المؤسساتية 
خالل أعمال جيل الثمانينيات والتسعينيات من المؤسساتيين، ممثاًل ببيتر إيفانز من جامعة باركلي 
الماركسية  من  مسافة  على  التيار  هذا  وضعت  أعمال  وهي  ريشماير.  وديتريش  سكوكبول  وتيدا 
الجديدة الذي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، والنفعيين الجدد (New Utilitarianissts) الذين 

وّفروا للنيوليبرالية قاعدتها الفكرية منذ ثمانينيات القرن العشرين.
من  وتمييزها  الــجــديــدة  البنيوية  لتعريف  هينبوش  ريموند  اإلسكوتلندي  أعــمــال  واعــُتــمــدت 
القديمة. وهذه األخيرة تنّصب »النظام الدولي« مسؤواًل وحيًدا عن مصائر بلدان العالم الثالث. أما 
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الجديدة فتأخذ في الحسبان دور النخب المحلية في جعل التبعية واقًعا قائًما. واعُتمدت مساهمات 
توني سميث ورونالد روبنسون لوضع التبعية في سياقها التاريخي.

ومارك  سيكاريسيا  ماريو  وخصوًصا  الكينزي،  بعد  ما  التيار  في  الباحثين  أعمال  واعُتمدت 
وللتعريف  النيوكالسيكية،  المدرسة  عنه  لما سّوقته  مغاير  نحو  وعلى  كينز  بفكر  للتعريف  الفــوا، 
هذه  وأهــّم  كينز.  فكر  في  باألساسيات  وللتعريف   ،)1980 - 1945( الحرب«  بعد  ما  »كينزية  بـ 
في  الــدولــة  ومسؤولية  النمو،  تحقيق  في  االدخـــار  وليس  االستثماري  الطلب  أسبقية  األســاســيــات، 
أفراد  تحّول  إذا  ذلك  يحصل  االستثمار.  عن  األخير  هذا  استنكف  إذا  الخاص  القطاع  محل  الحلول 
في  الدولة،  على  إن  كينز  (Financial Rentiers). ويقول  مالية«  ريوع  »أصحاب  إلى  القطاع  هذا 
هذه الحال، أن تذهب إلى »تأميم االستثمار«، وتتنّكب مسؤولية التحّول إلى »المستثمر األول« في 

االقتصاد.
المؤسساتية  كانت  وإذا  التنمية.  معضلة  عن  جــواب  تقديم  في  الثالثة  التيارات  هذه  تتكامل 
المقارنة تقدم الدليل على أن ال مناص من دور الدولة في التنمية وما هي شروط هذا الدور، فإن 
البنيوية  ما بعد الكينزية تسهب في عرض السياسات التي تتولى الدولة اعتمادها، في حين تعّين 

الجديدة العوائق التي تتأتى من طبيعة النظام الدولي وتمنع الدولة من تنّكب دورها.

أواًل: التنمية كـ »تصنيع متأخر«
شهدت البلدان الغربية بدًءا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر انطالق الثورة الصناعية. 
تحّقق ابتداًء من ذلك التاريخ تقدم تكنولوجي لم تشهد اإلنسانية مثله من قبل. انقسم العالم نتيجة 
تكنولوجية   (Process) أساليب  قــادرة على تطوير  باتت  التي  األولــى  الــدول:  نوعين من  إلى  لذلك 
باتت  ذلك.  من  تتمكن  لم  التي  والثانية   ،(Invention) االختراع  بواسطة  جديدة   (Goods) وسلع 
التاسع عشر، وجعلتها في حالة تبعية لها  التي استعمرتها منذ القرن  هذه األخيرة فريسة لألولى 

حتى اليوم.
اللتين حصلتا  والثانية  األولى  الصناعيتين  الثورتين  أمسدن خصائص  أليس  الباحثة  عرضت 
الثورة  في  عشر.  التاسع  القرن  أواخــر  حتى  عشر  الثامن  القرن  أواخــر  من  الممتدة  الحقبة  خــالل 
لم  وأنتجوا سلًعا  التنفيذ،  الجديدة موضع  األساليب  توّلوا وضع  أفراد  ثمة مخترعون  األولى، كان 

تنوجد سابًقا ضمن مؤسسات صغيرة.
في الثورة الصناعية الثانية، التي شملت بلداًنا غربية غير إنكلترا، وخصوًصا ألمانيا والواليات 
المتحدة، أصبح ابتكار (Innovation) طرائق وسلع جديدة منوًطا بشركات كبرى )1(. تمّكنت هذه 
والتطوير )2(.  العلمي  البحث  ألنشطة  كبيرة  بحثية  وفرًقا  بشرية  مــوارد  تخّصص  أن  من  األخيرة 

 Alice Amsden, «Industrializing through Learning,» in: Alice Amsden, Asia’s Next Giant: South (1)
Korea and Late Industrialization (New York: Oxford University Press, 1989), pp. 3-23, esp. p. 4.

 Alice Amsden «Asia’s Industrial Revolution: «Late Industrialization» on the Rim,» Dissent (2)
(Summer 1993), pp. 324-332, esp. p. 327.
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كان  فيه،  واألســاس  االقتصادي  النمو  محرّك  بوصفه  االبتكار  عن  شومبيتر  جوزيف  كتب  وحين 
يصف واقع التنافس بين الشركات الكبرى على إنتاج مخترعات جديدة وتسويقها )3(.

بعد  حصلت  التي  التصنيع  حــاالت  كل  ُسّميت 
التجربة األولى في إنكلترا حاالت »تصنيع متأّخر«. 
واستخدم ألكسندر غرشنكرون هذا التعبير لوصف 
تجربة أوروبا الشرقية، وبالتحديد التجربة الروسية 
المتخّصصون  واستخدم  المتأّخر«.  »التصنيع  في 
عملية  لتوصيف  التعبير  هــذا  التنمية  اقــتــصــاد  فــي 
في  وبالتحديد  آسيا،  في شرق  التي جرت  التصنيع 
اليابان وكوريا وتايوان بعد الحرب العالمية الثانية.

شرحت أمسدن خصائص »التصنيع المتأّخر« 
اإلنتاج  طرائق  »شــراء  على  يقوم  أنه  ورأت  سبقها،  عّما  مختلفة  جديدة  سيرورة  بوصفه  اآلسيوي 
األجنبية وتكييفها وتحسينها بالقدرات المحلية« )4(، وفّسرته بوصفه قائًما ليس على االختراع وإنما 
على »التعّلم من خالل الممارسة« (Learning by Doing)، الذي يتيح إنتاج السلع ذاتها أو ماركات 

جديدة منها وبيعها في األسواق الدولية.
إنتاجية  يوّلد  ذاتها  التقنيات  استخدام  إن  تقول  التي  النيوكالسيكية  النظرية  الباحثة  انتقدت 
المعرفة  أن  فيه. وبّينت  الذي تعمل  البلد  ما كانت شروط  كائًنا  المعنية  المؤسسات  لدى  متشابهة 
ما  وتحسين  لتطوير  كبيًرا  هامًشا  للمؤسسات  يعطي  ما  كاملة،  تكون  أن  ال يمكن  التكنولوجية 
األســواق  فــي  للبيع  المعّدة  للسلع  نسبية  مــيــزات  خلق  ممكًنا  يكون  أي  تقنيات )5(.  مــن  تستخدمه 

.(R&D) الدولية، بواسطة »التعّلم من خالل الممارسة« وأنشطة البحث والتطوير
االقتصادي  المؤرخ  المنصرم، رأى  القرن  العربية خالل نصف  للتجربة  وفي قراءة مختصرة 
روجر أوين أنه يمكن وضع هذه األخيرة تحت عنوان واحد هو التبعية للريع )6(. ليس فقط الريع 
البترولي، ولو أنه األكثر أهمية، بل ريع الموقع الجغرافي أو الجيوسياسي، وغير ذلك من الريوع 
أو  بــصــورة  تنطوي  التجارب  كــل  حيث  العربي،  للوطن  صــورة  الباحث  رســم  السياحة.  كمداخيل 

بأخرى على منع تحّقق سيرورة »تصنيع متأخر« وبناء اقتصاد منتج في أي منها.

 Dominique Guellec et Pierre Ralle, Les Nouvelles théories de la croissance (Paris: La (3)
Découverte, 1997), pp. 92-93.

 Alice Amsden, «Getting Relative Prices «Wrong»: A Summary,» in: Amsden, Asia’s Next Giant: (4)
South Korea and Late Industrialization, pp. 139-155, esp. p. 141.

 Alice Amsden, «Industrializing Late,» in: Alice Amsden, The Rise of «the Rest»: Challenges to (5)
the West from Late-Industrializing Economies (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 1-28, p. 3.

 Owen Roger, «An Overview of Contemporary Arab Economic Experience with an Argument (6)
Concerning the General Causes of Its Failure to Develop Beyond Rent», 12 May 2015.

ــة أُعــــّدت للنشر فــي مجلة »بــحــوث إقــتــصــاديــة عــربــيــة«، الــتــي تــصــدرهــا »الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة للبحوث  دراســ
االقتصادية«، 6 صفحات.

إحـــــــدى أهــــــم الـــمـــســـاهـــمـــات الـــتـــي 
قـــدمـــتـــهـــا الـــنـــظـــريـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
إلى  بــاالســتــنــاد  إظــهــارهــا  للتنمية، 
الــعــامــل  أن  الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــائـــع  الـــوقـ
هو  التنمية،  تحقيق  في  األســاس 

وجود إدارة حكومية فاعلة.
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أعطى أوين مثااًل عن العراق، حيث الصراع على الريع داخل النخبة، يمنع تطوير قطاع زراعي 
جعلته أعمال البنى التحتية المحّققة التي منعت الفيضانات، قادًرا على إنتاج الخضر والفواكه بدياًل 
من الحبوب، وتطوير الصناعات الغذائية الملحقة بها )7(. وأشار أوين إلى انخراط بلدان غير عربية 
في الشرق األوسط، كإيران وتركيا وإسرائيل، في مشاريع »تصنيع متأّخر«، كل على طريقته، وإلى 

غياب سيرورة من هذا النوع في أي بلد عربي )8(.
غياب  منذ  وقفها  وراء  كان  الــذي  ومن  مصر،  في  المتأّخر«  »التصنيع  توّقفت سيرورة  لماذا 
األحــداث  انــدالع  قبل  سورية  في  متأّخر«  »تصنيع  استراتيجية  متابعة  منع  الــذي  ما  عبد الناصر. 

فيها؟ هذه األسئلة هي الغائبة في النقاش العام. وغيابها هو أحد أسباب فشل التنمية العربية.

ثانًيا: التيارات الفكرية
سوف يصار إلى اإلضاءة على التيارات الفكرية الثالثة، لجهة الدور الذي تقترحه للدولة في 

التنمية والتحويل الصناعي.

1 - المؤسساتية المقارنة
لكن  المقارنة«.  »المؤسساتية  من  بداًل  المقارن«  السياسي  »االقتصاد  تعبير  استخدام  يمكن 
األخــرى.  التسميات  ونــّحــى  التسعينيات  منذ  االجتماعية  العلوم  كــل  فــي  ســاد  المؤسساتية  تعبير 
التحويل  فــي  دورهـــا  وتـــدرس  كمؤسسة،  الــدولــة  تــدرس  التي  المقاربة  هــي  المقارنة  المؤسساتية 

.(Historical and Comparative Perspective) الصناعي وفق منهجية مقاَرنة وتاريخية

2 - كتاب 1985 والرد على فصل االختصاصات
انفصال  لعملية  الثمانينيات  مطلع  في  تصّدت  قد  األمريكيين  الباحثين  من  مجموعة  كانت 
االختصاصات األكاديمية التي تعنى بدور الدولة واإلدارة العامة في التنمية، وتصدت لالمتناع عن 
هذه  اقترحتها  التي  البحثية  األجندة  مّثلت  المتحدة.  الواليات  في  القاعدة  كان  الذي  الدولة  دراســة 
المجموعة نقيًضا لهذا المسار، وعّبرت عن نفسها في الكتاب الشهير الذي صدر عام 1985 تحت 

عنوان استعادة الدولة كموضوع للتحليل )9(.
األكاديمية  الفرنسيان بيزاس وبياّرو في مساهمة طويلة مسار االختصاصات  الباحثان  تتّبع 
التي تعنى بدور الدولة واإلدارة العامة في التنمية، وهي العلوم السياسية واإلدارة العامة وتحليل 
وما   .)10( 2009 عــام  عقد  مؤتمر  في  وذلــك  فرنسا،  وفــي  المتحدة  الــواليــات  في  العامة  السياسات 

Roger, Ibid., p. 4.   (7)

Ibid., p. 6.   (8)

 Peter Evans, Dietrich Reuschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (9)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1985).

 Philippe Bezes et Frédéric Pierru, «Les dé-liaisons dangereuses: Les Trajectoires croisées de (10)
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العامة كاختصاص  اإلدارة  انفصال  الثانية هو  العالمية  الحرب  بــدًءا من مطلع حقبة ما بعد  حصل 
الثالثة بتطوير مقاربة نظرية  العلوم السياسية. وقد انفردت كل من االختصاصات األكاديمية  عن 
على حدة )11(. أضعف هذا األمر القيمة العلمية لهذه االختصاصات إن لم يكن قد انتزعها. وبالنسبة 
إلى الباحَثين، فإن كتاب 1985 مّثل أفضل رد على مسار فصل االختصاصات وتسطيح وتسخيف 
الدراسات حول الدولة. كما مّثل مانيفستو فكرًيا لتيار المؤسساتية الجديدة أو المؤسساتية المقارنة.

حقبة  مطلع  منذ  الدولة  حــول  للدراسات  شاماًل  مسًحا   1985 كتاب  في  المساهمون  أجــرى 
الدولة في  للدراسات حول  الباحثة سكوكبول مسًحا شاماًل  الثانية. قدمت  العالمية  الحرب  بعد  ما 
الدراسات على  الباحثة تركيز هذه  األنكلو - ساكسوني )12(. وقد أظهرت  المتحدة والعالم  الواليات 
دور  دراســة  وإغفالها  الدولة،  في  المجتمع  يتحّكم  كيف  أو   (Society-Centered) المجتمع  دور 

الدولة كإدارة عامة.

3 - من أين تأتي قدرة الدولة على الفعل؟
هذا هو السؤال الذي طرحه المؤسساتيون على أنفسهم منذ كتاب 1985. تأتي قدرة الدولة 
عليها. وهناك في مساهمة  تتوافر  التي  الحكومية  اإلدارة  استقالليتها ومن طبيعة  الفعل من  على 
الباحثة سكوكبول التأسيسية ثالثة محددات لقدرة الدولة على الفعل في ميدان التنمية والتحويل 
(Capacity)، وصورة انخراطها في  (Autonomy)، ومقدرتها اإلدارية  الصناعي، هي استقالليتها 

.)13( (Transnational Linkages) العالقات الدولية

أ - االستقاللية
مع  تتعارض  أن  يمكن  سياسات  اعتماد  على  مقدرتها  بأنها  الدولة  استقاللية  الباحثة  عرّفت 
وألــن  ستيبان  ألــفــرد  إسهامات  وعــرضــت  لها.  نقيًضا  وتمّثل  المجتمع  فــي  النافذة  الــقــوى  مصالح 
اليابان خالل حقبة  الدولة في  التي رسمت صورة »استقاللية مفرطة« مورست على يد  تريمبرغر 
والبرازيل  العسكري،   1968 انقالب  بعد  والبيرو  الناصرية،  الكمالية، ومصر  تركيا  وفي  الميجي، 
بعد انقالب 1964 العسكري. كان ثمة في كل مرّة نخبة إدارية مدنية وعسكرية موحدة األهداف، 
أن  ستيبان  أظهر  القائم.  للواقع  شامل  تغيير  إلجــراء  الدولة  إمكانات  تستخدم  داخلًيا،  ومتماسكة 
اإلجراءات المعتمدة هدفت أحياًنا إلى دمج القوى االجتماعية المهّمشة، كما في حالة البيرو، وكانت 

في حاالت أخرى إقصائية تجاه هذه القوى كما في حالة البرازيل )14(.

 la sociologie de l’Etat, de l’analyse des politiques publiques et de la science administrative. Un essai de
comparaison franco-américaine,» Congrès AFSP, septembre 2009, 49 pages.

Ibid., p. 36.   (11)

 Theda Skocpol, «Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research,» in: (12)
 Theda Skocpol, Dietrich Rueschemeyer and Peter B. Evans, eds., Bringing the State Back in (Cambridge,
MA: Cambridge University Press, 1985).

Ibid., p. 8.   (13)

Ibid., p. 34.   (14)
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تلك  عرضت  بــل  دســتــوريــة،  غير  تــجــارب  تتناول  التي  األدبــيــات  بعرض  سكوكبول  تكتِف  لــم 
على  األدبيات،  أظهرت هذه  الغربية.  الدستورية  السياسية  النظم  في  الدولة  استقاللية  التي تظهر 
السياسة االجتماعية في دولتين كالسويد  الدولة كبيروقراطية في وضع أسس  المثال، دور  سبيل 
خارج  األولية  المواد  إنتاج  ربط  في  األخير  البلد  هذا  في  البيروقراطية  ودور  المتحدة،  والــواليــات 
مصالح  مع  ذلــك  تعارض  ولــو  »مسيطرة«،  كدولة  لها  االستراتيجية  بالمصالح  المتحدة  الــواليــات 

الشركات الكبرى األمريكية )15(.

ب - »المؤسساتية المقارنة« بدياًل من النيوماركسية
البلدان  بين  المشترك  على  رّكز  الذي  النيوماركسي  التيار  كتابات  سكوكبول  الباحثة  عرضت 
دولة وأخرى  بين  التمايز  إظهار  يعجز عن  الذي جعله  األمر  بعينه،  إنتاج«  »نمط  إلى  تنتمي  التي 
أن  الرأسمالي« )16(. وأظهرت  اإلنتاج  الصناعي ضمن »نمط  التنمية والتحويل  لجهة مساهمتها في 
إلى  تحّولت  بوالنتزاس،  كنيكوس  النيوماركسيون،  عليها  رّكــز  التي  النسبية«،  الدولة  »استقاللية 

تمرين نظري يفتقر إلى وقائع تعطيه صدقية.
في  طغت  التي  النيوماركسية  مع  مسافة  أخــذ  من  المقارنة«  »المؤسساتية  لتيار  ال بــد  وكــان 
ميدان اقتصاديات التنمية، عبر »نظرية التبعية« (Dependency Theory) حتى مطلع الثمانينيات.
التنمية  األدبــيــات حــول   ،1988 عــام  نــص صــدر  فــي  إيــفــانــز وستيفانز،  الــبــاحــثــان  واســتــعــاد 
 (Modernization التحديث  مدرسة  بين  آنــذاك  النقاش  عنها  عّبر  التي  والمواقف  الستينيات،  منذ 
أخذت  النقاش.  ذلــك  في  فكرّيتين  شخصيتين  حضور  طغى  التبعية )17(.  ومــدرســة   Approach)

المدرسة األولى من ماكس فيبر تركيزه على البنى الفكرية، واستنتجت أن األفكار والبنى الفكرية 
الشروط  في  الماركسية، ووجدت  إلى  الثانية  المدرسة  واستندت  التخّلف )18(.  التقليدية هي سبب 
اإلمبريالية في  للعمل على أساس مركز وأطــراف، والذي فرضته  الدولي  بالتقسيم  الممثلة  المادية 

مرحلتي االستعمار وما بعد االستعمار، سبب التخّلف.
المتقدمة  الـــدول  مــنــوال  على  تنسج  أن  المتخلفة  الـــدول  على  أن  إلــى  األولـــى  المدرسة  ذهبت 
األطـــراف  عــالقــة دول  هــو  التخّلف  أن سبب  إلــى  الثانية  الــمــدرســة  الــتــخــّلــف. وذهــبــت  مــن  لــلــخــروج 
من  للخروج  الدولي كشرط  الرأسمالي  النظام  مع  قطيعة  تقيم  أن  األولــى  على  وأن  المركز،  بــدول 

التخّلف )19(.
الستينيات  خــالل  متداولة  كانت  التي  التبعية«  لـ »نظرية  القديمة  الصيغة  أن  الباحثان  بّين 
وجنوبه،  العالم  شمال  بين  العالقة  لدراسة  فيها  األخــذ  وال يمكن  متقادمة،  أصبحت  والسبعينيات 

Ibid., p. 12.   (15)

Ibid., p. 5.   (16)

 Peter Evans and John Stephens, «Studying Development since the Sixties: The Emergence of a (17)
New Comparative Political Economy,» Theory and Society, vol. 17 (1988), pp. 713–745.

Ibid., p. 715.   (18)

Ibid., p. 717.   (19)
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وذلك لسببين: السبب األول هو أنها »اقتصادوية«، ال ترى العالقة بين هذين الطرفين إال بوصفها 
أنها  هو  الثاني  والسبب  الثالث )20(.  العالم  دول  على  الغربية  االحتكارية  الشركات  تعكس سيطرة 

تنفي إمكان تحقيق أي اختراق تنموي من جانب دول بعينها في العالم الثالث.
وكان ألبرت أوتو هيرشمان قد أجرى هو اآلخر عام 1981 مسًحا لألدبيات في ميدان »اقتصاد 
التنمية« الصادرة من الخمسينيات إلى السبعينيات. وصّنف هذه األدبيات ضمن ثالث مجموعات، 
اآلخر،  الطرف  على  وتقف   (Economie orthodoxe) المسيطرة  المدرسة  منها  طرف  على  تقف 
المدرسة النيوماركسية )21(. األولى ال ترى وجود بنى مختلفة في البلدان المتخّلفة تقتضي سياسات 
التعاون  متبادلة من  منفعة  ثمة  أن  (Mono-économisme)، وترى  للتعاطي معها  نوعًيا  مختلفة 
النيوماركسية فهي تؤكد وجود اختالف جوهري في بنى  المدرسة  أما  العالم وجنوبه.  بين شمال 
الطرفين يمنع دول األطراف من النسج على منوال المركز، وال ترى أي إمكان للتعاون بين طرفي 

العالم هذين لتحقيق التنمية.

ج - التركيز على البنى اإلدارية للدولة
الجنوبية  كوريا  أي  آسيا،  شــرق  شمال  دول  في  بالفعل  حصل  تنموي  اخــتــراق  تحقيق  لكن 
وستيفانز  إيفانز  الباحثان  ينِف  لم  المركز.  ببلدان  عالقتها  صوغ  أعــادت  التي  بالتحديد،  وتايوان 

النجاح  تفسير  فــي  الجيوسياسية  األســبــاب  أهمية 
في  كونهما  أي  ــوان )22(.  ــايـ وتـ لكوريا  تحّقق  الـــذي 
الكبيرة  واستفادتهما  الشيوعي،  النموذج  مواجهة 
ــواق األمــريــكــيــة أمـــام صــادراتــهــمــا. إال  مــن فتح األســ
أنهما رّكزا في الوقت عينه على الشرط األكثر أهمية 
على  مقدرتهما  وهــو  أال  البلدين،  نجاح  تفسير  في 
الفضل  لها  كــان  لــلــدولــة  ــة جــديــدة  إداريــ إقــامــة بنى 

األول في تحّقق هذا النجاح.
اخـــــتـــــار الــــبــــاحــــثــــان الـــــنـــــأي عـــــن الــــــقــــــراءات 

النيوماركسية للدولة، لمصلحة القراءة الفيبرية لها؛ فقد رأيا أن االنتقال بالنقاش من مسألة كون 
الدولة ساحة صراع إلى التركيز على دراسة تكوين اإلدارة العامة فيها، أي تعريفها بوصفها بنى 

إدارية ومؤسسات إدارية، هو شرط تقديم شيء جديد ذي فائدة لدراسة دورها في التنمية )23(.

Ibid., p. 725.   (20)

 Albert O. Hirschman, «Grandeur et décadence de l’économie du développement,», dans: Albert (21)
O. Hirschman, L’Economie comme science morale et politique, (Paris: Gallimard-Le seuil, 1984), p. 45.

Evans and Stephens, Ibid., p. 727.   (22)

 Peter Evans and Dietrich Rueschemeyer, «The State and Economic Transformation: Toward an (23)
 Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention,» in: Evans, Reuschemeyer, and Skocpol,
eds., Bringing the State Back In, pp. 44-77, esp. p. 46.

ــّدد االســـتـــعـــمـــار الـــمـــبـــاشـــر إلـــى  تــــمــ
القوى  العالم بسبب تسابق  أنحاء 
الـــعـــظـــمـــى الـــغـــربـــيـــة إلــــــى احـــتـــالل 
مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم الــمــخــتــلــفــة لــيــس 
ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة فــقــط، وإنــمــا 

ألسباب استراتيجية أيًضا.
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أن  إلى حد  الغربية،  الصناعية  البلدان  في  الحكومية  اإلدارة  تعيين مواصفات  في  فيبر  نجح 
أن  الباحثان  الفيبرية«. واختار  »اإلدارة  بـ  ُتعرف  اإلدارة صارت تسّمى على اسمه، أي صارت  هذه 
يدرسا الدولة بوصفها فاعاًل جماعًيا (Corporate Actor)، بداًل من يستمّرا في النسج على منوال 
من يرون الدولة منّصة تتبارز فوقها القوى والمصالح االجتماعية المختلفة. وكان مايكل مان قد 
انتقد بدوره هذه الخاصية لألدبيات حول الدولة التي راجت حتى مطلع الثمانينيات وحصرت همها 

بتعريف الدولة كساحة صراع )24(.

د - حالة آسيا
الــدول  تجربة  فــي  وفاعليتها  الــدولــة  استقاللية  دراســـة  عاتقه  على  إيفانز  بيتر  يأخذ  ســوف 
بدًءا من  الجنوبية وتايوان، وذلك في مساهمات صدرت  باليابان وكوريا  اآلسيوية ممثلة  التنموية 
النماذج  للدولة في هذه  1995 )26(. وقد رسم صورة استقاللية  1987 )25(، وأعيد نشرها عام  عام 
مختلفة عن تلك التي عّينها ماكس فيبر في تعريفه 
الـــفـــارق بــيــن تجربة  لـــــإدارة الــحــكــومــيــة الــغــربــيــة. 
الغرب وتجربة شرق آسيا هو أنه في الحالة األخيرة 
وتنشئ  استثمارية  نخًبا  تخلق  أن  الدولة  على  كان 

معها مشاريع مشتركة.
هي  للبيروقراطية  مــالزمــة  صفة  فيبر  أعطى 
قــادرة  تجعلها  التي   (Insulation) النسبية  عزلتها 
تــمــارس عليها من  الــتــي  لــلــضــغــوط  الــتــصــدي  عــلــى 
وأطلق  الضغط.  وقــوى  االستثمارية  النخب  طــرف 
 (Embedded المنغرسة«  إيفانز صفة »االستقاللية 
االستثمارية  النخب  مع  يومًيا  تتواصل  كانت  التي  اآلسيوية  الحكومية  اإلدارة  على   Autonomy)

للتشاور معها وتعيين األهداف، من دون أن يترتب على ذلك خضوعها للمصالح الخاصة، أو تخّليها 
عن األهداف العامة المرسومة، أو قبول أفرادها الرشوة لتمرير مصالح خاصة.

كصفة   (Reinforced Veberianism) مــعــّززة«  »فيبرية  وجــود  إثــبــات  إلــى  الباحث  وخــُلــص 
اإلدارة  وتكون  فاعليتها.  البلدان  هذه  في  التنموية  الدولة  أعطى  ما  وهو  اآلسيوية.  العامة  لــإدارة 
العاملين  تنسيب  في  الوطنية  المباريات  قاعدة  وطّبقت  االستحقاق،  قاعدة  على  قامت  إذا  فيبرية 

 Michael Mann, «The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results,» (24)
in: Archives Européennes de Sociologie, vol. 25 (1984), republié in: Neil Brenner [et al.], eds., State/

Space: A Reader (Oxford: Blackwell Publishing, 2003), pp. 109 – 136, esp. p. 110.

 Peter Evans, «The State as a Problem and Solution: Predation, Embedded Autonomy and (25)
 structural Change,» in: Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, eds., The Politics of Economic

Adjustment (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992).

 Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton, NJ: (26)
Princeton University Press, 1995).

ــد »الـــــبـــــنـــــيـــــويـــــة« مـــفـــهـــوم  ــمــ ــتــ ــعــ تــ
ــز  ــركـ ــمـ ــة ونــــظــــريــــة الـ ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ اإلمــ
لفهم  التبعية،  ونظرية  واألطـــراف 
الــطــريــقــة الــتــي تـــم بــهــا اســتــيــعــاب 
المنطقة  ومنها  األطــراف،  مناطق 
التراتبية  منظومة  ضمن  العربية، 

الدولية.
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وتكون  ثّبتتهم.  أي  الوظيفة،  في  المهني  عمرهم  يمضوا  أن  إمكان  العاملين  لهؤالء  ووفــرت  فيها، 
هناك »فيبرية معّززة« إذا مارست السلطة السياسية ضغًطا إضافًيا على اإلدارة العامة من أجل مزيد 
هذا  تايوان.  في  الكيومنتانغ  في كوريا ودور  الجيش  دور  تحّقق من خالل  ما  الفاعلية. وهو  من 
 (Non-bureaucratic البيروقراطي«  لألداء  البيروقراطية  غير  »األسس  وريشماير  إيفانز  سّماه  ما 

.Foundations of Bureaucratic Functioning)

هـ - »المؤسساتية المقارنة« بدياًل من »النفعيين الجدد«
وكان ال بد من أخذ مسافة أخرى مع التيار الثاني الذي سيطر على أدبيات التنمية منذ أواخر 
سياسات  إليها  استندت  التي  النظرية  وّفــروا  الذين  وهم  الجدد«.  »النفعيين  بـ  الممّثل  السبعينيات 

التنمية النيوليبرالية، الرائجة منذ ذلك التاريخ.
وفي نصه التأسيسي الصادر عام 1995، أقام إيفانز تعارًضا بين مقاربتي »النفعيين الجدد« 
األولى منذ  المقاربة  إدارة )27(. راجت  الدولة بوصفها  المقارنة« في ميدان تعريف  و»المؤسساتية 
لها  وكــان  الجدد،  النفعيين  االقتصاديين  من  جمهرة  بلورتها  في  وأسهمت  السبعينيات،  منتصف 
سياسات  إليها  استندت  التي  الفكرية  المرجعية  شكلت  ألنها  الثمانينيات،  مطلع  منذ  الكبير  األثــر 
التنمية النيوليبرالية الطابع، تحت اسم »توافق واشنطن«. وهي أقامت تعارًضا بين الدولة والسوق، 
الدولة وانسحابها من  انكفاء  السوق، وعّدت  الدولة في االقتصاد يعوق عمل قوى  ورأت أن تدخل 
االقتصاد شرًطا لتمّدد عالقات السوق. وقد وفر تيار النفعيين الجدد للنيوليبرالية األسس الفكرية 

التي استندت إليها في اكتساحها العالم في الفكر وفي الممارسة.
منذ  مــنــّظــروه  ودأب  التنمية.  فــي  ــا  ودورهــ الــدولــة  الــتــيــار  هــذا   (Demonization) »شــيــطــن« 
بوصفها  أي   ،(Rent Seeking) ريوع  عن  للباحثين  تجمًعا  بوصفها  الدولة  نقد  على  السبعينيات 
التي  الــدولــة  خــارج  مــن  األطـــراف  ومنفعة  الخاصة  منفعتهم  تحقيق  على  يعملون  بــأنــاس  مأهولة 
به كل  ما تقوم  أفضل  أن تحجيمها وخفض عديدها ونزع صالحياتها هو  الشائع  تدعمهم. وبات 

بلدان العالم.
وتوليسون  بوكانان  إلــى  كرييجر  مــن  التيار،  هــذا  أعــالم  أفــكــار  استعراضه  فــي  إيفانز  أظهر 
وتيلوك، الطابع األيديولوجي وغير العلمي لهذه القراءة لطبيعة الدولة. فقد قدموا نموذًجا للدولة 
مصّرين على أنه قائم في كل زمان ومكان. وهذا غير مقبول. ورأى إيفانز أن دولة مأهولة بالباحثين 
ومنها  عاتقها،  على  أنفسهم  الجدد  النفعيون  التي وضعها  للمهمات  التنكب  ال تستطيع  ريوع  عن 

حفظ النظام وفرض تطبيق القانون في التعامالت االقتصادية االعتيادية.

و - المؤسساتيون والدولة
إلى  باالستناد  إظهارها  للتنمية،  االقتصادية  النظرية  قدمتها  التي  المساهمات  أهــم  إحــدى 
تولى  فاعلة.  إدارة حكومية  وجــود  هو  التنمية،  تحقيق  في  األســاس  العامل  أن  التاريخية،  الوقائع 

 Peter Evans, «A Comparative Institutional Approach,» in: Peter Evans, Embedded Autonomy: (27)
States and Industrial Transformation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), pp. 21-42.
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القرن العشرين. وثابر آخرون على ذلك، مّثلوا  المفكرين منذ مطلع  المقاربة رهط من  بلورة هذه 
بجيل جديد  الثمانينيات  منذ  تمّثل  الذي  المقارنة«،  »المؤسساتية  تيار  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

من الباحثين الذين درسوا التجربة اآلسيوية.
السوق  اقتصاد  العشرين حاجة  القرن  مطلع  منذ  المؤسساتيين  المفكرين  إسهامات  أظهرت 
لتدّخل الدولة لجعله ممكًنا. وذلك بدًءا من ماكس فيبير، مروًرا بكارل بوالنيي وبمنّظرين رئيسيين 
ضمن »اقتصاد التنمية« كألكسندر غرشنكرون وألبرت أوتو هيرشمان، وصواًل إلى الباحثين الذين 
عملوا على جمع الوقائع حول نموذج شمال شرق آسيا للتنمية، وبلورة مفاهيم جديدة انطالًقا من 

هذا الواقع، ومنهم أليس أمسدن وروبرت واد وبيتر إيفانز نفسه.
وفي قراءة إيفانز ألفكار أعالم هذا التيار، بّين مساهمة كل منهم في تفسير الدور الذي أّدته 
الغرب  في  الدولة  اعتمدتها  التي  السياسات  دور  بوالنيي  أظهر  الرأسمالي.  النمو  لتسهيل  الدولة 
والتي لم يكن ممكًنا من دونها أن تتوّسع عالقات السوق. وأظهر ماكس فيبر دور البنى المؤسسية 
الممثلة باإلدارة العامة في خلق الشروط التي أتاحت النمو الرأسمالي. أما غرشنكرون وهيرشمان 
فقد تناوال عالقة الدولة بالنخب االستثمارية الذي اختصره إيفانز بمفهوم »عالقة الدولة بالمجتمع« 
المؤسساتيين  لدى  الدولة  لــدور  تعريف  أفضل  أن  إيفانز  وجد  وقد   .(State-society Relation)

القرار  اتخاذ  على  االستثمارية  النخب  لقدرة  الدولة  »تعظيم  بتعبير  هيرشمان  اختصره  الــذي  هو 
االستثماري«.

مرهون  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  تجارب  أثبتت  كما  التنمية  نجاح  أن  إيفانز  ورأى 
بهذه العالقة بالذات التي تنسجها الدولة مع النخب االستثمارية. وقد بّين هو وغيره من الباحثين 
والبنى  جانبها،  من  المعتمدة  السياسات  دور  آسيا  شــرق  شمال  في  التنموية  بالدولة  المختصين 
اإلدارية التي توافرت عليها، وعالقة الدولة بالنخب االستثمارية التي تمّيزت بها، في إنجاح تجربة 
بيرقراطية  أو  عامة،  إدارة  وجــود  خصوًصا  وبّينوا  فيها.  الصناعي  التحويل  أو  المتأخر  التصنيع 
بقيت  عامة  إدارة  وهــي  الــجــدد.  النفعيون  لها  رسمها  التي  الــصــورة  نقيض  على  فّعالة،  حكومية 
إعطاء  من  أفــرادهــا  ن  وتمكَّ خلقها،  في  نفسها  هي  أسهمت  التي  االستثمارية  النخب  عن  مستقلة 
منافع  عن  التفتيش  عن  وامتنعوا  لمحاوالت رشوتهم  المرسومة وتصدوا  العامة  لألهداف  األولوية 

خاصة.

ز - البنيوية الجديدة
صاحب هذه التسمية هو الباحث الكبير في العالقات الدولية، األسكوتلندي ريموند هينبوش. 
فقد رأى األخير أن البنيوية بصيغتها الماركسية القديمة التي تضع اللوم على الخارج حصًرا، غير 
كافية لتفسير التبعية ولقراءة التراتبية الدولية تحت سلطة »دولة مسيطرة« (Hegemon). قال إنه 
يقتضي األخذ في الحسبان لدور النخب المحلية في تسويغ وجود دول مستزَلمة للواليات المتحدة 

كدولة مسيطرة، وخاضعة للهيمنة الجماعية التي يمارسها الغرب )28(.

 Raymond Hinnebusch, «The Middle East in the World Hierarchy: Imperialism and Resistance,» (28)
Journal of International Relations and Development, vol. 14, no. 2 (2011), pp. 213-216.
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ح - إهمال دور الشروط الداخلية في »نظرية التبعية«
وقد نشأت التبعية من حاجة البلدان الصناعية الغربية للتحّكم في مصير بلدان العالم األخرى، 
لتوفير مواد أولية لصناعاتها وأسواق لمنتجاتها. عرّف دو سانتوس التبعية بأنها حالة بلد ما تكون 
خياراته االقتصادية وهيكليته وليدتا حاجات بلد أو بلدان أخرى، وموّجهة لتلبية هذه الحاجات )29(. 

وهي تبعّية اتخذت أشكااًل مختلفة تبًعا للمراحل التاريخية المتعاقبة.
»نظرية  بها  قــرأت  التي  االختزالية  الطريقة  مسهبة،  قـــراءة  فــي  سميث  توني  الباحث  انتقد 
التبعية« عالقة بلدان العالم الثالث بالغرب. بدت هذه االختزالية في تركيز الماركسيين على النظام 
القوى  الذي تضطلع به  الدور  الثالث، من دون إظهار  العالم  المسؤول عن تخّلف  الدولي بوصفه 
أنظمة  وجــود  تجاهل  في  أيًضا،  بدت  هـــذه )30(.  التخّلف  حالة  إرســاء  في  المحلية  والنخب  المحلية 
منها على  البعض  قدرة  الثالث، وفي  العالم  وإدارات حكومية يختلف بعضها عن بعض في  حكم 

إحداث فرق في عالقة بلدانها بالنظام الرأسمالي الدولي )31(.
ــاب الــبــاحــث عــلــى بـــول بــــاران، أنـــه عـــزا الــنــجــاح الــتــنــمــوي لــلــيــابــان إلـــى عـــدم اهــتــمــام الــقــوى  أعـ
االستعمارية به، وأنه أغفل دور الشروط الداخلية التي كانت وراء نجاح عملية »التصنيع المتأّخر« 

فيه )32(.
وأفريقيا  العربية  الجزيرة  وشبه  آسيا  شــرق  وجــنــوب  الهند  مــن  متعددة  أمثلة  الباحث  أخــذ 
السوداء، يجمعها قاسم مشترك، هو أن االستعمار الذي تعرّضت له، كان يرتكز على وجود شريك 
لالستعمار  المحلي  الوكيل  دور  األخيرة  هذه  أدت  المحلية.  التقليدية  والنخب  القوى  مّثلته  محلي، 
بلدانها  التي وقعت  االستعمارية  السيطرة  بفضل  لها،  كانت  التي  السلطة  على  األجنبي، وحافظت 

تحتها )33(.

ط - »إمبريالية تحرير التبادل«
المباشر.  االستعمار  أو  الرسمية«  »اإلمبراطورية  بحقبة  اإلمبريالية  تعبير  استخدام  ارتبط 
االجتماع  كعلم  الجامعات،  في  المختلفة  االجتماعية  العلوم  مناهج  أن  هاليداي،  فرد  الباحث  ورأى 
وعلم السياسة وعلم االقتصاد، تجّنبت استخدام المصطلح. واكتسب استخدامه في المقابل، شرعية 

في ميدان الدراسات التاريخية )34(.

 Theotonio Dos Santos, «The Structure of Dependence,» American Economic Review, vol. 60 (29)
(May 1970), pp. 231-236, esp. p. 231.

 Tony Smith, «The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency (30)
Theory,» World Politics, vol. 31, no. 2 (1979), pp. 247-288.

Ibid., p. 263.   (31)

Ibid., p. 257.   (32)

Ibid., p. 260.   (33)

 Fred Halliday, «The Pertinence of Imperialism,» in: Mark Rupert and Hazel Smith, eds., (34)
Historical Materialism and Globalization (London: Routledge, 2002), pp. 75-90, esp. p. 77.
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الحقبة  (Free Trade Imperialism) على  التبادل«  »إمبريالية تحرير  اسم  الباحثون  وأطلق 
استتباع  في  إنكلترا  استراتيجية  في  تجّسدت  وهــي  العالم.  أنحاء  في  الغربي  التوّسع  من  األولــى 
االتفاقيات  تلك  موقعو  كــان  الــمــتــكــافــئــة« )35(.  غير  التجارية  »االتــفــاقــيــات  بواسطة  العالم  مناطق 
المواد  إنتاج  إلى  ويتحّولون  الغربية،  المنتجات  أمام  أسواقهم  فتح  بالقّوة،  أو  برضاهم  يلتزمون، 

األولية التي يحتاج إليها الغرب في صناعاته. امتدت تلك الحقبة بين عامي 1820 و1870.
بين  العالقة  أن  1972، كيف  عام  الصادر  بّين، في نصه  قد  الباحث رونالد روبنسون  وكان 
اتخذت  المستتبعة،  والمناطق  الغربي  المستعِمر 
 (Indirect الــمــبــاشــر«  غــيــر  »الــحــكــم  شــكــل  غــالــًبــا 
توّلت  حيث   ،Rule Systems of Collaboration)

النخب المحلية السلطة في إطار من التبعية للمركز 
الـــغـــربـــي )36(. واســتــخــدم مــفــهــوم »آلـــيـــة الــتــواطــؤ« 
(Collaborative Mechanism) لعرض كيفية بناء 

عالقة التبعية بين القوى االستعمارية الغربية وبين 
دول ونخب األطراف )37(.

ــى الــمــمــتــدة مـــن 1820  ــ ــالل الــحــقــبــة األولـ وخــ
تحرير  بـــ »اتــفــاقــيــات  إنــكــلــتــرا  اكــتــفــت   ،1870 إلـــى 
في  أصبح ضــرورة،  البلدان  لهذه  المباشر  االحتالل  لكن  العالم.  بلدان  على  التي فرضتها  التبادل« 
المرحلة الثانية بعد عام 1870، فرضها عجز هذه األخيرة عن تسديد ديونها للغرب، ونشوب ثورات 

وحركات احتجاج رفضت الخضوع إلمالءات الدائنين الغربيين.
المستعِمرة  القّوة  التجربة االستعمارية، كانت  الثانية من  الحقبة  الحقبة األولى كما في  وفي 
ُترضي النخب المتواطئة معها بحوافز ومكافآت أغلبها حكومي. وذلك بمعنى حصول هذه األخيرة 
لكن  إلخ.  الحكومية...  العقود  التكريم ومن  من مظاهر  وإفادتها  واإلدارة  السلطة  في  مواقع  على 
األهم في كل هذا هو التوافقات غير المعلنة بين السلطة المستعِمرة وبين النخب المحلية، على أن 

تتولى األخيرة إدارة الشأن المحّلي وأاّل تتدّخل األولى في شؤونها )38(.

ي - اإلمبراطوريات الرسمية
المباشر  االستعمار  أو   (Formal Empire) الرسمية«  »اإلمــبــراطــوريــات  حقبة  ذلــك  أعقبت 
(Colonialism). أظهر روبنسون أن عدم إمكان حمل الوسطاء التجاريين إلنكلترا إلى الحكم، في 

 John Gallagher and Ronald Robinson, «The Imperialism of Free Trade,» Economic History (35)
Review, 2nd series, vol. 6, no. 1 (1953), pp. 1-15.

 Ronald Robinson, «Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a Theory (36)
 of Collaboration,» in: Roger Owen and Robert Sutcliff, eds., Studies in the Theory of Imperialism

(London: Longman, 1972), pp. 117-140.

Ibid., p. 120.   (37)

Ibid., pp. 133-134.   (38)

الـــتـــنـــاقـــض  أن  إلـــــــى  ــز  ــنـ ــيـ كـ ذهـــــــب 
الرأسمالي  النظام  داخــل  الرئيسي 
ــو ذلـــــك الـــقـــائـــم بـــيـــن »أصـــحـــاب  هــ
وبين  جــهــة،  مــن  المالية«  الــريــوع 
الريعية في االقتصاد،  الفئات غير 
الصناعيين  بالرأسماليين  ممثلة 

والعاملين بأجر.
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في  تعتمد  أن  األخيرة  هذه  على  حّتم   ،(Informal Empire) الرسمية«  غير  »اإلمبراطورية  مرحلة 
كانت  وحين  المحلية )39(.  اإلقطاعية  شبه  والنخب  الحاكمة  األوليغارشيات  على  السياسي،  المجال 
إعادة هيكلة هذا  إلى  إنكلترا تضطر  للثورة عليها، كانت  الرسمية تتعرّض  التعاون« غير  »اتفاقات 

التعاون مع القوى المحلية، من خالل االحتالل المباشر للبلدان المعنّية.
إلى احتالل  الغربية  العظمى  القوى  العالم بسبب تسابق  أنحاء  إلى  المباشر  تمّدد االستعمار 
أيًضا. استمّر هذا  اقتصادية فقط، وإنما ألسباب استراتيجية  المختلفة ليس ألسباب  العالم  مناطق 

االستعمار من الربع األخير من القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ك - اإلمبريالية غير الرسمية
الــبــاحــث روبــنــســون حـــول إمــكــان اســتــخــدام تعبير اإلمــبــريــالــيــة خـــالل حقبة مــا بعد  تــســاءل 
التي  الــغــربــي  المنشأ  ذات  والــقــروض  الغربية  الــمــســاعــدات  أن  روبــنــســون  ورأى  االســتــعــمــار )40(. 
تخّصص للبلدان النامية، تهدف إلى خلق »تعاون« مع النخب المحلية في ميادين السياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية والسياسة االقتصادية، وأنها تؤول إلى إفساد اإلدارة العامة والجسم السياسي 
في هذه البلدان. كما رأى أن شروط ممارسة »إمبريالية غير رسمية« (Informal Imperialism) قد 

ازدادت كثيًرا خالل حقبة ما بعد االستعمار )41(.

ل - التراتبية
»اإلمبريالية  الدولية، تحت عنوان  التراتبية  »الشرق األوسط« في  قدم هينبوش عرًضا لموقع 
والمقاومة«، مستخدًما في ذلك المقاربة البنيوية في ميدان العالقات الدولية، بعد إضافة اقتباسات 
بالدنا،  موقع  لتعيين  »المحدثة«  البنيوية  المقاربة  هــذه  واستخدم  أخــرى.  نظريات  من  وعناصر 

كأرض مستهدفة بالعدوان الخارجي الدائم، منذ القرن التاسع عشر وحتى اآلن.
فوضى  عــن  كناية  الدولية  والــعــالقــات  العالم  تــرى  التي  الواقعية  النظرية  أن  هينبوش  بّين 
عارمة، ال تعكس واقع العالم الفعلي، بل إن هذا األخير ينم عن وجود تراتبية داخل الفوضى تتمّثل 
الحرب  إلــى  عشر  التاسع  من  بريطانيا  مّثلتها  العالم،  تقود  مسيطرة  بلدان  وجــود  في  بالتحديد 

العالمية الثانية كما سبقت اإلشارة، ثم الواليات المتحدة مذ ذاك.
تعتمد »البنيوية« مفهوم اإلمبريالية ونظرية المركز واألطراف ونظرية التبعية، لفهم الطريقة 
التي تم بها استيعاب مناطق األطراف، ومنها المنطقة العربية، ضمن منظومة التراتبية الدولية )42(. 

 Ronald Robinson, «Imperial Theory and the Question of Imperialism after Empire,» The (39)
Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 12, no. 2 (1984), pp. 42–54, esp. p. 46.

Ibid., p. 50.   (40)

Ibid., p. 51.   (41)

Hinnebusch, «The Middle East in the World Hierarchy: Imperialism and Resistance,» p. 213.   (42)
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ويعود لها استخدام مفهوم التراتبية إلظهار حالة عدم التكافؤ الجوهري بين الدول على المستوى 
العالمي، التي تعود إلى عدم تكافؤهم في التحكم بالفائض االقتصادي الذي يحّققه العالم )43(.

حالة عدم التكافؤ هذه تعود إلى االختالف الحاسم على صعيد اكتساب المقدرة التكنولوجية 
تــوازن فادح  انعدام  األطــراف. وقد نجم عن ذلك  المركز ودول  بين دول  اإلنتاجية  القدرة  وتطوير 
المجتمعات  أن تسيطر على  المركز  لدول  التوازن هذا  انعدام  أتاح  بينهما.  العسكري  الصعيد  على 
المسيطرتين  الدولتين  فالرشتاين دور  العالمية« مع  المنظومات  »نظرية  عّينت  التقليدية وتنهبها. 
المنظومة  ضمن  األطـــراف  مناطق  استيعاب  فــي  المتحدة،  والــواليــات  إنكلترا  تباًعا  كانتا  اللتين 
على  ذلــك  تــم  المحلية.  النخب   (Cooptation) وباستقطاب  أواًل،  العسكرية  بالقوة  الرأسمالية، 
أساس تقسيم دولي للعمل، احتكرت فيه دول المركز إنتاج السلع المصّنعة، وفرضت على األطراف 
بين  الــثــروة  في  فــادح  تفاوت  ذلــك  عن  ونجم  إليها.  تحتاج  التي  األولــيــة  الــمــواد  بإنتاج  التخّصص 

الطرفين.
مثل  ذلــك  في  مثلها  أنها،  من  السابق  في  جــاء  »البنيوية«  المقاربة  ضعف  أن  هينبوش  رأى 
وتجاهلت  النامي،  العالم  بلدان  لمصائر  المحّدد  الوحيد  العنصر  الخارج  الواقعية، جعلت  النظرية 
الدور الذي تؤديه القوى المحلية، أي النخب والدول المحلية وسياساتها، في رسم صورة الواقع. 
ودول  نخب  ارتباط  أي  العالمي،  المستوى  على  التراتبية  في  اآلخــر  العنصر  إيــالء  بالتالي  اقتضى 
هذه  تؤديها  التي  واألدوار   ،(Client State) العظمى  القوى  تجاه  اســتــزالم  بعالقة  الثالث  العالم 
النخب (Client Elite)، األهمية التي تستحقها )44(. إحتاجت هذه النخب، التي جعلها استتباعها من 
جانب القوى العظمى تفقد شرعيتها عند شعوبها، إلى الحماية التي توفرها لها دول المركز. أصبح 
الدوام لحماية  القوة على  إلى استخدام  المسيطرة  الدولة  بقاؤها في السلطة منوًطا بذلك. ولجأت 

هذه النخب، وللتصدي للقوى التي تناوئها، ولمنع تشّكل قوى إقليمية تتحدى سيطرتها )45(.
لم أكن متنبًها ما فيه الكفاية إلى دور التبعية في رسم صورة ماضينا وحاضرنا كعرب. وقد 
وقعت على سلسلة مقاالت هينبوش المنشورة بعد 2006، وأهمها ذلك المقال الصادر عام 2011 

والذي سبق عرض محتواه، وهو بمنزلة مانيفستو قومي عربي.
المحدثة لفهم  البنيوية  المصّنفة في خانة  الكتابات  أنه ال بد من  العبرة من كل هذا فهي  أما 
واقعنا العربي، وفهم الخضوع للسيطرة والالتكافؤ اللذان يسمان عالقتنا كعرب بالعالم المعاصر.

م _ ما بعد الكينزية
لم يكن االقتصاديون، على اختالف مشاربهم، يتوقعون أن تكون حقبة ما بعد الحرب العالمية 
كانت  النمو.  معدالت  وضعف  الكساد  استمرار  لجهة  الثالثينيات،  حقبة  عن  كثيًرا  مختلفة  الثانية 
»الثالثون المظّفرة« بين 1945 و1975، مفاجأة للجميع لجهة معدالت النمو المرتفعة التي عرفتها 

Ibid., p. 214.   (43)

Ibid., p. 215.   (44)

Ibid., p. 216.   (45)
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اإلصالحية  كينز  كتابات  مارست  وقد  كاملة.  وعمالة  التضّخم  انعدام  مع  مترافقة  الغربية،  البلدان 
الراديكالية تأثيًرا كبيًرا على متخذي القرار بعد الحرب العالمية الثانية.

»أصحاب  بين  القائم  ذلك  هو  الرأسمالي  النظام  داخل  الرئيسي  التناقض  أن  إلى  كينز  ذهب 
ممثلة  االقتصاد،  في  الريعية  غير  الفئات  وبين  من جهة،   (Financial Rentiers) المالية«  الريوع 
الريوع  أصحاب  سيطرة  أن  أظهر  ثانية  جهة  من  وهو  بأجر.  والعاملين  الصناعيين  بالرأسماليين 
أن سيطرة  أظهر  كما  آنــذاك.  الكبير  الكساد  بحالة  الثالثينيات  مدى  على  تسّببت  التي  هي  المالية 
هؤالء جعلت المستثمرين يتخّلون عن االستثمار المنتج ويتحّولون إلى المضاربة في البورصة )46(. 
االستثمار  المستثمرون عن  إذا أضرب  إنه  القول  إلى حد  الثالثينيات  أواخر  كتاباته  ذهب كينز في 
المجال. وذلك من خالل تخطيط االستثمار، وأن  الدولة أن تحل محّلهم في هذا  المنتج، فإن على 

تتواله بنفسها محل القطاع الخاص )47(.

ن - »كينزية ما بعد الحرب«: الوجه اإليجابي
هذا  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الغربية  البلدان  في  المّتبعة  االقتصادية  السياسة  عكست 
من  التمويل،  وفــي  الرئيسية  اإلنتاجية  القطاعات  فــي  الــخــاص  القطاع  محل  الــدولــة  حــّلــت  األمـــر. 

والشركات  المصارف  أصابت  التي  التأميمات  خالل 
ــة. كــانــت  ــبـ ــقـ اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي بــــدايــــة الـــحـ
جمع  تحالف  سيطرة  حقبة  الــمــظــّفــرة«  »الــثــالثــون 
عنها،  المعّبرة  واألحــزاب  العمالية  والنقابات  الدولة 
النظام  عــرفــهــا  أن  لــم يسبق  الــنــمــو  مــن  تــجــربــة  فــي 

الرأسمالي في أي وقت.
مقولة  الرئيسية  الغربية  الــحــكــومــات  طّبقت 
الدولة دور »المستثمر  تــؤدي  أن  كينز في ضــرورة 
رأس  ثابر  إذا   (Entrepreneur en Chef) األول« 
الــمــال الــخــاص على اإلضــــراب عــن االســتــثــمــار. بنت 
الـــدولـــة فـــي الـــغـــرب اقـــتـــصـــاًدا مــنــتــًجــا كــــان نقيض 

اقتصاد »أصحاب الريوع المالية« الذي ساد بين الحربين. مّثل تعاطيها مع االقتصاد رّد فعل على 
تلك الحقبة.

ص - النقص في »كينزية ما بعد الحرب«
تعاطي  عنها  عّبر  التي  الكفاءة  بمستوى  النظري  كينز  إلرث  االقتصاديين  استخدام  يكن  لم 
أفكار من كينز، لعل  النيوكالسيكيون بضعة  الدولة مع تحديات ما بعد الحرب. أخذ االقتصاديون 

 Mario Seccareccia et Marc Lavoie, «Les Idées révolutionnaires de Keynes en politique (46)
économique et le déclin du capitalisme rentier,» Economie Appliquée, no. 1 (1989), pp. 47-69, esp. p. 57.

Ibid., p. 58.   (47)

يــنــكــفــئ  أن  ــا  ــرًبـ ــغـ ــتـ مـــسـ يـــكـــن  ــم  ــ لـ
الغربي  العالم  امتداد  على  اليسار 
ــدء الــحــقــبــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة.  مــنــذ بــ
فأي بديل يمكن اقتراحه ما دامت 
يــنــبــغــي خفض  أنــــه  ــي  الــقــنــاعــة هـ
حصتها  األربـــاح  لتستعيد  األجـــور 
مزيد  ويتحّقق  الوطني  الدخل  في 

من االستثمار.
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تقلبات  للحد من  العام،  اإلنفاق  النقدية وسياسة  السياسة  الدولة عبر  لتدّخل  إعطاء شرعية  أهّمها 
سببين  سيكاريسيا  ماريو  الكبير  الكندي  الباحث  وأعطى  القصير.  المدى  في  االقتصادي  الظرف 
للضعف الذي عّبرت عنه »كينزية ما بعد الحرب« أمام هجمة النيوكالسيكيين، وخصوًصا فريدمان 
ولوكاش خالل السبعينيات. فهي أواًل عكست األخذ 
واإلنفاق  الــدولــة  تدخل  في  االسكندنافي  بالنموذج 
العام لتأمين االستخدام الكامل للقوى العاملة. وكان 
أن  الثالثينيات  مطلع  في  اقترح  قد  مــيــردال  غونار 
يرتفع اإلنفاق العام في المدى القصير عندما يكون 
 (Business االقتصادي  الظرف  في  انحسار  هناك 
بحيث  االنـــطـــالق،  مــرحــلــة  فــي  ويــنــخــفــض   Cycle)

يــتــعــادل االثــنــان وال يــبــقــى شــيء مــن اإلنــفــاق العام 
اعتمدته  ما  وهــو  الــطــويــل )48(.  المدى  في  المتراكم 
الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الغربية  أوروبـــا  دول 
والــســبــب الــثــانــي هــو أن »كــيــنــزيــة مــا بــعــد الــحــرب« 
انطوت  وبحيث  الحكومي،  االستهالكي  واإلنفاق  الحكومي  االستثماري  اإلنفاق  بين  التمييز  أغفلت 

التجربة على إعطاء األولوية للثاني على حساب األول )49(.
العناصر  أهملوا  كينز.  لفكر  االخــتــزال  هــذا  في  الكينزية  على  المحسوبون  الباحثون  وأسهم 
التي تجعل من فكر كينز ملهًما لسياسات اقتصادية مختلفة جذرًيا عن سياسات النيوكالسيكيين. 
يقول الباحث جون سميثين إن ميلتون فريدمان، األشهر بين االقتصاديين النيوكالسيكيين، اكتسب 

الصدارة فكرًيا منذ 1968، وبات مرجعية لدى هؤالء الكينزيين بدياًل من كينز )50(.

ع - »كينزية ما بعد الحرب« خالل السبعينيات
خالل السبعينيات، وجدت الكينزية كما هي مطّبقة، أي بوصفها روشّتة إلخراج االقتصاد من 
حاالت االنكماش الظرفي، بواسطة أدوات السياسة النقدية واإلنفاق العام، نفسها محاصرة كفكر 
وممارسة، وتّمت »شيطنتها« على مدى الحقبة الالحقة. أّدى التضخم »الكبير« خالل السبعينيات 

الدور األساس في نزع صدقية »كينزية ما بعد الحرب« المتداولة.
بواسطة  الطلب  تحريك  على  تركيزها  كينزية  المسماة  السياسة  على  النيوكالسيكيون  وأعاب 
زيــادة  وجــه  فــي  تقف  الــتــي  التكلفة  عناصر  وإهــمــالــهــا  الــعــام  اإلنــفــاق  وســيــاســة  النقدية  السياسة 

 Mario Seccareccia, «Keynesianism and Public Investment: A Left-Keynesian Perspective on (48)
 the Role of Government Expenditures and Debt,» Studies in Political Economy, vol. 46 (Spring 1995),
pp. 43-78, esp. p. 69.

Ibid., p. 45.   (49)

 John Smithin, «La Composition des dépenses publiques et l’efficacité de la politique (50)
 budgétaire,» in: Pierre Paquette et Mario Seccareccia, dirs., Les Pièges de l’austérité (Montréal: Presse
de l’Univ. de Montréal, P.U.G., 1993), pp. 201-217, p. 208.

ــد  ــعـ تــــــــصــــــــّدت الــــــكــــــتــــــابــــــات مــــــــا بـ
النيوليبرالية  لــلــمــواقــف  الــكــيــنــزيــة 
»الــمــشــيــطــنــة« لـــلـــدولـــة ولــإلنــفــاق 
العام، وجعلت من هذا األخير أحد 
وعــامــاًل  اإلجــمــالــي  الطلب  عناصر 
حاسًما لتعزيز ربحية المؤسسات 

اإلنتاجية الخاصة.
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البترول  كأسعار  األولية  المواد  أسعار  وزيــادة  العمل  إنتاجية  وانخفاض  األجور  كارتفاع  العرض، 
النقدية  السياسة  بواسطة  الطلب  زيــادة  أن   1977 لعام  نصه  في  فريدمان  ورأى   .)51( 1973 بعد 
الفاعلية  إلــى ضــرب  بــدوره  يــؤدي  الــذي  التضخم  ارتــفــاع معدل  إلــى  تــؤدي  العام  اإلنــفــاق  وسياسة 
المستثمرون  إليه  يحتاج  كمؤشر  األسعار  صدقية  يضرب  ألنه  وذلــك  المعنية.  للبلدان  االقتصادية 
ثم  الــقــرارات )52(.  اتخاذ هذه  يــتــرّددون في  هــؤالء  الــذي يجعل  األمــر  االستثمارية،  قراراتهم  التخاذ 
معدالت  الرتفاع  ذاته  بحد  قائًما  سبًبا  بوصفها  التضخمية  التوقعات  دور  النيوكالسيكيون  أضاف 

التضخم )53(.

ف - االستثمار السياسي للتضخم
وتدّخالتها  حضورها  شرعية  ونــزع  الــدولــة  ضــد  للتعبئة  التضخم  اليمين  أحـــزاب  استثمرت 
بواسطة اإلنفاق العام. استخدمت الدعاية االنتخابية لتلك األحزاب على مدى السبعينيات التضخم 
إلى  وتوّجهت  الطلب.  حفز  على  القائمة  الكينزية  للسياسات  نقدها  فــي  رئيسية  حجة  المتفاقم 
الشرائح المحافظة في المجتمع كالمتقاعدين إلظهار أن التضخم يأكل معاشاتهم ولتحميل الدولة 

وسياساتها مسؤولية ذلك )54(.

األخير  هذا  تصنيف  إلى  القرار  أصحاب  السبعينيات  حقبة  مدى  على  التضخم  تزايد  أوصــل 
 1978 عام  الثانية  للمرة  البترول  أسعار  رفع  واستخدموا  الغربية.  لالقتصادات  واحد  رقم  كالعدو 

إلعطاء شرعية النخراطهم في »حرب صليبية« ضد التضخم بعد 1979.

ق - النيوماركسيون والكينزية
النيوماركسيون بدورهم موقًفا سلبًيا منها. رأى  يدافع عنها. وقف  الكينزية من  تلك  لم تجد 
هؤالء أن االستخدام الكامل للقوى العاملة الذي عملت له »كينزية ما بعد الحرب« كهدف، ال يتالءم 
مع الرأسمالية كنظام. فهذه األخيرة تحتاج في رأيهم على الدوام إلى كتلة عاطلين من العمل مهّمة 
لضبط األجور )55(. وقد أدانوا سياسات رفد الطلب كونها تؤدي إلى التضّخم. وأطلقوا حكًما مبرًما 

 Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, Macroeconomics, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, (51)
1990), pp. 486-499.

 Mario Seccareccia et Alain Parguez, «Les Politiques d’inflation zéro: La Vraie cause de la (52)
 hausse tendancielle du chômage dans les pays occidentaux,» Working Papers (Département de sciences
économiques-Université d’Ottawa, 22 pages, 1998), p. 3.

Dornbusch and Fischer, Ibid., pp. 511-546.   (53)

 Ha-Joon Chang, «Introduction,» in: Ha-Joon Chang and Robert Rowthorn, eds., The Role of (54)
 the State in Economic Change (Oxford: Oxford University Press, 1995); reprinted as «Theories of State
 Intervention in Historical Perspective» in: Ha-Joon Chang, Globalization, Economic Development and

the Role of the State (London: Zed Books, 2003).

 Seccareccia et Parguez, «Les Politiques d’inflation zéro: La Vraie cause de la hausse (55)
tendancielle du chômage dans les pays occidentaux,» p. 8.
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على هذه الكينزية، إذ رأوا أن انخفاض معدل الربح كان العائق أمام االستثمار، وأنه انخفاض ناجم 
عن ارتفاع األجور بأكثر من ارتفاع إنتاجية العمل.

الممثلين  النيوماركسيون  يقوله  ما  بين  الكبير  التشابه  الكينزيين  بعد  ما  الباحثون  أظهر  بل 
بـ »مدرسة التنظيم« (École de la Régulation) الفرنسية وباليسار الماركسي األمريكي وبين ما 
من  انطلقت  األزمة  أن  النيوماركسيون  رأى  آنــذاك.  األزمة  قراءة  في  النيوكالسيكية  المدرسة  تقوله 
ارتفاع األجور الحقيقية في مطلع السبعينيات أكثر من ارتفاع إنتاجية العمل، وذلك بسبب ضغط 
النقابات العمالية. وهو ما تسّبب بانخفاض أرباح الرأسماليين وصَرَفهم عن متابعة االستثمار )56(. 
العمل وفي  األزمــة هو في سوق  أن منطلق  رأت  التي  النيوكالسيكية  القراءات  تماثل مع  وفي هذا 
لدراسة  األولــويــة  يعطي  الــذي  التحليل  فــي  االثنين  بين  التماثل  وظهر  الحقيقية.  األجـــور  ارتــفــاع 

العرض ومكوناته على حساب دراسة الطلب.
لم يهمل النيوماركسيون دراسة الطلب، بل أنحوا بالالئمة على الحكومات الغربية التي سّهلت 
أرباحها.  انخفاض  عن  لها  تعويًضا  االستثمار  لتمويل  تسليفات  على  الصناعية  الشركات  حصول 
بعض  لــدى  ثمة  بــل  السبعينيات.  خــالل  صــعــًدا  التضخم  دفــع  إلــى  إليهم  بالنسبة  ذلــك  أدى  وقــد 
المنتمين إلى »مدرسة التنظيم« تقييم إيجابي للدور الذي أّدته المصارف المركزية بعد 1979 في 
رفع أسعار الفائدة لضبط التضخم، كون ذلك يمّثل رّد فعل صّحًيا من جانب األسواق المالية لحفظ 

قيمة ثرواتها النقدية )57(.
بالعودة  الحرب بوصفهم،  بعد  ما  لكينزية  المعادي  النيوماركسيين  يفسر مارك الفوا موقف 
تتيح  كبيرة  العمل  مــن  عاطلين  كتلة  وجــود  يتطّلب  الرأسمالي  النظام  اشتغال  أن  مــاركــس،  إلــى 
للرأسماليين ضبط األجور، وأن الكينزية بوضعها العمالة الكاملة (Full Employment) هدًفا لها 
الرأسمالي )58(.  النظام  مرتكزات  أحد  نقضت  األجــور،  تحديد  في  رئيسًيا  دوًرا  للنقابات  وإعطائها 
الحقيقية  األجــور  إلــى  ينظروا  لم  النيوكالسيكيين  مثل  مثلهم  النيوماركسيين  أن  هو  الثاني  األمــر 
وكالسكي  كينز  من  نقيض  طرَفي  على  يقفون  ذلــك  في  وهــم  االستثمار.  يعوق  عبًئا  بوصفها  إال 
يحّفز  الـــذي  االســتــهــالكــي  الطلب  فــي  رئيسًيا  عــنــصــًرا  األجـــور  فــي  يــريــان  كــانــا  الــلــذيــن   (Kalecki)

االستثمار ويزيد أرباح الرأسماليين )59(.
منذ  الغربي  العالم  امتداد  على  اليسار  ينكفئ  أن  مستغرًبا  يكن  لم  النوع،  هذا  من  بقراءات 
األجور  ينبغي خفض  أنه  القناعة هي  دامت  ما  اقتراحه  يمكن  بديل  فأي  النيوليبرالية.  الحقبة  بدء 
لتستعيد األرباح حصتها في الدخل الوطني ويتحّقق مزيد من االستثمار؟ وأي بديل يمكن اقتراحه 
ما دام النيوماركسيون انضموا إلى اإلجماع تحت راية النيوكالسيكيين الذي يجرّم أي لجوء لحفز 

الطلب لتحسين معدالت النمو، ويحصر اهتمامات السياسة االقتصادية بنواحي العرض فقط؟

Ibid., p. 8.   (56)

Ibid., p. 9.   (57)

Ibid., p. 8.   (58)

 Marc Lavoie, «Crise financière, répartition des revenus et relance par les salaires,» Cahiers de (59)
Recherche Sociologique, no. 55 (2013), pp. 19-41.
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ر - ما بعد الكينزيين وإعادة تصويب النقاش حول كينز
خالل  من  الحقيقي  لكينز  االعتبار  الثمانينيات  مطلع  منذ  الكينزيين  بعد  ما  الباحثون  أعــاد 
الرأسمالي  النظام  أراد إصالح  النتاج. وهو  شرح وتفسير نتاجه والبناء في ما يقترحون على هذا 
من داخله بدًءا من نقطة االنطالق الجوهرية التي سبقت اإلشارة إليها، وهي التمييز بين »رأسمالية 
أصحاب الريوع المالية« أو الرأسمالية الريعية وبين »رأسمالية أصحاب المشاريع« أو الرأسمالية 

الصناعية.

ش - األساسيات في فكر كينز
االقتصادي.  والنمو  للطلب  األولى كمحرّك  المنزلة  في  االستثمار  كينز  يضع  االستثمار:   )1(
بلور مفهومي »مفاعل اإلنفاق« (Multiplier) والمسّرع (Accelerator) للربط بين اإلنفاق والناتج 
إلى رفع لإنتاج ينجم عنه توزيع  إنفاق  المفاعل، يؤدي مطلق  الناتج واالستثمار. في حالة  وبين 
الناتج وحجم  المسّرع بين حجم  االقتصاد. ويربط  إنفاًقا جديًدا في  مداخيل تعود بدورها لتضّخ 

االستثمار، كون األول محّدًدا للثاني.
التفسيرات  أغفلته  مــا  وهــو  الــعــكــس )60(.  ولــيــس  ــار  االدخــ على  ســّبــاًقــا  االســتــثــمــار  كينز  جعل 
النيوكالسيكية لفكره بعد الحرب. ليس حجم االدخار عنده هو ما يحّدد االستثمار، بل إن االدخار 
أن هذا األخير  ذاتــه، ويرى  االدخــار بحد  يكون نتيجة لالستثمار. كان كينز يقف موقًفا سلبًيا من 

عبء على االقتصاد وأنه ال ينبغي تشجيع المّدخرين برفع الفائدة المعطاة لهم.
من  تأكدهم  عدم  أي  المستثمرين،  عند   (Incertitude) اليقين  عدم  هو  االستثمار  يحّدد  وما 
أنهم سيجدون طلًبا كافًيا على منتجاتهم إذا تحّملوا مخاطر االستثمار. وما يحّدده هو الرغبة في 
تراجع  يمّثل  المستثمرين )61(.  عند   (Esprits animaux) الكسب«  »روح  كينز  يسميه  ما  أو  الربح 
المستثمرين  التفاؤل في أوساط  إًذا، بل  اإلدخار  الرأسمالية. ليس  الرغبة معضلة رئيسية في  هذه 

بإمكان تحقيق أرباح مجزية هو ما يحّدد االستثمار.
ويمكن، مع أخذ ما تقّدم في الحسبان، تعريف دور الدولة في كل هذا. تقع على الدولة مهّمة 
ذلك حين  الدولة  تحقق  المستثمرين.  أوســاط  في  تفاؤاًل  التشاؤم  اليقين وجعل  عدم  عنصر  إزالــة 
تقف إلى جانب المستثمرين، وتوّفر ضمانات لهم أمام مخاطر االستثمار. يمّثل االستثمار وتعريفه 

ودور الدولة على هذا الصعيد، أهم ما في الكينزية.
)2( االستهالك: يأتي االستهالك في المرتبة الثانية بعد االستثمار كمحّدد للطلب. جعل كينز 
االستهالكي،  لإنفاق  المخّصصة  الدخل  نسبة  أي  الدخل،  الحّدي الستهالك  الميل  من  األساس  في 
في  التركيز  الكينزيين  بعد  مــا  الباحثون  انتقد  اإلنــفــاق«.  »مفاعل  تعريف  فــي  األســـاس  العنصر 

 Smithin, «La Composition des dépenses publiques et l’efficacité de la politique budgétaire,» (60)
 p. 210, et Marc Lavoie, «Etat social, employeur de dernier recours et théorie post-keynésienne,» Revue

française de Socio-Economie, vol. 3 (2009), pp. 55-75, esp. p. 60.

 Seccareccia et Lavoie, «Les Idées révolutionnaires de Keynes en politique économique et le (61)
déclin du capitalisme rentier,» p. 58.
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الربح كحافز لالستثمار، وإغفال دور الطلب االستهالكي  1980 على رفع معدل  سياسات ما بعد 
الناتج، من  األجــور في  الربح في خالل خفض نسبة  أن يتحّسن معدل  األخير. يمكن  لهذا  كحافز 
أن  الباحثون  االستهالكي. رأى  الطلب  النمو، بسبب ضعف  إلى تحسين معدل  أن يؤدي ذلك  دون 
الطلب االستهالكي معدل  التي يحدد فيها  الفئة  الغربية هي من  الساحقة من االقتصادات  األغلبية 
النمو )62(. وحين يكون األمر على هذا النحو، ال يعود كافًيا التعويل على رفع نسبة األرباح كحافز 

لالستثمار.
العمل،  سوق  في  ال يتحّدد  العمل  على  الطلب  أن  الكينزي  بعد  ما  التيار  في  الباحثون  ورأى 
لتبيان   (Kalecki) كالسكي  إسهامات  إلى  اإلجمالي. واستندوا  الطلب  بمستوى  يكون محكوًما  بل 
االستثمار.  األخيرة على  المؤسسات ويشجع هذه  وأربــاح  اإلجمالي  الطلب  يرفع  األجــور  ارتفاع  أن 
وبلوروا في نهاية المطاف مقاربة تقف على طرف نقيض من المقاربة النيوكالسيكية وتربط بين 

ارتفاع األجور وارتفاع الطلب على العمل وارتفاع معدالت النمو )63(.
وهي  لألجور.  أدنــى  حد  ووجــود  النقابات  دور  إلــى  إيجابية  نظرة  الكينزيين  بعد  ما  وينظر 
بعد  ما  أما  إزالتها.  وينبغي  األجر،  إلى مرونة  النيوكالسيكية عناصر يسيء وجودها  المقاربة  في 
على  المؤسسات  مقدرة  تكبح  فهي  جيد.  كشأن  هذه  المرونة  عدم  عناصر  وجــود  فترى  الكينزية 
خفض األجور، وتمنع بذلك الطلب اإلجمالي من النزول إلى الحضيض، وتتيح للمؤسسات أن تزيد 
أرباحها واستثماراتها، وتسهم في تحقيق العمالة الكاملة )64(. أي أن أفضل ما تقوم به الدولة في 
المقاربة الكينزية هو تشجيع نشوء النقابات، ألن ذلك يمنع أرباب العمل من النزول باألجور إلى 

مستويات تضرب الطلب اإلجمالي وتنشئ كساًدا اقتصادًيا.
النيوكالسيكيون  أغفل  العام.  اإلنفاق  هو  الفعلي  للطلب  الثالث  المحّدد  العام:  اإلنفاق   )3(
الذين استعانوا بفكر كينز، األهمية التي أعطاها هذا األخير للتمييز بين الموازنة الحكومية العادية 
الموازنة المخّصصة لالستثمار. فلم يمانع كينز  التي تشتمل على اإلنفاق الجاري للحكومة، وبين 
في أن تكون األولى متوازنة، لكنه أعطى الثانية دوًرا رئيسًيا في رصد الموارد لرفع مستوى إنتاجية 
تحسين  بهدف  الطويل  المدى  على  االستثمار  تخطيط  مسؤولية  الــدولــة  على  تقع  االقــتــصــاد )65(. 
فاعلية القطاعات اإلنتاجية. أي ينبغي أن يتوّصل االستثمار الحكومي إلى إضافة مخترعات جديدة 
العلمي.  البحث  ميدان  في  جديدة  آفــاق  وفتح  والتطوير  البحث  أنشطة  ميدان  في  نتائج  وتحقيق 
األول  »المحّفز  دور  الدولة  فيه  تــؤدي  القتصاد  نموذًجا  كانت  لطالما  التي  المتحدة  الــواليــات  في 
الحكومي  التمويل  على  الجديدة  المخترعات  تنتج  التي  الخاصة  المؤسسات  تعّول  لالستثمار«، 

إلطالق أبحاث جديدة.

Lavoie, «Crise financière, répartition des revenus et relance par les salaires».   (62)

 Marc Lavoie et Dany Lang, «Les Déterminants du niveau de l’emploi,» in: Eric Berr, Virginie (63)
 Monvoisin et Jean-François Ponset, dirs., L’économie post-keynésienne: Hisoire, Théories et politiques

(Paris: Editions du Seuil, 2018), pp. 200-215, esp. p. 209.

Ibid., p. 211.   (64)

 Smithin, «La Composition des dépenses publiques et l’efficacité de la politique budgétaire,» (65)
p. 202.
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العام  اإلنفاق  بأن  النيوكالسيكيين  مقولة  أن  المتعددة  الكينزيين  بعد  ما  إسهامات  وأظهرت 
الخاص، هي مجرّد موقف  الذي من شأنه »طرد« االستثمار  الفائدة، األمر  إلى رفع معدالت  يؤدي 
أيديولوجي. وقد عّبر فريدريش فون حايك، ممثل المدرسة النمسوية األكثر عداء لتدّخل الدولة في 

االقتصاد عن هذا الموقف في األساس. أظهر هؤالء 
هي  المركزي  بالمصرف  ممّثلة  الدولة  أن  الباحثون 
من يحّدد معدل الفائدة، وأن قدرتها على خلق النقد 
أي تــعــزيــز الــعــرض لــه مــن شــأنــهــا خــفــض مــعــدالت 

الفائدة ال رفعها )66(.
للمواقف  الكينزية  بعد  مــا  الــكــتــابــات  تــصــّدت 
العام،  ولإنفاق  للدولة  »المشيطنة«  النيوليبرالية 
وجعلت من هذا األخير أحد عناصر الطلب اإلجمالي 
وعاماًل حاسًما لتعزيز ربحية المؤسسات اإلنتاجية 

التي  كتلك  مقوالت  تحددهما  أن  ال ينبغي  الموازنة  وعجز  العام  اإلنفاق  مستوى  أن  رأت  الخاصة. 
أن  ينبغي  ما  هي  االقتصاد  حاجة  أن  والحظت  تجاوزها.  ال ينبغي  الناتج  من  نسبة  العجز  تجعل 

يحدد حجم هذا اإلنفاق )67(.
الطابع بحجة  النيوليبرالية  الفائدة  الغرب من سياسات رفع  1980 في  العام بعد  الدين  نشأ 
مشاكل  بــّررت  الضرائب.  دافعي  كاهل  على  كبيًرا  ضريبًيا  عبًئا  الفوائد  هذه  رتبت  التضخم.  كبح 
على  اإلنفاق  في  التقشف  وبــّررت  وإنفاقها،  الدولة  حجم  بخفض  المطالبات  هــذه،  العامة  المالية 
مدى الحقبة. نجحت سياسة الفوائد المرتفعة من خالل العبء الضريبي الذي رتبته لتمويل عجز 

الموازنة والدين العام، في إطالق عداء دافعي الضرائب تجاه الدولة.
كصندوق  الدولية،  المؤسسات  لموقف  مناقًضا  موقًفا  الكينزي  بعد  ما  التيار  كتابات  تمّثل 
الحد منه. وتوّفر حجًجا قوية لمّتخذي  العام وضرورة  الدولي، بشأن اإلنفاق  الدولي والبنك  النقد 
النامية إذا ما قرروا التصدي للترهيب الذي يخضعون له على يد مسؤولي هذه  البلدان  القرار في 

المؤسسات وخبرائها.
)4( التصدير: يأتي التصدير إلى الخارج كواحد من العناصر األربعة للطلب اإلجمالي ضمن 
بالحفاظ  الغربية، وُيلزمها  االقتصادات  التصدير دوًرا رئيسًيا في كثير من  اقتصاد مفتوح. يؤدي 
على تنافسية منتجاتها من خالل منع أسعار هذه األخيرة من االرتفاع، ومن خالل منع سعر صرف 
عمالتها من التحّسن. تمنع الحاجة إلى التصدير الكثير من البلدان الصناعية من »التفرّد« بمواقف 

تمّثل خروًجا على اإلجماع.
من  انطلق  الرأسمالي  للنظام  كينز  قدمه  الــذي  اإلصــالح  أن  الكينزيين  بعد  ما  الباحثون  رأى 
فكرة أن األخذ فيه يكون على مستوى الدول الصناعية كمجموعة، وليس على مستوى بلد بمفرده. 

Lavoie, «Etat social, employeur de dernier recours et théorie post-keynésienne,» p. 66.   (66)

Ibid., p. 59.   (67)

جــعــل كــيــنــز مـــن الــتــنــاقــض داخـــل 
الــرأســمــالــيــة بــيــن أصــحــاب الــريــوع 
ــيــــن  ــيــ ــالــ الــــمــــالــــيــــة وبـــــيـــــن الــــرأســــمــ
الــصــنــاعــيــيــن مــســألــة مــركــزيــة في 
فـــكـــره. قـــدم بــذلــك اإلضـــافـــة األهـــم 
في مجال فهم أزمات الرأسمالية.
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1980 خشية  بعد  ما  أظهرت حقبة  واحـــد« )68(.  بلد  في  الكينزية  »إمكانية  األمــر مسألة  هذا  طرح 
كما  منها،  البعض  نكوص  وأظهرت  إجماع،  موضع  ليست  بسياسات  التفرّد  من  الصناعية  البلدان 
عليها  أجمعت  التي  تلك  مع  تتعارض  عن سياسات  الثمانينيات،  مطلع  في  فرنسا  في  االشتراكيين 
البلدان الصناعية األخرى. تبقى إمكانية »التفرّد« والخروج على اإلجماع ممكنة ألي بلد، شرط أن 

يكون لديه برنامج استثمار حكومي يحقق له سبًقا تكنولوجًيا وفاعلية فائقة.

إضافة  ينبغي  إليها،  اإلشــارة  سبقت  التي  األربعة  الطلب  مــحــّددات  إلــى  التقني:  التقدم   )5(
محّددين آخرين، يصنفهما الباحث مارك الفوا في فئة األسباب الهيكلية لنقص الطلب، هما التقدم 
اليد  وآالت جديدة محل  ماكينات  إحالل  التقني،  بالتقدم  هنا  المقصود  الدخل )69(.  وتوزيع  التقني 
يمكن  لكنه  الوطني،  االقتصاد  إنتاجية  لرفع  مــصــدًرا  المعنى  بهذا  التقني  التقدم  يمّثل  العاملة. 
كانوا  مواقع عمل عديدة وحرمان من  إزالــة  عليه  ترتبت  إذا  اإلجمالي  الطلب  إلى خفض  يــؤدي  أن 
مسؤولية  الدولة  عاتق  على  التقني  التقدم  يلقي  االستهالكي.  الطلب  تعّزز  مداخيل  من  يشغلونها 

زيادة الطلب اإلجمالي لتعويض األثر السلبي الذي ينجم عنه في سوق العمل.

)6( توزيع الدخل: أما توزيع الدخل كمحّدد للطلب اإلجمالي، فالمقصود به عند كينز، توّزع 
من  دخلهم  األجــر  يمثل  الذين  والعاملين  دخلهم  الربح  يمّثل  الذين  المستثمرين  بين  األخير  هــذا 
جهة، وبين أصحاب الريوع المالية، الذين تمثل الفوائد دخلهم، من جهة ثانية. يمّثل المستثمرون 
الــمــالــيــة« فئة  الــريــوع  يــمــّثــل »أصــحــاب  فــي حــيــن  المجتمع،  فــي  المنتجة  الــفــئــة  بــأجــر  والــعــامــلــون 
فئة   1936 لعام  نصه  في  كينز  سّماهم  فعلية.  تضحيات  تقديم  دون  من  مداخيل  يحّصلون  من 
»المستثمرين بدون وظيفة« (Functionless Investor) )70(. أغفل النيوكالسيكيون الذين استثمروا 
أفكار كينز، إصرار هذا األخير على التمييز بين الربح كدخل للمستثمرين والريع المالي أو الفوائد 

كدخل ألصحاب الريوع المالية. تعّمدوا الخلط بين اإلثنين.

الرأسماليين  وبين  المالية  الــريــوع  أصحاب  بين  الرأسمالية  داخــل  التناقض  من  كينز  جعل 
الصناعيين مسألة مركزية في فكره. قدم بذلك اإلضافة األهم في مجال فهم أزمات الرأسمالية.

آلية  ليست  عليه.  والطلب  النقد  عــرض  فــي  تغييرات  الــفــوائــد  حــركــة  ال تعكس  الكينزية  فــي 
في  السائدة  لــآراء  منه  استجابة  الفوائد،  المركزي  المصرف  يحدد  الفوائد.  يحدد  ما  هي  السوق 
أوساط المتعاملين في األسواق المالية. يستطيع المصرف المركزي أن يتحّكم في معدالت الفائدة 
بصورة كاملة في المدى القصير. وحين ترتفع هذه المعدالت، كما حصل بعد 1980، فهي تكون 
مجرّد واسطة لنقل الثروة والدخل من فئتي المستثمرين والعاملين بأجر إلى فئة أصحاب الريوع 

 Smithin, «La Composition des dépenses publiques et l’efficacité de la politique budgétaire,» (68)
p. 211.

Lavoie, «Etat social, employeur de dernier recours et théorie post-keynésienne,» p. 56.   (69)

 Mario Seccareccia and Marc Lavoie, «Income Distribution, Rentiers and their Role in a (70)
 Capitalist Economy: A Keynes-Pasinetti Perspective,» paper presented at: Institute for New Economic
Thinking (INET) Conference: Liberté, Egalité, Fragilité, Paris, April 8-11, 2015, p. 8.
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المالية. وقد أتاح رفع معدالت الفائدة بعد 1980 لهؤالء األخيرين أن »يثأروا« من تجربة »الثالثين 
المظّفرة« التي حرمتهم اإلفادة من معدالت فائدة عالية.

يحصل كساد كبير إذا انزاحت الثروة والمداخيل بقوة لمصلحة أصحاب الريوع المالية؛ ألن 
الذي  المهيمن  الموقع  يؤدي  العالية.  مداخيلهم  من  نسبة ضئيلة  ويستهلكون  ال يستثمرون  هؤالء 
يحظى به هؤالء إلى انخفاض الطلب اإلجمالي وإلى التسّبب بانعدام النمو وبحاالت الكساد الطويل 
األجل. مّثل كينز استمراًرا لنهج المدرسة الكالسيكية العريقة في االقتصاد السياسي. أظهرت هذه 
الرأسماليين  أربــاح  من  يقتطعون  كانوا  العقارية،  الــريــوع  أصحاب  أي  األرض،  مــاّلك  أن  األخــيــرة 
ويتسّببون بتوّقف االستثمار والنمو. حّل أصحاب الريوع المالية في الكينزية محل أصحاب الريوع 

العقارية كسبب لتوّقف النمو.
القديم  الكالسيكي  الــنــقــاش  مــاركــس  اســتــعــاد 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، مـــن خـــالل إقـــامـــة تـــعـــارض بين 
المتمثل  التقني  الــتــقــّدم  أن  رأى  واألجــــور.  األربــــاح 
القيمة  فائض  يضعف  الــنــاس،  محل  اآلالت  بحلول 
ــذي يــضــعــف، أو  ــر الــ ويــخــّفــض مــعــدل الـــربـــح، األمــ
يزيل، رغبة الرأسماليين باالستثمار. درجت األحزاب 
إظهار  على  الماركسية  تستوحي  الــتــي  والــتــيــارات 
الــتــفــاوت فــي تــوزيــع الــدخــل بين األربـــاح واألجـــور، 

لتقديم حجج حسية تغذي بها »حرب الطبقات«.
إضافة  نسخة،  مليونا  يقال  مــا  على  منه  بيع  الــذي   ،2014 عــام  الــصــادر  بيكتي  كتاب  مّثل 
الربح  أن معّدل  بيكتي، بخالف ماركس،  النمو. رأى  الدخل وأثر ذلك في  تــوّزع  النقاش حول  إلى 
ذلك  أدى  الصناعية.  البلدان  فــي  الناتج  ارتــفــاع  مــن  بأكثر  الحديث  العصر  امــتــداد  على  ارتــفــع  قــد 
الكتاب  بها  حظي  التي  الحفاوة  تفسير  يمكن  النمو.  في  سلًبا  أثر  والثروة  للدخل  كبير  ترّكز  إلى 
بتزامن صدوره مع التظاهرات التي كانت تنطلق ضد وول ستريت، وتدين ترّكز الثروة الذي رافق 
الحقبة النيوليبرالية. حظي الكتاب بقراءتين على األقل بالعربية. كتب عنه عامر محسن )األخبار، 
وعرّضه  الكتاب  النيوكالسيكيون  قرّظ   .)2017/6/15 )األخبار،  ديبه  وغسان   ،)2014/9/19
األرباح  أن حصة  غير صحيح  أنه  أثبت هؤالء  لنقد شديد.  المهيمن  التيار  االقتصاديون من خارج 
المظّفرة«.  »الثالثين  نسبًيا خالل  انخفضت  فهي  العشرين.  القرن  الــدوام خالل  على  ترتفع  كانت 
التقني  التقدم  لــدور  دراســة جدية  أي  من  الطويل  المدى  في  للنمو  تتبعه  الكاتب خلّو  على  أعابوا 
يعكس  اإلنتاج  عوامل  مداخيل  تعريف  في  النيوكالسيكية  للمقاربة  استخدامه  أن  وجــدوا  خاللها. 
مشكلة منهجية كبيرة في عمله )71(. تناول النقد أخيًرا تعريفه للربح. هناك في كتابه مداخيل من 
مصادر شتى ال يصح جمعها تحت هذا التعريف )72(. وهو كتاب ال يؤسس لكيفية اعتماد سياسات 

Ibid., p. 6.   (71)

Ibid., p. 7.   (72)

إظــهــار  الكينزية  قــدمــتــه  مــا  أروع 
فــي  ــو  هــ ــخــــاص  الــ ــار  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ أن 
ــاس غــيــر مــالئــم وغــيــر كـــاٍف،  األســ
أن  ــة  ــدولـ الـ عــلــى  يــفــرض  ذلــــك  وأن 
محل  تحل  أن  بل  أيديها،  ال تكّتف 

هؤالء المستثمرين.
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اقتصادية بديلة. وجد الباحثان سيكاريسيا والفوا أن العودة إلى كينز في تعريف الفئات التي يمثل 
الريع المالي والربح واألجر مداخيلها تقي من االلتباسات التي وقع فيها بيكتي.

النامية،  البلدان  عن  واحـــًدا  حرًفا  كينز  يكتب  لم  التنمية«:  »اقتصاد  إلغــنــاء  الكينزية   )7(
على  االستثمار  أسبقية  شــأن  في  سجاالته  لكن  حــدة.  على  كموضوع  التنمية  بموضوع  وال اهــتــم 
ومسؤولية  الكاملة،  والعمالة  النمو  لتحقيق  الخاص  القطاع  على  التعويل  إمكان  وعــدم  االدخـــار، 

الدولة في أن تكون »المستثمر األول«، أمور جعلت منه أهم منافح عن دور الدولة في االقتصاد.
رصـــد الــكــاتــب جـــون تـــوي الــعــالقــة بــيــن كينز 
وبــيــن الــبــاحــثــيــن األوائـــــل فــي الــتــنــمــيــة. أظــهــر تأثر 
وذهاب  به،  المباشر  رودان  وروزنستين  ميندلبوم 
هذين األخيرين إلى أبعد منه في تعيين دور الدولة 
التنمية«  »اقتصاد  أن  أظهر  كما  االقــتــصــاد )73(.  في 
بــلــوره لكي  الـــذي  يــديــن لكينز بــاإلطــار اإلحــصــائــي 

يستخدمه الفنّيون في ميدان تخطيط التنمية )74(.
ــه  وأظــهــر هــيــرشــمــان الــــدور الــكــبــيــر الــــذي أّدتـ
مــيــدان  فــي  مــقــاربــات جــديــدة  إطـــالق  فــي  الكينزية 
ــن الــنــمــوذج  »اقـــتـــصـــاد الــتــنــمــيــة« تــمــّثــل خـــروًجـــا عـ
ال يعترف  الــذي  السائد،  النيوكالسيكي  االقتصادي 
بتمايز بين بلدان صناعية وبلدان متخلفة (Mono-économisme)، ويتعاطى مع االثنين باألدوات 
آنــذاك،  المهيمنة  المالية  الرأسمالية  دار  عقر  في  فكرية  ثــورة  كينز  أطلق  وقد  ذاتــهــا )75(.  المعرفية 
وأعطى مثااًل في الجرأة على الخروج عن السائد. واتخذ الباحثون األوائل في »اقتصاد التنمية« من 
فكرة عدم االستخدام الكامل للقوى العاملة التي رّكز عليها كينز كآفة للرأسمالية، منطلًقا لدراسة 

نقص استخدام القوى العاملة في ريف بلدان العالم الثالث )76(.
غير مالئم وغير  األســاس  في  الخاص هو  االستثمار  أن  إظهار  الكينزية  قدمته  ما  أروع  لكن 
كاٍف، وأن ذلك يفرض على الدولة أن ال تكّتف أيديها، بل أن تحل محل هؤالء المستثمرين. وهو ما 
عّبرت عنه مقولة »تأميم االستثمار« (Investment Socialization) التي نادى بها كينز، وخّصص 
لها كتابه الشهير لعام 1936، وأخذت فيها البلدان الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية )77(. وقد 

.(Risk Socialization) »أخذت فيها بلدان شرق آسيا تحت عنوان »تأميم مخاطر االستثمار

 John Toye, «Keynes and Development Economics: A Sixty-Year Perspective,» Journal of (73)
International Development, vol. 18 (2006), pp. 983-995, esp. p. 985.

Ibid., p. 987.   (74)

Hirschman, «Grandeur et décadence de l’économie du développement,» p. 47.   (75)

Ibid., p. 49.   (76)

 Seccareccia et Lavoie, «Les Idées révolutionnaires de Keynes en politique économique et le (77)
 déclin du capitalisme rentier,» p. 58, et Smithin, «La Composition des dépenses publiques et l’efficacité
de la politique budgétaire,» p. 210.

تمّثل ما بعد الكينزية الزاد الفكري 
مثقفو  بــه  يــتــزّود  أن  ينبغي  الـــذي 
الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــوهـــا 
النقد  لــلــخــروج مــن كــنــف صــنــدوق 
والتمّكن  الـــدولـــي،  والــبــنــك  الــدولــي 
النمو  تحقق  سياسات  صــوغ  مــن 
وتزيل البطالة وُتخِرج بلدانهم من 

التخلّف.         



الفكر االقتصادي المعاصر والتنمية العربية  - ألبر داغر / 35

هناك تماثل بين أفكار هيرشمان، وهو األفضل في قراءة دور الدولة في البلدان النامية، وأفكار 
القرارات  اتخاذ  على  القدرة  »تعظيم  بـ  األول  عند  الــدور  هــذا  يتمّثل  الــدور.  لهذا  تعريفه  في  كينز 
االستثمارية لدى النخب االستثمارية« كما سبقت اإلشارة )78(. االستثمار هو األساس عند هيرشمان 
التي  الحوافز  االستثمار من خالل  على  االستثمارية  النخب  قدرة  الدولة  تعّظم  كينز.  عند  كان  كما 

تقدمها لهم وإدارتها المباشرة لمشروع التنمية.

يــفــاجــأ الـــداخـــل حــديــًثــا إلـــى عــالــم كــيــنــز الــحــقــيــقــي ولــيــس ذلـــك الــــذي تــقــدمــه كــتــب الــتــدريــس 
النيوكالسيكية. ينطبع في ذهنه تأكيد كينز أن االستثمار الخاص هو غير مالئم كقاعدة عامة، وأن 
إلى تشجيع هذا األخير على  أو  الخاص  القطاع  الحلول محل  إلى  الدولة أن تندفع  ذلك يحّتم على 
االستثمار. يكون الحلول محل القطاع الخاص من خالل »تأميم االستثمار«، ويكون تشجيع القطاع 

الخاص من خالل »تأميم مخاطر االستثمار«.

واحد  أمر  إلى  الباهرة  التنموية  نتائجها  إرجــاع  يمكن  التي  اآلسيوية  التجربة  حققته  ما  هذا 
بكامله  المجتمع  يتحّمل  أن  بذلك  والمقصود  الــدولــة.  جانب  مــن  االستثمار«  مخاطر  »تأميم  هــو 
مخاطر االستثمار مع المستثمرين. ويمكن أن يصل األمر إلى حد إلغاء ديون المؤسسات الصناعية 
المنخرطة في صراع من أجل البقاء ومن أجل التصدير إلى األسواق الخارجية. هذا ما فعله الجنرال 

بارك في كوريا عام 1972.

ينبغي  الــذي  الفكري  الـــزاد  الكينزية  بعد  مــا  تمّثل  الــدولــيــة:  المؤسسات  مــن  الموقف   )8(
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  كنف  من  للخروج  واقتصاديوها  النامية  البلدان  مثقفو  به  يتزّود  أن 

الدولي، والتمّكن من صوغ سياسات تحقق النمو وتزيل البطالة وُتخِرج بلدانهم من التخّلف.

نتيجة  يكون  ــار  االدخـ أن  أي  االدخــــار،  يسبق  االستثمار  أن  مثل  مــن  حقائق  نــدرك  أن  يكفي 
االستثمار وليس النقيض، لتصبح كل األدبيات النيوكالسيكية منذ ماك كينون في أواخر الستينيات 
النيوكالسيكيون من خالل مفهوم  انتقد  للتنمية بال أي قيمة.  المالي كمدخل  القطاع  حول إصالح 
»القمع المالي« انخفاض أسعار الفائدة الذي تمّيزت به تجربة »بدائل الواردات«. لكن كينز رأى أن 

أفضل سعر فائدة ممكن هو الذي يساوي صفًرا.

بورصات  وإنــشــاء  المصارف  خصخصة  أي  المالي،  القطاع  تحرير  النيوكالسيكيون  اقترح 
الرساميل، كون كل ذلك  أي تحرير حركة  الخارج،  الكامل على  المالية واالنفتاح  لألسهم واألوراق 
الكينزيين لهم  الباحثون ما بعد  النمو. وتصّدى  التنمية ويحقق  العالمي يسهم في  يجعل االدخار 
في اقتراح آليات لحماية البلدان النامية من عملية تحرير حركة الرساميل ذاتها )79(. ذلك بأنه يكفي 
والتسبب  النامية،  البلدان  من  رساميلهم  إخــراج  إلــى  األجــانــب  المودعون  ليسارع  شائعات  إطــالق 

بأزمات مالية فادحة التكلفة لهذه البلدان.

Evans, «A Comparative Institutional Approach,» p. 31.   (78)

 Grabel Ilene, «International Private Capital Flows and Developing Countries,» in: Ha-Joon (79)
Chang, ed., Rethinking Development Economics (London: Anthem Press, 2003), pp. 325-345.
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برغ،  تقرير  المسمى  أفريقيا  عن   1981 لعام  الدولي  البنك  تقرير  منذ  العام  اإلنفاق  أصبح 
المقاربات  الكينزيين  الباحثون ما بعد  النامية. فّكك  البلدان  التصدي له في  الذي ينبغي  »الـبعبع« 
أن  مثل  من  العالم،  أنحاء  في  الدولية  المؤسسات  خبراء  بها  ويجول  يصول  التي  النيوكالسيكية 
المتأنية  الخاص. أظهروا من خالل دراستهم  الفائدة و»يطرد« االستثمار  العام يرفع سعر  اإلنفاق 

آلليات خلق النقد ودور المصرف المركزي وعالقة هذا األخير بالدولة بطالن هذا التحليل.
وتشكل هذه المواقف أفضل رد على المقاربات البائسة والسقيمة التي تتحف بها المؤسسات 
تفرض  الفعل.  على  الدولة  قــدرة  تدمير  على  تقوم  وهي  ومسؤوليها.  الثالث  العالم  بلدان  الدولية 
إقناع  األدنــى«، وتــدأب على  الحد  أن تعمل وفق مقولة »دولــة  النامية  البلدان  المؤسسات على  هذه 

مسؤوليها بتكتيف األيدي في انتظار مجيء االستثمار األجنبي المباشر.
وقد ذّكرت الباحثة أليس أمسدن بتقرير الباحث في البنك الدولي إليوت برغ المذكور أعاله. 
وهو عكس اإلصرار على أن اإلصالح المطلوب للبلدان النامية هو إصالح سياسات االقتصاد الكلي 
فيها، أي ضبط التضخم من خالل ضبط اإلنفاق العام وخفض عجز الموازنة، وليس مساعدتها على 
النيوليبرالية  االقتصادي  اإلصالح  أجندة  ترجمته في  التصّور  هذا  منتجة )80(. وجد  اقتصادات  بناء 
في  الــدولــي  البنك  تحّول  الباحثة  ووضعت   .1981 عــام  منذ  الــدولــي  البنك  اعتمدها  التي  ألفريقيا 
للهرب من  إطار سعيه  الفقر، ضمن  مكافحة  إلى هدف   )2005 - 1995( رئاسة وولفنسون  ظل 
تجربة  واد  روبــرت  الباحث  ووضــع  المتأخر )81(.  تصنيعها  لتحقيق  النامية  البلدان  دعم  مسؤولية 
»توافق  أجندة  بتنفيذ  والثابت  الواضح  االلتزام  عنوان  تحت  الثمانينيات  مطلع  منذ  الدولي  البنك 
هو  يتغّير  لم  الــذي  األمــر  أن  أي  الــدولــة )82(.  األســـواق وخفض حجم  كل  تحرير  لجهة  واشنطن«، 
امتناع البنك الدولي الصارم والصريح عن توفير الدعم لبلدان العالم الثالث لبناء اقتصادات منتجة 

وتحقيق التصنيع فيها )83( □

 Alice Amsden, «America’s Fatwas,» in: Alice Amsden, Escape from Empire: the Developing (80)
World’s Journey through Heaven and Hell (Cambridge, MA: The MIT Press, 2007), chap. 8, p. 129.

Ibid., p. 129.   (81)

 Robert Wade Robert, «The State of the World Bank,« Challenge, vol. 53, no. 4 (2010), (82)
pp. 43-67, esp. p. 50

Ibid., p. 59.   (83)
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 إلياذة الفساد الفلسطينية: 
جدلية الفساد والثقة في فلسطين

عبد الهادي العجلة)*(
زميل باحث ما بعد الدكتوراه، المعهد األلماني للدراسات الشرقية - بيروت.

مقدمة
السيادة، وال تحكمها مؤسسات سيادية تشبه  كاملة  ليست دولة  أن فلسطين  الرغم من  على 
السلطة  فــإن  ديمقراطية،  غير  أم  ديمقراطية  أكــانــت  ســـواٌء  المستقلة،  الـــدول  فــي  الــمــوجــودة  تلك 

التي  السيادية  المؤسسة  تمثل  التي  الفلسطينية 
القاطنين  الفلسطينيين  للسكان  خــدمــات  تــقــدم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة تقع تحت شبهات 
الــفــســاد والــمــحــســوبــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر أكـــثـــر فــأكــثــر 
ــا.  واقــتــصــاديًّ ــا  واجــتــمــاعــيًّ ــا  ســيــاســيًّ المجتمع  فــي 
أن  أثبتت  إمبيريقية  ــات  دراسـ هناك  ا،  فاجتماعيًّ
عــام،  بــوجــه  المجتمعية  الــثــقــة  فــي  يــؤثــر  الــفــســاد 
ودراســــــــات أخـــــرى أثــبــتــت أن االنـــقـــســـام الــنــاتــج 
السياسية  المنظومة  فــي  السياسي  الــفــســاد  مــن 
ا،  الفلسطينية يؤثر في الثقة كذلك )1(. أما سياسيًّ

فإن الفساد يؤثر كثيًرا في شرعية النظام السياسي، ويفتح األبواب على صراع األحزاب السياسية 

a.ijla@daad-alumni.de. )*( البريد اإللكتروني:  
 Abdalhadi Alijla, «Political Division and Social Destruction: Generalized Trust in Palestine,» (1)
 Contemporary Arab Affairs, vol. 12, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1525/caa.2019.122004>;
 Stephen D. Morris and Joseph L. Klesner, «Corruption and Trust: Theoretical Considerations and
Evidence from Mexico,» Comparative Political Studies, vol. 43, no. 10 (2010), p. 1258, <https://doi.

الفلسطينية  القيادة  ممارسات  إن 
بــعــد اتــفــاق أوســلــو لــم تــكــن جــديــدة، 
الفلسطينية،  الــقــيــادات  كانت  حيث 
وخـــصـــوًصـــا فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، تعتمد على المساعدات 
لم  كــنــف دول  الــعــربــيــة وتــعــيــش فــي 

تكن يوًما ما ديمقراطية.
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على المحاصصة واقتناص الفرص للنهب العام، األمر الذي ُيفقد المواطنين الحفاظ على االنخراط 
في  سلًبا  يؤثر  الفساد  فإن  ا  اقتصاديًّ أما  السياسية )2(.  المشاركة  من  ويقلل  السياسي  النشاط  في 

التنمية االقتصادية وتطويرها )3(.
وبسبب خصوصية الحالة الفلسطينية، حيث ال دولة ذات سيادة تعاني االحتالل اإلسرائيلي، 
وبسبب االنقسام السياسي المستمر منذ عام 2007، فإن للفساد تأثيرات استراتيجية في المشروع 
الوطني الفلسطيني وشرعية النظام الفلسطيني. يسود المنظومة الفلسطينية فساد سياسي عميق 
يشمل مختلف أوجه الحياة السياسية التي تديرها السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بشقيها؛ سواٌء 
في الضفة الغربية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، أو في غزة تحت سيطرة حكومة األمر 
الواقع التابعة لحركة حماس. وتمارس كلتا المنظومتين، أو تسمحان بممارسة الفساد بكل أوجهه 
من فساد سياسي مثل قمع المنظمات غير الحكومية واألهلية، أو فساد الطبقة السياسية التنفيذية 
العدالة  منظومة  في  والفساد  الماضية؛  األربــعــة  األعـــوام  خــالل  المنفعة  وتــبــادل  الرشى  خــالل  من 
الذي  المسيَّس  السياسي  واالعتقال  التعذيب  هو  ذلك  من  واألخطر  العام،  القطاع  وفي  والقضاء، 

يرتقي ألخطر أنواع الفساد السياسي.
على  متجذر  الفلسطينية  السياسية  المنظومة  في  الفساد  بــأن  دعنا  طــارق  الباحث  يحاجج 
أوســلــو )4(.  اتفاق  بعد   1993 عــام  في  الفلسطينية  السلطة  تشكيل  قبل  ما  إلــى  ويعود  كبير،  نحو 
وفي ذات الحال، فإن المنظومة السياسية والخدماتية في قطاع غزة لم تنُج من الفساد. فبحسب 
المبنية  التعيينات  الفساد؛ من  المصادر في قطاع غزة، فإن حركة حماس تعاني حالة  العديد من 
التعذيب واالعتقال  إلى ممارسة  الذمم  المناصب واألمــوال لشراء  الشخصية وتوزيع  العالقات  على 
قطاع  في  حماس  لحركة  التابع  القضائي  النظام  قــرر   ،2019 عــام  ففي  بــاســتــمــرار)5(.  السياسي 
الصحية وإصدار  المنظومة  أحد تقاريرها فساًدا في  غزة محاكمة صحافية فلسطينية كشفت في 

التقارير للحصول على منافع )6(.
وبالرغم من أن الفلسطينيين ما زالوا تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويعتمدون على المساعدات 
أن  إال  الضريبية،  المدخوالت  من  والقليل  العربية  البلدان  وبعض  األوروبــي  االتحاد  من  المقّدمة 
بالمئة من   48 2018 - 2019 يرى ما يقارب من  الفساد بصورة كبيرة. ففي عام  النظام يعاني 

 org/10.1177/0010414010369072>, and Mitchel A. Seligson, Nicaraguans Talk about Corruption: a

Follow-Up Study of Public Opinion (Arlington, Virginia: Casalas and Associates Inc., 1999).

 Marc Hooghe and Ellen Quintelier, «Political Participation in European Countries: The Effect (2)
 of Authoritarian Rule, Corruption, Lack of Good Governance and Economic Downturn,» Comparative

European Politics, vol. 12 (2014), pp. 209–232, <https://doi.org/10.1057/cep.2013.3>.

 Pak Hung Mo, «Corruption and Economic Growth,» Journal of Comparative Economics, (3)
vol. 29, no. 1 (2001), pp. 66–79, <https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703>.

<https://bit.  ،2015 آب/أغسطس   18 الشبكة،  متجدد،«  نظام  فلسطين:  في  »الفساد  دعنا،  (4) طـــارق 
ly/3clu6rH>.

)5( عدة مقابالت، غزة 2020.
 26 غــزة،«  تقرير عن فساد في  بحبسها على خلفية  تستأنف حكًما  فلسطينية  24، »صحافية  (6) فرانس 

<https://bit.ly/2LrzmhT>. شباط/فبراير 2019،  
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أن  منهم  بالمئة   35 يرى  بينما  وأجهزتها،  الدولة  مؤسسات  في  متفشٍّ  الفساد  أن  الفلسطينيين 
الفساد متفشٍّ بدرجة متوسطة، و13 بالمئة بدرجة قليلة، بينما يرى 2 بالمئة منهم فقط أن ليس 
3 بالمئة فقط يعتقدون بعدم وجود فساد في المنظومة  2016، كان  هناك فساد. ومقارنة بعام 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  من  بالمئة   73 فكان  و2012،   2013 عامي  في  أما  السياسية. 
وجود  بعدم  يعتقدون  بالمئة   20 مقابل  المنظومة،  في  فساًدا  هناك  بــأن  يعتقدون  غــزة  وقطاع 

فساد.

السلطة  نشوء  من  األولــى  البدايات  إلى  والمحسوبية  الفساد  وانتشار  الشفافية  غياب  يعود 
والمصادر  األمــوال  عرفات،  ياسر  وخصوًصا  الفلسطينية،  القيادة  استخدمت  حيث  الفلسطينية، 
وبعض  الكبيرة،  والــعــائــالت  األعــيــان  مــن  والتبعية  الـــوالء  لــشــراء  السياسية(  )كالمناصب  العامة 
أوســلــو )7(.  اتــفــاق  بــعــد  الفلسطينية  ــي  األراضــ إلــى  عـــادت  الــتــي  والــعــســكــريــة  السياسية  الــقــيــادات 
كانت  حيث  جــديــدة،  تكن  لــم  أوســلــو  اتــفــاق  بعد  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــمــارســات  فــإن  وللحقيقة، 
القيادات الفلسطينية، وخصوًصا في منظمة التحرير الفلسطينية، تعتمد على المساعدات العربية 
الــدول  تلك  بسلوك  المنظمة  تــأثــرت  حيث  ديمقراطية،  مــا  يــوًمــا  تكن  لــم  دول  كنف  فــي  وتعيش 
هذا  ال يحاول  هنا  غزة.  في  وباألخص  الفلسطينية،  األراضــي  إلى  عادت  بعدما  معها  واستوردتها 
في  الثروة  وُتراكم  الفساد،  تعزز  سياسات  وفرضه  اإلسرائيلي  االحتالل  تأثير  من  التقليل  البحث 
األمل  بفقدان  شعورهم  وتعزز  الفلسطينيين  وُتفقر  سياسية،  مصالح  لهم  ممن  معينة  دائــرة  يد 

والتغريب السياسي.

مقاليد  على  المسيطرين  بين  الفلسطينية  السياسية  المنظومة  في  الفساد يستشري  أن  وبما 
االجتماعية  المنظومة  في  ذلك  يؤثر  كيف  السؤال:  يبرز  الغربية،  والضفة  غزة  من  كل  في  الحكم 
دائــرة  خــارج  من  الناس  بين  الثقة  هي  المجتمعية  فالثقة  بخاصة؟  المجتمعية  الثقة  وفــي  بعامة، 
التي  والــدراســات  األبــحــاث  مــن  العديد  مــن  وبالرغم  القريبة.  األخـــرى  والــدوائــر  واألصــدقــاء  القرابة 
تدرس الوضع السياسي واالجتماعي الفلسطيني، إال أن هناك تغافاًل كبيًرا عن أضرار الفساد بكل 
المال االجتماعي  أكثر ما تؤثر في مستوى رأس  التي تؤثر  المجتمعية،  الثقة  صوره على مستوى 
محفز  هو  االجتماعي  المال  رأس  إن  حيث  مجتمع؛  ألي  االجتماعية  العناصر  أهــم  أحــد  يعّد  الــذي 
رئيسي لالقتصاد والديمقراطية والحكم الرشيد )8(. تحاول هذه المقالة البحثية اإلجابة عن السؤال 
الرسمية،  بالمؤسسات  الثقة  قلة  وبسبب  الفساد،  بسبب  تتآكل  الثقة  بأن  القائلة  الفرضية  واضعة 
اإلشــارة  يجب  هنا  تدميرها.  على  وإمــا  الثقة  تلك  تعزيز  على  إمــا  تعمل  الرسمية  المؤسسات  وأن 

 Amaney A. Jamal, Barriers to Democracy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009), (7)
 and Abdalhadi Alijla, «Politics of Tribe and Kinship: Political Parties, and Informal Institutions in
Palestine,» Analysis, no. 173 (May 2013), <http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
analysis_173_2013.pdf>.

 Dietlind Stolle, «The Sources of Social Capital,» in: Dietlind Stolle and Marc Hooghe, eds., (8)
 Generating Social Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective (New York:
Palgrave Macmillan, 2003).
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الفساد  عن  تعبير  هو  السياسي  الفساد  وأن  واحــدة  لعملة  وجهان  هما  واالنقسام  الفساد  أن  إلــى 
البيروقراطي واإلداري.

أواًل: الفساد والثقة
وتتأثر  الثقة  بمستوى  الفساد  يتأثر  حيث  متشابكة،  والفساد  الثقة  بين  السببية  اآللية  إن 
أن  ووجــدوا  العالقة  فهم  الباحثون  حــاول  السابقين  العقدين  مــدار  وعلى  الفساد.  بمستوى  الثقة 
الفساد يأتي نتيجة لقلة الثقة العامة، وأن الثقة العامة تتأثر بمستوى الفساد، حيث يوافق معظم 
المخصصة،  السياسات والبرامج  الشاملة والوحدوية، وانتشار  السياسات  أن غياب  الباحثين على 
واإلنفاق غير العادل، كلها تؤدي إلى سلوك سلبي من جانب أفراد المجتمع بعضهم تجاه بعض. 
بالمعرفة  مرتبًطا  أو  نـــادرة  حــاالت  ــراد  األفـ بين  المشترك  الــتــعــاون  يصبح  كهذه  مجتمعات  وفــي 
الجيدة المسبقة. الثقة هي فضيلة مرتبطة بالتطلعات والتوقعات من الفرد أن يتصرف بإيجابية. 
أقرانهم  بأن  يشعرون  المجتمع  أفــراد  فإن  الفاسدة،  الممارسات  عن  مجتمع  أي  يتغاضى  وعندما 
في  المشاركة  )مثل  سلبية  بممارسات  الدفع  إلى  يؤدي  وهذا  يستغلونهم،  المشترك  المجتمع  في 

الفساد(.
إلى  يــؤدي  المجتمع  الثقة في  عــدم  المرتفع من  المستوى  أن  الــدراســات  عــدد من  وقــد كشف 
ممارسات  في  لالنخراط  المجتمع  ألفــراد  مبررات  ويخلق  الفساد،  عن  التصورات  مستوى  ارتفاع 
فــاســدة، كــالــرشــوة والــحــصــول على وظيفة عبر الــعــالقــات الــشــخــصــيــة )9(. وقــد وجـــدت ال بــورتــا أن 
هذا  وفــي  عالية.  فيها  الفساد  معدالت  تكون  الثقة،  عــدم  من  عــاٍل  مستوى  لديها  التي  المجتمعات 
السياق، وجد مورينو أن المجتمعات التي لديها مستويات عالية من عدم الثقة، نجدها أكثر تساهاًل 
الثقة يمكنها أن تكون  أن  الباحث سيليجسون  الفساد وتوافر بيئة حاضنة له. ووجد  في ممارسة 

عاماًل مؤشًرا على حجم الفساد وتصوراته في مجتمع ما.
والمجتمعية  الفردية  بالتصورات  مرتبطة  بالمؤسسات  الثقة  بأن  آخــرون  باحثون  ويحاجج 
الحكومة  وأداء  لخدماتها  توقعاتهم  عبر  للمؤسسات  الــفــردي  التقييم  رأيــهــم،  فبحسب  للفساد. 
المؤسسات. حيث تقول ديال بورتا إن غياب  الفساد في تلك  التصورات عن  بناء  يثبت عبر كيفية 
الثقة بالحكومة سيقود إلى ارتفاع مستوى التصورات عن الفساد وسيعمل على نشر الممارسات 
المؤسسي  األداء  عن  الرضا  عدم  أن  آخــرون  باحثون  وجد  كما  وغيرها )10(.  الرشوة  مثل  الفاسدة 

 Rafael La Porta [et al.], «Trust in Large Organizations,» American Economic Review, (9)
 vol. 87, no. 2 (May 1997); Alejandro Moreno, «Corruption and Democracy: A Cultural Assessment,»
Comparative Sociology, vol. 1, nos. 3–4 (2002), pp. 495–507. <https://doi.org/10.1163/15691330210
0418556>, and Xiaohui Xin and Thomas K. Rudel, «The Context for Political Corruption: A Cross-
national Analysis,» Social Science Quarterly, vol. 85, no. 2 (2004), pp. 294–309, <https://doi.org/10.111
1/j.0038-4941.2004.08502005.x>.

 D. Della Porta, «Social Capital, Beliefs in Government, and Political Corruption,» in: Susan J. (10)
 Pharr and Robert D. Putnam, eds., Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).
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المجتمع  ثقة  تقليل  على  يعمل  للمواطنين  الــدولــة  استجابة  وتقلُّص  الفساد  حــول  والــتــصــورات 
بالمؤسسات )11(.

الفساد  بــأن  وحاججوا  المعاكس،  االتــجــاه  في  السببية  اآللية  من  آخــرون  باحثون  تحقق 
ارتفاع  أن  اإلمبيريقية  الدراسات  من  العديد  ووجد  المجتمع.  في  أقل  ثقة  مستويات  إلى  يؤدي 
الرشيد  الحكم  لدعم  أقــل  مستوى  يرافقه  المجتمع  أفــراد  بين  الفساد  عن  التصورات  مستوى 
ذلك  نجد  سلبية.  بصورة  الدولة  في  الموظفين  إلى  ينظرون  وهم  الديمقراطية،  والمؤسسات 
والقطاع  الدولة  بموظفي  المطلقة  ثقتهم  عدم  عن  بالمئة   38 من  أكثر  عّبر  حيث  فلسطين  في 

العام.
فعاليتها،  وعــدم  الــالمــســاواة  بسبب  والسياسية  الرسمية  بالمؤسسات  الثقة  الفساد  يقوض 
حال  وفي  السياسي.  النظام  لكل  الفساد  على  مؤشر  أنها  المجتمع  في  والفرد  المواطن  ويتصور 
عبر  وظيفة  على  الحصول  أو  رشوة  تقديم  )مثل  الخاطئة  الفاسدة  الممارسات  في  الفرد  مشاركة 
والواسطة.  الفساد  على  مبني  كله  النظام  بأن  لديه شعور  يتولد  أن  كبير  االحتمال  فإن  الواسطة( 
إلى جانب ذلك، هناك العديد من الدراسات التي حاولت تشخيص العالقة بين الفساد والمحسوبية 
في  والموظفين  السياسية  المؤسسات  تجاه  الناس  وآراء  مواقف  على  وانعكاسها  اإلدارة  وســوء 
الحقل العام. واستنتجت أغلب هذه الدراسات أن الفساد والمحسوبية والواسطة وسوء اإلدارة تعمل 

كمحفز لمحو الثقة المجتمعية )12(.
الفساد  يعمل  حيث  بعًضا،  ببعضهما  يتأثران  والفساد  المجتمعية  الثقة  فإن  ذلــك،  على  بناًء 
على تغيير مستويات الثقة المجتمعية والثقة بالمؤسسات. وفي الوقت ذاته يعمل اضمحالل الثقة 

كعامل لزيادة التصورات عن الفساد وبالتالي تسهيل ممارستهما.

ثانًيا: الثقة والمؤسسات في فلسطين
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1993 كان هناك اهتمام كبير بدراسة تأثير السلطة 
الفلسطينية ومؤسساتها في المجتمع الفلسطيني، حيث انبرى العديد من المؤسسات الدولية إلى 
االجتماعي  المال  رأس  تعزز  أن  آملين  السياسية،  المشاركة  تعزيز  وإلى  الفلسطينية  السلطة  دعم 
وبالتالي دمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية أكثر فأكثر، التي ينتج منها تنمية اقتصادية تخفف 

 Ellen Lust-Okar, Hana Brixi, and Michael Woolcock, Trust, Voice, and Incentives: Learning (11)
 from Local Success Stories in Service Delivery in the Middle East and North Africa (Washington, DC:
World Bank Publications, 2015), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0456-4>.

 Christopher J. Anderson and Yuliya V. Tverdova, «Corruption, Political Allegiances, and (12)
 Attitudes toward Government in Contemporary Democracies,» American Journal of Political Science,
 vol. 47, no. 1 (2003), pp. 91–109, <https://doi.org/10.1111/1540-5907.00007>; Shaun Bowler and Jeffrey
 A. Karp, «Politicians, Scandals, and Trust in Government,» Political Behavior, vol. 26, no. 3 (2004),
 pp. 271–288, <https://doi.org/10.1023/B:POBE.0000043456.87303.3a>, and John G. Peters and Suzan
 Welch, «The Effects of Charges of Corruption on Voting Behavior in Congressional Elections. American

Political Science Review, vol. 74, no. 3 (1980), pp. 697–708. https://doi.org/10.2307/1958151>.
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االجتماعية  المشاركة  أن  اإلمبيريقية  أماني جمال عبر دراستها  الصراعات والعنف. وحاججت  من 
وتعزيزها والعضوية في المؤسسات التطوعية ال تؤدي إلى زيادة الثقة والتالي زيادة رأس المال 
ناتجة  )فتح( وهي تكون  الحاكم  الحزب  أعضاء  بين  تتعزز فقط  الثقة  أن  االجتماعي. كما وجدت 
الرسمية )13(. ولكن  بالمؤسسات  والثقة  الرضى  من 
أماني  بحث  نتائج  يخالف  أدريــانــي  لــوكــا  الــبــاحــث 
في  االجــتــمــاعــي  الـــمـــال  رأس  أن  مــحــاجــجــة  جــمــال 
المكون  المجتمعية  الــثــقــة  تــكــون  حــيــث  فلسطين، 
ــراط في  ــخــ ــاد االنــ ــازديــ الــرئــيــســي، يـــــزداد اطـــــــراًدا بــ
وأن  الحكومية  غير  والمؤسسات  التطوعية  األعمال 
وجدت  كما  الفساد )14(.  من  النفور  إلى  يــؤدي  ذلك 
بين  االجـــتـــمـــاعـــي  ــمـــال  الـ رأس  أن  جــيــاكــمــان  ريـــتـــا 
مــدار  على  فأكثر  أكــثــر  يتآكل  الفلسطيني  الشباب 
يحاجج  حديثة  دراســة  وفي  الماضية )15(.  السنوات 
كبير  تآكل  إلى  أدى  قد  الماضية  السنوات  مدار  الفلسطيني على  االنقسام  بأن  العجلة  عبد الهادي 
االجتماعي  والضغط  البطالة  أن  اإلمبيريقية -  دراسته  عبر  مبدًيا -  عموًما،  المجتمعية  الثقة  في 
بدورها -  أدت -  األمل،  وفقدان  الالمباالة  عدم  إلى  أدت  التي  العامة  السياسية  والحالة  والسياسي 
2007 أعدها جميل  إلى خلق جيل هجين يتأثر وُيحزب بسرعة كبيرة عمياء )16(. وفي دراسة عام 
هالل ومحمد نصر، وجدا أن هناك اختالفات بين نسبة الثقة بين قطاع غزة والضفة الغربية وبين 
الثقة  وكذلك  السياسية  بالمؤسسات  بالثقة  يتعلق  ما  في  الريفية  والمناطق  الحضرية  المناطق 
العامة )17(. وحسب ما نرى من الشكل الرقم )1( المقتبس من بيانات البارومتر العربي فإن الثقة 

المجتمعية تتآكل بين الفلسطينيين منذ العام 2007.

ثالًثا: البيانات والتحليل
حول  واألكاديميين  للباحثين  العربي  البارومتر  يوفرها  التي  البيانات  البحث  هــذا  يستخدم 
التوجهات والقيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمواطنين في الوطن العربي، حيث يتم جمع 
على  البحث  اعتمد  أفريقيا.  وشمال  األوســط  الشرق  في  العام  للرأي  استطالعات  بإجراء  البيانات 
2400 مشاهدة على مدار ثالثة أسابيع في  الباروميتر العربي حيث ُجمع أكثر من  آخر دورة من 

Jamal, Barriers to Democracy.   (13)

 Luca Andriani, «Fighting Corruption and the Use of Bribes in the Palestinian Territories: With (14)
or Without Social Capital?,» (Birkbeck Department of Management, 2014).

 R. Giacaman, Linking Social Capital: Political Confidence among Youth in Occupied Palestine, (15)
vol. 25 (Ramallah 2017) <http://bit.do/erZgo>.

Alijla, «Political Division and Social Destruction: Generalized Trust in Palestine».   (16)

 Mohamed Nasr and Jamil Hilal, Measuring Social Capital in the Palestinian Territories (17)
(Ramallah: The Palestine Economic Policy Research Institute, 2007).

الــفــســاد  أن  ــان  اإلنـــسـ يـــرى  عــنــدمــا 
يخاف  فهو  عادي  أمٌر  وممارسته 
على أمنه وسالمته الذاتية، ويعزز 
أفراد  من  العديد  بأن  االعتقاد  ذلك 
ــادر  الـــمـــجـــتـــمـــع يـــســـتـــغـــلـــون الـــمـــصـ
الـــعـــامـــة لــصــالــحــهــم عــلــى حــســاب 

بعض األفراد اآلخرين.
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ُجمعت  عاًما.   18 من  أعلى  أعمارهم  لمواطنين  العربية  باللغة   2018 األول/أكتوبر  تشرين  شهر 
تقسيم  تم  وقد  الفلسطينية؛  السلطة  سيطرة  تحت  الواقعة  الفلسطينية  المدن  جميع  من  البيانات 
بين  ما  المقابالت في كل وحــدة  كان عدد  231 حيث  بعدد  أولية  إلى وحــدات معاينة  المحافظات 
ثماني إلى عشر مقابالت. توزعت البيانات على منطقتي غزة والضفة حيث كان عدد المستطلعين 
من الضفة الغربية هو 1,728، بينما من قطاع غزة كان عدد المستطلعين 765. وتوزع العدد من 
التعليم فقد  أما من حيث   .1,253 الذكور هو  بينما عدد   1,240 اإلناث  إذ كان عدد  الجندر،  حيث 
كان العدد األكبر للحاصلين على التعليم الثانوي بعدد 854 يليه التعليم الجامعي األول 520، ومن 
ثم التعليم اإلعدادي 469 يليه التعليم ما بعد الجامعي بدرجة الدبلوم بعدد 277، ومن ثم التعليم 

األساسي بعدد 245. فقط كان 56 مستطلًعا يحملون درجة الماجستير و67 بال تعليم.
النظام  بمكونات  الثقة  ومــعــدالت  المجتمعية  بالثقة  يتعلق  مــا  فــي  البيانات  ناحية  مــن  أمــا 

السياسي الفلسطيني، فقد جاءت النتائج حسب الجدول الرقم )1( كما يأتي:

الشكل الرقم )1(
الثقة بين الناس
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الجدول الرقم )1(

الثقة العامة بمكونات النظام السياسي الفلسطيني

)نسبة مئوية(

ال أعرفال ثقةثقة عاديةثقة عاليةثقة عالية جًدا

4.1729.3627.4034.144.41الثقة بالحكومات

5.6633.0928.4828.403.93الثقة بالقضاء

2.9321.7428.3236.789.75الثقة بالبرلمان

5.3124.9026.2338.804.06الثقة بالرئيس ورئيس الوزراء

10.1240.1626.1820.9220.92الثقة بالشرطة

3.0523.2722.8241.968.38الثقة بالسلطات المحلية - بلديات

4.9229.2726.4631.467.49الثقة باألمن الوطني

5.3124.9026.2338.804.06الثقة بموظفي القطاع العام

وأما بالنسبة إلى الثقة باألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي هي جزء أساسي 
من مكونات المجتمع والنظامين الفلسطينيين، فإننا نرى تآكاًل وتدهوًرا في هذه الثقة كذلك. ففي 
بالمئة   11.63 أظهر  بينما  السياسية،  بــاألحــزاب  عالية  ثقة  فقط  بالمئة   1.56 أظهر   2018 عــام 
و4.37  بتاتا  ال ثقة  أظهروا  بالمئة   57.22 بـ  مقارنة  قليلة  ثقة  بالمئة  و24.98  عادية  ثقة  منهم 
نوًعا  عالية  ثقة  هناك  فكان  المدني  بالمجتمع  الثقة  إلى  بالنسبة  أما  رأيهم.  عن  يعبروا  لم  بالمئة 
ما مقارنة بالمؤسسات األخرى، وأظهر االستطالع أن 42.99 بالمئة لديهم بعض الثقة بالمجتمع 
المدني مقارنة بـ 32.59 بالمئة لديهم ثقة قليلة بينما عبر فقط 14.69 بالمئة عن عدم وجود ثقة 

بمؤسسات المجتمع المدني.

أما الفساد على المستوى الوطني فقد عبر 47.25 بالمئة عن وجود فساد كبير في السلطة 
بأن  بالمئة   12.03 قال  بينما  متوسط،  فساد  بوجود  أقــروا  بالمئة   34.50 بـ  مقارنة  الفلسطينية، 
الفساد هو بدرجة قليلة. أما من يعتقدون بعدم وجود فساد فهم 2 بالمئة فقط. وهنا نريد اإلشارة 
إلى أن التصورات عن الفساد هي مقياس معرفة الفساد في المجتمعات، وال يوجد بأي حالة، وبأي 
الفساد  عن  التصورات  بأن  المحاججة  الممكن  ومن  الفساد.  عن شكل  دقيقة  معرفة  مطلق،  شكل 
ولكنها  الفساد،  عن  الحقيقة  الــصــورة  وال تعكس  الحقيقي.  الوضع  من  أضخم  الــعــادة  في  تكون 



إلياذة الفساد الفلسطينية - عبد الهادي العجلة / 45

معبرة عن الحالة بوجه عام )18(. أما بالنسبة إلى من يرون أن الدولة ال تقوم بالجهود الكافية لكبح 
جماح الفساد، فهناك 9 بالمئة فقط يعتقدون بأن السلطتين تقومان بذلك إلى حد كبير، مقابل 32 
السلطة  أن  بالمئة فقط  بينما يعتقد 24.33  إلى حد قليل.  بالمئة  إلى حد متوسط، و31.2  بالمئة 
ال تقوم بأي جهد لمكافحة الفساد. أما عند سؤال المستطلعين عن خبرتهم مع الفساد إذا كان أحد 
من أقربائهم قد حصل على وظيفة من خالل الواسطة، فعّبر 58.97 بالمئة أن ذلك غالب الحدوث 
مقارنة بـ 28.36 بالمئة ممن قالوا »أحياًنا«، و8.58 بالمئة قالوا إن ذلك لم يحصل بتاًتا، مقابل ما 
يقارب 2 بالمئة قالوا إن ليس لديهم أي معلومات عن ذلك. وقد استخدمنا هذا المتغير لقياس مدى 
خبرة أو تعرض المواطن للفساد عبر الرشوة أو الواسطة للحصول على الوظيفة التي هي أحد أهم 

أولويات الشباب الفلسطيني.
الواسطة هو صورة من صور  الحصول على وظيفة من خالل  كان  إذا  أما عند سؤالهم عما 
الفساد فأجاب 82.27 بالمئة بأن ذلك فساد، مقابل 16.73 بالمئة قالوا بأن ذلك ليس فساًدا، وهو 
ما  في  وخصوًصا  فأكثر،  أكثر  الفساد  صــور  يعرِّفون  الفلسطينيين  أغلبية  بــأن  تصوًرا  يعطي  ما 
الرسمية  المؤسسات  الخدمات في  لتسهيل  الرشى  إذا كانت  السؤال عّما  أما عند  بالواسطة.  يتعلق 
هي وجه من أوجه الفساد، فقال 84.60 بالمئة من المستطلعين بأن ذلك فساد مقارنة بـ 13.68 

بالمئة أقروا بأن ذلك ال يعتبر شكاًل من أشكال الفساد.
من  فقط  بالمئة   12.76 أبــرَز   2018 عام  ففي  المجتمعية،  أو  العامة  الثقة  إلى  بالنسبة  أما 
بالمئة عن عدم وجود  عّبر 86.16  المجتمع، في حين  أفــراد  ببقية  ثقة  آراؤهــم وجود  المستطلعة 
ثقة بالمجتمع بوجه عام، مقابل 1 بالمئة قالوا إنهم لم يعرفوا. ويَعّد ذلك أدنى مستوى بلغته الثقة 
المجتمعية في فلسطين منذ بدء استطالعات الرأي التي تتعلق بالتصورات والقيم االجتماعية عام 
الضفة وغزة عن مستوى  المستطلعين في  بالمئة من   40 2007 عّبر ما يقارب  2007. ففي عام 

ثقة عالية مقابل 28.7 بالمئة في عام 2013.

النتائج
بعضها  ويتأثر  ببعض  بعضها  مترابطة  الفساد  عــن  والــتــصــورات  بالمؤسسات  الثقة  كــون 
ببعض، فمن الصعب استخدام أي نموذج إحصائي للخروج بنتائج ثابتة وحقيقية إذا ما استخدمنا 
النتائج  أفضل  على  الحصول  ولمحاولة  اللوجستي.  االنحدار  تحليل  أو  المعياري  االنحدار  تحليل 
وأكثرها ثبوتية حيث يتم التحليل بناًء على ثالث معادالت متواصلة من خالل تثبيت أحد المتغيرات، 
هو   (Endogenous) الذاتي  المتغير  أن  نقصد  هنا  األول.  الذاتي  للمتغير  تحليل  تنفيذ  يتم  بينما 
التي  المتغيرات  هي   Exogenous الـــ  المتغيرات  بينما  ببعض،  بعضها  يتأثر  التي  المتغيرات  من 
تؤثر فيهما. لذلك كان لزاًما استخدام تحليل نموذج المعادالت المتزامنة حيث يؤخذ في الحسبان 

.Endogenous المتغيران األساسيان كـ

 Mitchell A. Seligson, «The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study (18)
of Four Latin American Countries,» The Journal of Politics, vol. 64, no. 2 (May 2002), <https://doi.
org/10.1111/1468-2508.00132>.
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كمتغيرات  الفساد  حــول  والــتــصــورات  المؤسسية  الثقة  استخدام  يتم  األولـــى  المعادلة  وفــي 
الفساد  الفساد( وممارسة  الثقة والسماحية )تبرير  (Endogenous) بينما تستخدم  ضمنية/ذاتية 
)شخصًيا أو أحد أفراد العائلة( كمتغيرات Exogenous، أي خارجية المنشأ. كما تستخدم متغيرات 
األمنية  والــحــالــة  االقــتــصــادي  الــوضــع  وتقييم  الحكومية  غير  المؤسسات  فــي  والعضوية  التعليم 
الفساد، وكذلك  والتصورات حول  الثقة  في  تأثيرها  لمعرفة  والعائلية، كمتغيرات ضبط  الشخصية 
الثقة بالمؤسسات. أما في المعادلة الثانية فيكون متغير الثقة المجتمعية والتصورات حول الفساد 
هما المتغيران الـ Endogenous. وتظهر في الجدولين الرقمين )2( و)3( نتائج التحليل اإلحصائي 

Three Stage Estimation لنموذج المعادالت المتزامنة ذات المراحل الثالث

الجدول الرقم )2(
 نتائج تحليل نموذج المعادالت المتزامنة للتنبؤ بالثقة المجتمعية 

والتصورات الفردية حول الفساد

B z P>z

التنبؤ بالثقة
0.07 −1.01 0.01 الثقة بالحكومة )المؤسسات(

−0.13 −1.01 0.3 تصورات الفردية حول الفساد )هل يوجد فساد(
0.02 1.68 0.09 ممارسة الفساد )الحصول على منفعة عبر الواسطة أو الرشوة(
0.11 6.61 0.00 تسامحية الفساد

−0.02 −1.08 0.2 االنخراط في المجتمع المدني
0.92 9.1 0.00 الشعور باألمن والسالمة الشخصية
0.00 0.03 0.9 مستوى التعليم
0.12 0.28 0.7 الجندر

−1.5 Intercept

<0.00 P االحتمالية
التنبؤ بالتصورات حول الفساد

0.59 3.77 0.000 الثقة المجتمعية
0.35 5.4 0.00 تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي

األرقام بالخط الغامق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.5.
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الجدول الرقم )3(
 نتائج تحليل نموذج المعادالت المتزامنة للتنبؤ بالثقة 

بالمؤسسات والتصورات الفردية حول الفساد

B z P>z

التنبؤ بالتصورات حول الفساد
1.03 4.24 0.00 الثقة بالحكومة )المؤسسات(

−0.02 −0.46 0.64 الثقة المجتمعية
0.00 0.21 0.8 ممارسة الفساد )الحصول على منفعة عبر الواسطة أو الرشوة(

−0.01 −0.53 0.5 تسامحية الفساد
−0.00 −0.12 0.9 االنخراط في المجتمع المدني

0.08 0.52 0.6 الشعور باألمن والسالمة الشخصية
0.02 0.51 0.6 مستوى التعليم

−0.4 −0.46 0.6 الجندر
−1.7 Intercept

<0.00 P االحتمالية
التنبؤ بالثقة في المؤسسات

1.1 6.33 0.000 التصورات الفردية حول الفساد
−0.05 −0.53 0.5 تقييم الوضع االجتماعي واالقتصادي

األرقام بالخط الغامق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.5.

النتائج دلت  الثقة والثقة بالمؤسسات فإن  العالقة بين  وفي تحليل آخر لم نسرده هنا حول 
على أن الثقة المجتمعية تعتبر عامل تنبؤ لمستوى الثقة المجتمعية بالمؤسسات. بكلمات أخرى، 
وإذا كان هناك ثقة مجتمعية ذات مستوى متدٍن، فهذا مؤشر قوي )ذو داللة إحصائية عالية( على 

انخفاض الثقة بالمؤسسات الحكومية.

مناقشة وخاتمة
ناقش هذا البحث العالقة بين الثقة المجتمعية، والثقة بالمؤسسات الرسمية والفساد من خالل 
التصورات الفردية للفساد في فلسطين في المناطق الخاضعة لسلطة منظمة التحرير الفلسطيني 
في وصف  البحث  بدأ  وإدارتــهــا.  تحت سيطرة حركة حماس  غزة  قطاع  وفي  الغربية،  الضفة  في 
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من  أساسية  سمة  الفساد  أصبح  وكيف  إنشائها،  منذ  الفلسطينية  السلطة  في  الفساد  حــول  عــام 
النظام السياسي الفلسطيني مع الغياب الكامل للشفافية والحوكمة الرشيدة والتاريخ الديمقراطي 
للحركة النضالية الفلسطينية. ثم أبرز البحث مراجعة األدبيات للعالقة بين الثقة المجتمعية والثقة 
حول  المنشورة  الــدراســات  عبر  أخــرى،  جهة  من  الفساد  حول  والتصورات  جهة،  من  بالمؤسسات 
التركيز  مع  ولكن  البحث  ُكتب عن موضوع  فلسطين، حيث  أخــرى وكذلك في  الموضوع من دول 
على النشاطية في المجتمع المدني والمؤسسات غير حكومية كمتغير مؤثر. حيث يحاجج بعض 
وتقلل  الفساد،  عن  للفساد(  )كمقياس  تولد تصورات مضخمة  المجتمعية  الثقة  قلة  بأن  الباحثين 
للفساد  المرتفعة  التصورات  بأن  اآلخر  البعض  الرسمية. ويحاجج  المؤسسات  في  الثقة  من  كذلك 
تؤثر في الثقة المجتمعية والثقة بالمؤسسات. وكونه من الطبيعي أن وجود تصورات مضخمة عن 
الفساد في المؤسسات الرسمية يعني ثقة قليلة في تلك المؤسسات، وهو ما لم يحاول البحث إثباته 
هنا، بل كان السؤال من يؤثر في اآلخر، وهل هي عالقة جدلية سببية واضحة من اتجاه واحد او 

اتجاهين.

 2400 من  ألكثر   2019 - 2018 لعام  العربي  البارومتر  من  المتوافرة  البيانات  باستخدام 
المعادالت  نــمــوذج  باستخدام  البيانات  تلك  تحليل  تــم  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة  مــن  شخص 
التأثيرات  تحليل  خالله  من  الباحث  يستطيع  حيث  تحليل،  كأفضل  الثالث  المراحل  ذات  المتزامنة 
في  المجتمعية  الثقة  أن  وجدنا  فقد  التحليل  نتائج  على  وبناًء  األهمية.  ذات  للمتغيرات  المتبادلة 
فلسطين تتأثر بالشعور باألمن والسالمة وتسامحية الفساد. أي أن التصورات المسبقة عن الفساد 
ال تتنبأ بمستوى الثقة المجتمعية. ويأتي هذا متوافًقا مع أبحاث أخرى كتلك في لبنان، حيث يرى 
عامل  هي  والغذائي(  واإلنساني  المالي  )األمــن  مقّربيه  وسالمة  وسالمته  الشخصي  أمنه  أن  الفرد 
إلى  ذلــك  إرجــاع  يمكننا  المعالم  واضحة  غير  السببية  إن  وحيث  المجتمع )19(.  ببقية  لثقته  محدد 
المتغير الثاني وهو تسامحية الفساد، حيث يؤثر بشكل كبير )ذات داللة إحصائية عالية( في الثقة 
وسالمته  أمنه  على  يخاف  فهو  عادي  أمٌر  وممارسته  الفساد  أن  اإلنسان  يرى  فعندما  المجتمعية. 
لصالحهم  العامة  المصادر  يستغلون  المجتمع  أفــراد  من  العديد  بأن  االعتقاد  ذلك  ويعزز  الذاتية، 
على حساب بعض األفراد اآلخرين. أما النتائج األخرى فتعزز فرضيتنا بأن التصورات حول الفساد 
مجتمع  هو  قليلة،  مجتمعية  ثقة  ذات مستوى  مجتمًعا  أن  أي  المجتمعية.  الثقة  تقل  عندما  ترتفع 
فساد ستؤثر  عن وجود  المرتفعة  التصورات  بأن  ذلك  تفسير  يمكن  للفساد.  عالية  تصورات  لديه 
مباشرة في مستوى الثقة بالمؤسسات، والعكس صحيح، حيث تؤثر الثقة بالمؤسسات في مستوى 

التصورات حول الفساد، وهو ما تثبته نتائج التحليل في الجدول الرقم )3(.

الفساد،  حــول  التصورات  مستوى  في  تؤثر  المجتمعية  الثقة  أن  هي  البحث  هــذا  خالصة  إن 
ولكن العكس غير صحيح، بينما تؤثر وتتأثر الثقة بالمؤسسات بمستوى التصورات حول الفساد. 
الالفت للنظر أن مستوى االنخراط في مؤسسات المجتمع المدني ال يؤثر في مستوى الثقة العامة، 

 Abdalhadi Alijla, «Between Inequality and Sectarianism: Who Destroys Generalised Trust?: (19)
 The Case of Lebanon,» International Social Science Journal, vol. 66, nos. 219-220 (March-June 2016),
pp. 177–195, <https://doi.org/10.1111/ISSJ.12122>.
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المدني  المجتمع  مؤسسات  في  العضوية  األخــرى حيث  المناطق  في  األدبيات  مع  يتنافى  ما  وهو 
تعمل على تعزيز الثقة المجتمعية بينما يتوافق مع ما حاجَجت به الباحثة أماني جمال )20(.

المجتمعات  لتقدم  الثقة مكّون أساسي  البحث مضامين سياساتية ومجتمعية، حيث  لهذا  إن 
على  ســواء  الثقة،  تآكل  على  يعم  الفساد  وأن  المجتمعي،  وبنيانها  ديمقراطيتها  على  والمحافظة 
التصورات أو التسامحية أو الممارسة، وهو ما يتطلب تعزيًزا لبرامج مكافحة الفساد أواًل، ومن ثم 

وضع برامج شفافة حيث يكون المواطن جزًءا من فعاليتها لمكافحة الفساد كأداة رقابية □

Jamal, Barriers to Democracy.   (20)

صدر حديًثا
تفكيك االشتراكية العربية

علي القادري
ــذا الــكــتــاب  ــي هــ ــادري فـ ــقــ ــ ــدرس عــلــي ال ــ يـ
نشوئها  وظــروف  العربية،  االشتراكية  التجربة 
لتلك  الطبقية  البنية  محلاًل  تفككها،  وأســبــاب 
الــتــي عرفتها هــذه  الــتــطــورات  الــتــجــارب وأبــــرز 
التجارب  البنية والتي ساهمت في تحويل هذه 
عــكــســًيــا بــاتــجــاه الــخــيــارات الــنــيــولــيــبــرالــيــة التي 
لديها،  االشتراكية  المرحلة  إنجازات  قضت على 
وعــززت  المنتجة،  االقتصادية  البنية  وتــحــديــًدا 
غير  االستهالكية   - التجارية  االقتصادات  دور 
المنتجة، وأعادت هيمنة الطبقة الكومبرادورية 
التي عرّضت هذه البلدان لعملية نهب اقتصادي 
العالمي،  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  مــراكــز  لمصلحة 
وســبــبــت فــي تــراجــع مــعــدل الــنــمــو واضــمــحــالل 
فرص  وانخفاض  االشتراكية  التنمية  إنــجــازات 
الــعــمــل وانــتــشــار الــفــقــر، مــقــابــل تــراجــع الــوعــي 

416 صفحةالطبقي وصعود صراع الهويات.
الثمن: 20 دوالًرا
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دراسات��

 الســــالم الـصــعـب بـيــن ســوريــة وإسـرائــيــل؟ 
 تضارب مصالح األمن القومي والمنافسة 

على بالد الشام بوصفها مجال نفوذ

جمال واكيم)*(
أستاذ التاريخ والعالقات الدولية في الجامعة اللبنانية.

jamal1.wakim1@gmail.com. )*( البريد اإللكتروني:  

مقدمة
تنطلق هذه الدراسة من اعتبار أن تحقيق السالم بين سورية وإسرائيل صعب جًدا. وترتبط 
أسباب ذلك بتصور الجمهورية العربية السورية لتاريخها وهويتها، الذي يؤثر في العناصر التي 
تحدد أمنها القومي ومجال نفوذها، والذي يتعارض بصورة مباشرة مع تصور الكيان الصهيوني 
النفوذ نفسه،  القومي، وتنافسه مع سورية على مجال  لتاريخه وهويته، وبالتالي مفهومه لألمن 
الـــشـــام والـــتـــي تــضــم فــلــســطــيــن واألردن  وهـــو بـــالد 
ولبنان وسورية التي تمتاز بما يربطها من وشائج 
العروبة التي تدعم مقاربتها ألمنها القومي ومجال 
نفوذها. وسورية وإسرائيل على طرَفي نقيض في 
النخب فيهما  التي تحدد تصور  ما يتعلق بالعوامل 
جًدا  الصعب  من  يجعل  ما  هــذا  الوطنية.  لهويتهما 
االخــتــالفــات  هــذه  البلدين، وجــعــل  بين  إقــامــة ســالم 
ــلــحــل، األمـــــر الـــــذي يجعل  ــيـــة غــيــر قــابــلــة ل األســـاسـ
الصراع بينهما مستداًما. وهذا ما يفسر فشل جميع المحاوالت إلقامة سالم بينهما حتى اآلن. لقد 
في  العلوية  األقلية  »رغبة  خالل  من  ذلك  الغربية  المدرسة  إلى  المنتمون  والعلماء  المؤرخون  برر 
البقاء في السلطة، من طريق استخدام الصراع مع إسرائيل كذريعة لفرض الحكم االستبدادي في 
سورية«. أما هذه المقالة فتحاجج بأن ما نادى به الرئيس السوري الراحل حافظ األسد لم يكن إال 
استمراًرا للعهود التي سبقته، التي كانت تتماهى مع تصور سورية لهويتها وتاريخها ودورها في 

إن التصور السوري لألمن القومي 
ومـــجـــال الـــنـــفـــوذ ســيــحــدد مــوقــف 
المباشر،  محيطها  تــجــاه  دمــشــق 
التي  أي لبنان واألردن وفلسطين، 

تَعّد جزًءا من بالد الشام.
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ما  هذا  إسرائيل وهويتها ودورهــا.  لتاريخ  الصهيونية وتصورها  مع  يتناقض  كان  الذي  محيطها، 
يفسر لماذا كانت سورية وإسرائيل في حالة صراع دائمة، وهذا يفسر أيًضا لماذا تورطت إسرائيل 
مؤخًرا في الحرب على سورية، من خالل دعم المتمردين اإلسالميين، ومن خالل هجماتها المتكررة 

على سورية )1(.

أواًل: األمن القومي ومجال التأثير
ــن الــقــومــي عــلــى أنـــه »الــمــعــطــى غــيــر الــمــرتــبــط بــالــضــرورة بالسياسة  يــعــرّف مــايــكــل بـــول األمـ
مهًما  إرًثــا  معين  مجتمع  يعدها  التي  الحياة  وأنماط  بالقيم  بل  العسكرية  وال السياسة  الخارجية 
متطابقة.  ليست  لكنها  القومي،  األمن  مع  الوطنية  المصالح  تتقاطع  أن  يمكن  لبول،  وفًقا  لــه« )2(. 
)الدفاع  الوطني  الدفاع  مثل  القومي  األمن  الوطنية ال تشكل جزًءا من  المصلحة  هناك عناصر من 
بهذه  التضحية  يمكن  القومي،  األمــن  نظر  من وجهة  السياسي.  واالستقرار  والــمــوارد(  األرض  عن 
 )1924 - 1870( لينين  فالديمير  ضحى  عندما  حدث  كما  القومي،  األمــن  على  للحفاظ  العناصر 
بأراض روسية لمصلحة ألمانيا في مقابل توقيع معاهدة بريست - ليتوفسك )1918( معها إلنقاذ 
الثورة الشيوعية )3(. لذلك، تجدر اإلشارة إلى أن تصور األمن القومي يعتمد على مدى هيمنة النخبة 

الحاكمة أو الطبقة على الدولة والمجتمع.
يمثل  أن  مــن  »بـــداًل  بأنه  يــجــادل  نييسونين  هينو  فــإن  النفوذ،  مجال  بمفهوم  يتعلق  مــا  فــي 
المفهوم واقًعا ملموًسا، فإن مجال التأثير هو مفهوم غامض وقابل للجدل وله تأثير في السلوك 
السياسي« )4(. وفًقا للموسوعة البريطانية، يتم تعريف مجال النفوذ على أنه »مصطلح دبلوماسي 
يشير إلى مطالبة الدولة بالسيطرة الحصرية داخل إقليم خارجي محيط بها« )5(. ولدعم فرضيته، 
يشير نييسونين إلى عقيدة الرئيس األمريكي جيمس مونرو )1758 - 1831( التي عّدت أمريكا 
التي عّدت أوروبا الشرقية جزًءا  السوفياتية  النفوذ األمريكي، والسياسة  الالتينية جزًءا من مجال 
أن  أو هيمنتها يمكن  الدولة  أن توسيع نطاق سيطرة  التأكيد  بها. يجب  الخاص  النفوذ  من مجال 
يشمل أشكااًل اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو »قد يهتم بالسيطرة الكلية في اإلقليم« )6(. وإن 

في  الواقعية  بالمدرسة  أساًسا  ترتبط  التي  القومي  األمــن  نظرية  من  تنطلق  الــدراســة  أن  ذكــره  (1) الجدير 

السياسة، والتي تعلي مبدأ القوة على أي مبدأ آخر. لذا فإن مفهوم األمن القومي ال يعير بااًل للقانون الدولي أو 
حقوق اإلنسان أو المشروعية التاريخية. لذا فإن اللغة المعتمدة في الدراسة تحاول مجاراة هذه النظرية بتحليل 
األمور من منظار السياسة الواقعية المستندة إلى القوة ال إلى المشروعية، مع عدم تبني مبادئ المدرسة الواقعية 

وفًقا لمبدأ »ناقل الكفر ليس بكافر«.
 Michael M. Boll, National Security, Power and International Relations (Lexington: The (2)
University Press of Kentucky, 1988), pp. 1-2.

Ibid.   (3)

 Heino Nyyssönen, «Spheres of Influence: A Few Reflections on the Concept,» Corvinus Journal (4)
of International Affairs (3 January 2016), p. 1.

Encyclopedia Britannica as quoted in: Ibid., p. 5.   (5)

Ibid.   (6)
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المباشر، أي  النفوذ سيحدد موقف دمشق تجاه محيطها  القومي ومجال  التصور السوري لألمن 
لبنان واألردن وفلسطين، التي تَعّد جزًءا من بالد الشام. من ناحية أخرى، فإن إسرائيل، التي أقيمت 
يجعل  نفسها. وما  الجغرافية  المنطقة  على  نفوذها  لبسط  التاريخية، تسعى  فلسطين  أرض  على 
تجعلهما  الوطنية  للهوية  محددات  إلى  يستندان  السياسيَّين  الكيانين  أن  هو  تعقيًدا  أكثر  األمــور 
تتكون  أن سورية  بينهما. ورغم  إلى تسوية  للتوصل  كلًيا من دون وجود فرصة قوية  يتناقضان 
من مجموعات دينية مختلفة تجتمع في كيان يرفع لواء العروبة كهوية جامعة لكل مكوناته الذين 
بالدرجة  أوروبــا  ليهود  وملجأ  يهودي  »ككيان  إسرائيل  تأسست  منهم )7(  بالمئة   90 العرب  يمثل 
العربية األخرى، كما بقي يعيش  الفلسطينيين والبلدان  التوسع على حساب  األولى« )8(، قام على 
الفلسطيني من وطنه  الشعب  أغلبية  بعد طرد  والمسلمين  المسيحيين  العرب  بالمئة من   20 فيها 

منذ عام 1948 )9(.
هذا يجعل الدولتين تحاوالن التأثير في منطقة النفوذ نفسها المتنازع عليها وهي بالد الشام. 
العرب  من  أغلبية  من  يتكون  المشرق  أن  بحكم  القومي  البعد  على  التشديد  تحاول سورية  وبينما 
نفسه  المشرق  هــذا  بــأن  تــجــادل  الصهيونية  النخب  فــإن  واحـــد،  ومصير  ولغة  بتاريخ  المرتبطين 
يتكون من مجموعات من األقليات الدينية. ووفًقا للمؤرخ اإلسرائيلي إسرائيل شاحاك، فإن القيادة 
النص  إلــى  حرفي  نحو  على  تنظر  التي  القديم  العهد  بأساطير  كبير  حد  إلــى  مدفوعة  اإلسرائيلية 
بجوارها )10(.  وعالقاتها  دورها  وتصور  اإلسرائيلية  الهوية  وراء  الدافعة  القوة  يشكل  الذي  الديني 
ويقول مؤرخ إسرائيلي آخر إن »روح الصهيونية الملتزمة بتطهير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين 
لمجموعة  منهجي  نحٍو  على  إسرائيل  خططت  وقــد  الباقين -  ومحاصرة  المقدسة  األراضـــي  مــن 
متقنة من القيود القانونية والسياسية والمادية لعزل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ولحرمانهم حق تقرير المصير، أو حتى حقوق اإلنسان والحقوق المدنية األساسية« )11(.

1 - اإلرث التاريخي لسورية
العثمانية،  اإلمبراطورية  انهيار  تأسس عقب  كيان سياسي  السورية هي  العربية  الجمهورية 
نال  انتدابهم على سورية ولبنان،  الذين فرضوا  الفرنسيين  المستمر ضد  الكفاح  وبعد عقدين من 

«Review Syria Demographics Profile 2018,» Index Mundi, <https://www.indexmundi.com/ (7)
syria/demographics_profile.html> (accessed on 1 September 2019).

(8) رغم تناقض إسرائيل مع القانون الدولي وقيامها أساًسا باالستيالء على أراضي الفلسطينيين والبلدان 

العربية المجاورة بالقوة، فإنه يتم النظر إليها هنا كفاعل في العالقات الدولية ويجري تحليل أمنها القومي من 
هذه الناحية من دون أن يعني ذلك أي إقرار به.

«Israel Confronts Its Changing Demographics,» Stratfor Worldview (23 April 2018), <https:// (9)
 worldview.stratfor.com/article/israel-confronts-its-changing-demographics> (accessed on 1 September
2019)

 Baruch Kimmerling, «Book Review of Israel Shahak’s «Jewish History, Jewish Religion: The (10)
Weight of Three Thousand Years,» Journal of Palestine Studies, vol. 26, no. 3 (Spring 1997), pp. 96 – 98.

 Brent E. Sasley, «Book Review of Ilan Pappe’s The Biggest Prison on Earth: A History of the (11)
Occupied Territories,» The Middle East Journal, vol. 72, no. 1 (Winter 2018), pp. 150 – 151.
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المدينة  حلب  مثلت  حين  في  الدولة  عاصمة  دمشق  كانت   .1946 عام  في  استقاللهم  السوريون 
الثانية من حيث األهمية السياسية واالقتصادية. ولكلتا المدينتين تاريخ طويل يعود إلى العصور 
سورية  من  كـاًل  الحديث  العصر  في  المنطقة  هــذه  شملت  الشام.  بــالد  في  تجارية  كمدن  القديمة 
إليها.  العراق  البعض سيناء وأجــزاء من شمال غرب  ولبنان واألردن وفلسطين وكيليكيا. ويضيف 
البحر  عبر  آسيا،  وشــرق  الهند  من  القادمة  التجارة  طــرق  ملتقى  المنطقة  هــذه  كانت  الــِقــدم  ومنذ 
هو  هذا  المتوسط.  األبيض  البحر  شرق  باتجاه  الوسطى  وآسيا  الفارسي  والخليج  واليمن  األحمر 
السبب في أنها مثلت ساحة صراع بين مصر واألناضول وبالد ما بين النهرين. هذا هو أحد أسباب 
مًعا،  واألنــاضــول  على مصر  السيطرة  يمكنها  قــوة  من  جــزًءا  تكن  لم  ما  دائــًمــا  الشام  بــالد  تشرذم 
 ،)750 - 661( األمويين  أيــام  الوضع  كــان  كما  ذاتــه،  الوقت  في  النهرين  بين  ما  وبــالد  مصر  أو 
والعباسيين حتى القرن العاشر، والمماليك )1260 - 1516( والدولة العثمانية )1516 - 1918(.

في  كانتا  حيث  المبكر  الــتــاريــخ  منذ  المجال  هــذا  فــي  رئيسًيا  دوًرا  ودمــشــق  حلب  أّدت  لقد 
طليعة المراكز التجارية في الشرق األوسط والعالم القديم. خالل الحكم العثماني للوطن العربي 
العربية.  المنطقة  إلــى  العثمانية  اإلمبراطورية  بوابة  ودمشق  حلب  أصبحت   ،)1918 - 1516(
إقليمية  مراكز  مثلتا  ألنهما  لهما  المجاورة  الريفية  المناطق  إخضاع  من  المدينتين  كلتا  وتمكنت 
للمدينتين  المجاور  الريف  واعتمد  محيطهما.  في  والتجارية  والقضائية  اإلداريــة  األنشطة  تحتكر 
لت  حوَّ منتجاتهم.  وتسويق  والصحية  االجتماعية  الخدمات  على  للحصول  عليهما  الرّحل  والبدو 
النخب  تنادي  مدنية حديثة  إلى  دمشق  التاسع عشر  القرن  في  العثمانية  اإلمبراطورية  إصالحات 

فيها بالقومية العربية كمحدد جديد لهويتها القومية )12(.
وقد دفع هذا باإلمبراطور الفرنسي نابليون الثالث )1808 - 1873(، الذي كان حريًصا على 
التقارب مع العرب بعد احتالل الجزائر في عام 1830، إلى أن يقترح في عام 1860 إنشاء مملكة 
الجزائري  عبد القادر  األمير  يكون  أن  على  العقبة،  خليج  إلى  المتوسط  األبيض  البحر  من  عربية 
من  عقدين  طــوال  الجزائر  في  الفرنسيين  قاتل  الــذي  وهو  المملكة،  لهذه  ملًكا   )1883  - 1808(
الزمن. وكان أحد األسباب الرئيسية لهذا المشروع الفرنسي هو الدفاع عن قناة السويس التي اتفق 
المملكة  مشروع  أن  رغــم   .)13( 1859 عــام  في  حفرها  على  المصري  الخديوي  مع  الثالث  نابليون 
التي  الدمشقية  النخبة  وبخاصة  السورية،  النخبة  خيال  على  استحوذ  أنه  إال  يتحقق،  لم  العربية 
القومية  بالحقوق  بالمطالبة  العشرين. وهي بدأت  القرن  أوائل  إلى حركة سياسية بحلول  تطورت 
للعرب ضمن النطاق العثماني، ثم دعت إلى االستقالل العربي الكامل خالل الحرب العالمية األولى. 
وأّدى الدمشقيون دوًرا محورًيا في الثورة العربية الكبرى التي اندلعت في حزيران/يونيو 1916 
العربية  الــثــورة  طالئع  دخلت   1918 أيلول/سبتمبر  بحلول  البريطانية.  اإلمبراطورية  من  بدعم 
الــشــريــف حسين  رايـــة  العربية تحت  الــوحــدة  إلــى  دعــت  وأنــشــأت حكومة مؤقتة  دمــشــق،  الــكــبــرى 
سورية  في  الفرنسية  األطماع  مواجهة  وفي   .1924 عام  حتى  الحجاز  حاكم   ،)1931 - 1853(

 Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism-the Politics of Damascus 1860-1920 (12)
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983), p. 1.

(13) عادل إسماعيل، لبنان في تاريخه وتراثه )بيروت: مركز الحريري الثقافي، 1993(، ص 370 - 375.
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ولبنان، دعا القوميون العرب إلى تأسيس المملكة العربية السورية التي كان يجب أن تشمل سورية 
ولبنان واألردن وفلسطين ومنطقة مرسين وكيليكيا )14(.

2 -  الدور المحوري للبرجوازية الدمشقية )1920 - 1970(
األولــى  العالمية  الحرب  انتهت  فلقد  الدمشقية؛  النخبة  تطلعات  مع  األحــداث  مسار  تعارض 
بريطانيا  وخرجت  األخيرتين.  الدولتين  وانهيار  العثمانية  واإلمبراطورية  والنمسا  ألمانيا  بهزيمة 
العظمى وفرنسا منتصرتين ولديهما خططهما الخاصة بالمشرق العربي. ووفًقا التفاقية سايكس - 
بينما  الفرنسي،  1916، كانت سورية ولبنان ستخضعان لالنتداب  التي وقعت سًرا في عام  بيكو 
تموز/ في  ميسلون  معركة  بعد  وفلسطين )15(.  واألردن  العراق  على  انتدابهم  البريطانيون  فرض 

يوليو 1920، دخلت القوات الفرنسية دمشق، وشرعت السلطات الفرنسية في إقامة دول منفصلة 
تم  العلويين في شمال غرب سورية. كما  الــدروز في حــوران ومنطقة  في حلب ودمشق ومنطقة 

إعالن دولة لبنان الكبير في أيلول/سبتمبر 1920 )16(.
المقام  في  التجارية  الدمشقية  النخبة  بقيادة  السورية  الوطنية  النخبة  ناضلت  ذلك  بنتيجة 
العلويين وجبل  توحيد حلب ودمشق وجبال  إعادة  تمكنت من  ذلك  وبنتيجة  االنتداب،  األول ضد 
الوطنيون  تمكن   ،1946 عام  بحلول  السورية.  العربية  الجمهورية  هي  واحــدة  دولــة  في  الــدروز 
الفرنسية مــن ســوريــة.  الــقــوات  انــســحــاب  الــكــامــل بعد  االســتــقــالل  الــحــصــول على  مــن  الــســوريــون 
للدولة  كأيديولوجيا  العربيَة  القوميَة  السورية  النخبُة  تبنت  أعــاله،  المذكور  بــاإلرث  واســتــرشــاًدا 
السوري.  القومي  األمــن  تحدد  عقيدة،  أو  قيمة«،  »أعلى  العربية  القومية  باتت  هنا  من  الجديدة. 
على  ينص  السوري  الدستور  في  بند  تضمين  خــالل  من  أفضل  بصورة  ذلــك  عن  التعبير  تم  وقــد 
ذلــك،  إلــى  إضــافــة  الــعــربــيــة )17(.  الــوحــدة  لتحقيق  مــن سعيها  تنبع  ســوريــة  أي حكومة  أن شرعية 
1918 - 1920، ستنظر النخبة السورية إلى لبنان  وبناًء على إرث مملكة الملك فيصل في أعوام 
واألردن وفلسطين على أنها أراٍض منفصلة عن سورية، وبالتالي فهي تمثل جزًءا من منطقة نفوذ 

الجمهورية العربية السورية.
لتحقيق  نضالها  من  شرعيتها  تستمد  كانت  سورية  في  نظام  أو  حكومة  أي  فــإن  وبالتالي، 
لبنان واألردن وفلسطين، وكان  إلى ذلك، فهي تسعى لبسط نفوذها على  العربية. إضافة  الوحدة 
هذه  تحقيق  فــي  الفشل  كــان  التجارية.  الدمشقية  للنخبة  االقتصادية  المصالح  ترعى  أن  عليها 
العراق  بين  المنافسة  أدت  وقد  في سورية.  نظام حكم  أي  استقرار  زعزعة  إلى  األهــداف سيؤدي 
من  سلسلة  إلــى  والستينيات  الخمسينيات  في  األدنــى  الشرق  في  الهيمنة  على  والسعودية  ومصر 

 Zeine N. Zeine, The Struggle for Arab Independence: Western Diplomacy and the Rise and Fall (14)
of Faisal’s Kingdom in Syria (Beirut: Khayat, 1960).

Ibid.   (15)

 Michael Province, The Great Syrian Revolt, and the Rise of Arab Nationalism (Austin, TX: (16)
University of Texas Press, 2005), p. 17.

 ،2019 7 تموز/يوليو  الــشــعــب،  مــوقــع مجلس   »،1930 لــدولــة ســوريــة  الــســوري  »الــدســتــور  (17) انـــظـــر: 

<http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420&> (accessed on 25 August 2019).
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االنقالبات في سورية. ولم يستطع جمال عبد الناصر )1918 - 1970(، الزعيم العربي األبرز في 
الخمسينيات والستينيات، من الحفاظ على الوحدة مع سورية ألكثر من ثالث سنوات. فبعد إعالن 
 ،1961 أيلول/سبتمبر  في  عقدها  انفرط   1958 شباط/فبراير  في  وســوريــة  مصر  بين  الــوحــدة 
التأثير  كان  الكبرى.  الشركات  وتأميمه  اشتراكية  تدابير  عبد الناصر  اتخاذ  من  أسابيع  بعد بضعة 

النخبة  التدابير هو اإلضرار بمصالح  لهذه  المباشر 
على  النهاية  فــي  انقلبت  التي  الدمشقية  التجارية 
األول/ عبد الناصر. وفي خطاب علني في تشرين 
ضده  االنــقــالب  مــن  قليلة  أيــام  بعد   ،1961 أكتوبر 
الشركة  إدارة  عبد الناصر مجلس  اتهم  في سورية، 
ال عجب  ضــده )19(.  االنقالب  بتمويل  الخماسية )18(، 
إًذا في أن الضابطين الرئيسيين اللذين قادا االنقالب 
ــى الــبــرجــوازيــة الــدمــشــقــيــة، وهما  كــانــا يــنــتــمــيــان إلـ
المشير  مكتب  مدير  الــنــحــالوي،  كريم  عبد الكريم 
عبد الحكيم عامر في دمشق، وحيدر الكزبري، قائد 

قوة البادية في الجيش السوري آنذاك.

البقاء في  من  1966 و1970،  عامي  بين  القوي في سورية  الرجل  يتمكن صالح جديد،  لم 
االشتراكية.  سياساته  خالل  من  الدمشقية  التجارية  النخبة  لمصالح  تهديده  نتيجة  طويـاًل  الحكم 
مراعاة  خــالل  مــن  وجــديــد  عبد الناصر  »أخــطــاء«  تجنب  قــد   )2000 - 1930( األســد  حافظ  وكــان 
مصالح النخبة التجارية الدمشقية التي دعمته، وهو ما جعل ميزان القوى يميل إلى مصلحته، األمر 
الذي مكنه من االنقالب على جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 1970 )20(. واستفاد األسد من دعم 
النخبة التجارية الشامية في مواجهته مع اإلخوان المسلمين الذين لم يستطيعوا كسب تأييد دمشق 
لتمردهم المسلح بين عامي 1975 و1980. وتقديًرا لدعمهم، زاد األسد من حصة النخبة الدمشقية 
التجارية من االستيراد من مليار ليرة سورية في عام 1975 إلى 3.63 مليار ليرة سورية في عام 

1976 ونحو 4.17 مليار ليرة سورية في عام 1980 )21(.

الرئيس  عــن  الــصــادر   21 الــرقــم  الــمــرســوم  بموجب   1946 عــام  الخماسية  الشرقية  الشركة  (18) تأسست 

1961 من  20 آب/أغسطس  الكبرى لدمشق. تم تأميمها في  التجارية  السوري شكري قوتلي، وتمتلكها األسر 
التي دخلت في االتحاد مع مصر في  أيًضا رئيس سورية  الذي كان  المصري جمال عبد الناصر  الرئيس  جانب 
شباط/فبراير 1958. بعد شهر واحد من تأميم الشركة، أنهى االنقالب االتحاد مع مصر وتم استرجاع الشركة 
1962 تم تأميم الشركة مرة أخرى تحت ضغط  مع تعويض ألصحابها األصليين. ومع ذلك، في نيسان/أبريل 
<https://www.alkhomassya.org/ar/>. العناصر القومية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة  
 ،1961 األول/أكتوبر  2 تشرين  القاهرة،  عبد الناصر في جامعة  الرئيس جمال  لخطاب  نادر  (19) فيديو 

<https://www.youtube.com/watch?v=BeLL-i6b65I> (accessed on 27 August 2019).

 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their (20)
Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999).

Ibid., p. 208.   (21)

انسحاب  مــن  إســرائــيــل  اســتــفــادت 
مــــصــــر مــــــن الـــــــصـــــــراع الــــعــــربــــي - 
ــلــــي لـــتـــحـــويـــل انــتــبــاهــهــا  ــيــ اإلســــرائــ
الـــتـــرويـــج  وأرادت  الــــشــــرق.  نـــحـــو 
الــذي  األدنـــى  للشرق  لمخططاتها 
أســس  عــلــى  تقسيمه  تــريــد  كــانــت 

طائفية.
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3 - التهديد اإلسرائيلي لسورية )1948 - 1990(
بقيادة  البريطانية  القوات  احتالل  من  قليلة  أسابيع  بعد   ،1917 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
بلفور  آرثــر  البريطاني  الخارجية  وزيــر  أصــدر  للقدس،   )1936  ،1861( أّلنبي  إدمــونــد  الجنرال 
كبيًرا  نجاًحا  هــذا  مثَّل  فلسطين )22(.  فــي  لليهود  وطــن  إقــامــة  إلــى  يدعو  وعـــًدا   )1930  -  1848(
لن  وبالتالي،  بــســويــســرا )23(.  بــازل  فــي   1897 عــام  فــي  رسمًيا  تأسست  التي  الصهيونية  للحركة 
يقصر الصهاينة تطلعاتهم على أرض فلسطين فقط، بل سينظرون إلى المنطقة الممتدة من نهر 
ثيودور  للصهيونية  المؤسس  لألب  وفًقا  لنفوذهم.  مجااًل  بوصفها  شرًقا  الفرات  إلى  غرًبا،  النيل 
هرتزل )1860 - 1904(، »تمتد مساحة الدولة اليهودية من مصر إلى الفرات« )24(. ويعّبر عن هذا 
النيل حتى الفرات،  الرأي أيًضا الحاخام فيشمان الذي صرح بأن »األرض الموعودة تمتد من نهر 
للدولة  مركزية  معتقدات  التصريحات  هــذه  أصبحت  ولــبــنــان« )25(.  سورية  من  أجــزاء  تشمل  وهــي 
اإلسرائيلية، وتَعّد محدًدا رئيسًيا ألمنها القومي، األمر الذي يؤدي إلى تناقض غير قابل للتوفيق مع 

الجمهورية العربية السورية.
دولــة  وأســســت  العربية  الجيوش  الصهيونية  العسكرية  العصابات  هزمت   ،1948 عــام  فــي 
1967، هزمت إسرائيل جيوش مصر  80 بالمئة من فلسطين التاريخية. ثم في عام  إسرائيل على 
وسورية واألردن واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن وصحراء سيناء. في عام 
 .1967 عام  المحتلة  األراضــي  لتحرير  إسرائيل  على  منسًقا  هجوًما  وسورية  مصر  شنت   ،1973
عام  في  عبد الناصر  خلف  الــذي  المصري  الرئيس   )1981 - 1918( الــســادات  أنــور  هــدف  وكــان 
إليه هي حرب تحريك  بالنسبة  الحرب  كانت  اإلسرائيليين وبالتالي  اتصال مع  قنوات  1970، فتح 
احتلتها  التي  األراضــي  تحرير  يريد  كان  فقد  األســد  حافظ  إلى  بالنسبة  أما  تحرير.  حرب  وليست 
الخالف  وقوع  إلى  ذلك  أدى  الفعلية )26(.  السادات  بنيات  علمه  دون  من   ،1967 عام  في  إسرائيل 
بين سورية ومصر، وقامت األخيرة بتوقيع اتفاقية سالم منفصلة مع إسرائيل في عام 1979 تاركة 

سورية تواجه إسرائيل بمفردها.
استفادت إسرائيل من انسحاب مصر من الصراع العربي - اإلسرائيلي لتحويل انتباهها نحو 
طائفية  أسس  على  تقسيمه  تريد  كانت  الذي  األدنــى  للشرق  لمخططاتها  الترويج  وأرادت  الشرق. 
أقليات  على  قائمة  دول  بمجموعة  مسلمة  عربية  أغلبية  مــن  المكون  محيطها  استبدال  أجــل  مــن 

الوحدة  دراســات  )بيروت: مركز  الصهيوني  العربي -  الصراع  التحدي واالستجابة في  (22) عوني فرسخ، 

العربية، 2008(، ص 246 - 252.
(23) المصدر نفسه، ص 152.

 Israel Shahak and Michel Chossudovsky, ««Greater Israel»: The Zionist Plan for the Middle (24)
East,» Global Research, 3 August 2019, <https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-
for-the-middle-east/5324815> (accessed on 28 August 2019).

Ibid.   (25)

 ،)1987 والــنــشــر،  لــلــدراســات  العربية  )بــيــروت:  األوســـط  الــشــرق  الــصــراع على  ــد:  األسـ (26) باتريك سيل، 

ص 319.
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طائفية وإثنية. وهذا ما يفسر إقامتها عالقات مع قيادات أكراد العراق والموارنة والدروز اللبنانيين 
وغيرهم )27(. رًدا على ذلك، تبنى األسد استراتيجية لتأسيس جبهة شرقية ضد إسرائيل تتألف من 
لبنان واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى سورية )28(. في عام 1975، اندلعت الحرب 
والحركة  يمينية،  مسيحية  أحــزاب  من  تتألف  كانت  التي  اللبنانية،  الجبهة  بين  لبنان  في  األهلية 
الوطنية التي كانت تتكون من أحزاب قومية يسارية غير طائفية. وقد تحالف اليسار اللبناني مع 
الصدام مع نظام  1970 بعد  لبنان في عام  إلى  قيادتها  انتقلت  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الملك حسين )1935 - 1999( في األردن.

حليفها  ومساعدة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لطرد  لبنان  إسرائيل  غــزت   ،1982 عــام  في 
بشير الجمّيل على الوصول إلى السلطة، وتوقيع معاهدة سالم مع لبنان، وإضعاف النفوذ السوري 
في هذا البلد. كان الغزو تحدًيا خطيًرا لسورية في منطقة تَعّد جزًءا ال يتجزأ من أمنها القومي )29(. 
من  وبــالــرغــم  أهــدافــهــا.  معظم  تحقيق  على  قـــادرة  إســرائــيــل  كانت   ،1982 أيلول/سبتمبر  بحلول 
انتخابه  مــن  أسابيع  ثــالثــة  بعد   ،1982 أيلول/سبتمبر   14 فــي  الجمّيل  بشير  اغتيال  فــإن  ذلـــك، 
اللبنانية، عطل األجندة اإلسرائيلية. ثم دعم السوريون القوات المعارضة لنظام  رئيًسا للجمهورية 
الكتائب، وبخاصة الدروز بقيادة وليد جنبالط )1949(، وأمل الشيعية بقيادة نبيه بري )1938(، 
لقلب موازين القوى، فيما تدخلت الواليات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، لمساندة 

الرئيس أمين الجمّيل )1942(، الذي تم انتخابه بعد مقتل شقيقه )30(.

بــيــروت لتفجير مــن جــانــب جماعة  الــســفــارة األمــريــكــيــة فــي  1983 تــعــرضــت  فــي ربــيــع عـــام 
لمشاة  الرئيسي  المقر  تفجير  تم   ،1983 األول/أكتوبر  تشرين  وفي  لبنان.  في  اإلسالمي  الجهاد 
فرنسًيا.  جندًيا  و60  أمريكًيا  جندًيا   244 فقتل  بيروت،  في  الفرنسي  والمقر  األمريكية  البحرية 
الجبل،  انتصرت في معركة  التي  للجميل،  المناهضة  القوات  تمكنت   ،1984 بحلول شباط/فبراير 
األمريكيين،  من  أمل  بخيبة  شعر  الــذي  الجميل،  أمين  كان  الغربية )31(.  بيروت  على  االستيالء  من 
التي  السالم  معاهدة  الجميل  ألغى   ،1984 آذار/مــارس  األســد، وفي  لشروط  االمتثال  إلى  مضطًرا 

تجاه لبنان  إســرائــيــل  ــة  ودولـ الصهيونّية  الــحــركــة  سياسة  اللبنانية:  المتاهة  أرلــيــخ،  رؤوفــيــن  (27) انظر: 

)1918 - 1958(، ترجمة محمد بدير )بيروت: ]د. ن.[، 2017(، وكيرستين شولتزه، دبلوماسية إسرائيل السرية 
في لبنان، 1948 - 1984، ترجمة أنطوان باسيل )بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1999(.

 Ronald de McLaurin, Mohammed Mughisuddin and Abraham R. Wagner, Foreign Policy (28)
 Making in the Middle East: Domestic Influences on Policy in Egypt, Iraq, Israel, and Syria (Westport,
CT: Praeger Publishers Inc., 1977), p. 254.

 Alasdair Drysdale and Raymond Hinnebusch, Syria and the Middle East Peace Process (New (29)
 York: Council on Foreign Relations Press, 1991), p. 190, and Michael Jansen, The Battle of Beirut: Why

Israel Invaded Lebanon? (London: Zed Press, 1982), p. 66.

(30) سيل، األسد: الصراع على الشرق األوسط، ص 651.

 Sandra Mackey, Lebanon, Death of a Nation (New York: Gongdon and Weed Inc, 1989),   (31)
p. 187.
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سبق أن أبرمها مع إسرائيل في 17 أيار/مايو 1983 )32(. بعد ذلك ببضعة أشهر، انسحبت القوات 
اإلسرائيلية من معظم األراضي المحتلة في لبنان باستثناء شريط حدودي تولت المقاومة اللبنانية 

بقيادة حزب الله تحريره في أيار/مايو 2000.

ثانًيا: عملية السالم )1991 - 1996(
االتــحــاد  زعــيــم   )1991  -  1985 )حــكــم  غــوربــاتــشــيــف  مــيــخــائــيــل  أصــبــح   ،1985 عـــام  فـــي 
السوفياتي. وسيؤدي صعوده إلى السلطة إلى سلسلة من األحداث التي أدت بحلول عام 1989 إلى 
انهيار الكتلة االشتراكية ونهاية الحرب الباردة. وبحلول عام 1991 انهار االتحاد السوفياتي نفسه. 
استفادت الواليات المتحدة من القضاء على أهم أعدائها لفرض هيمنتها الكاملة على الشرق األوسط 
الغني بالنفط )33(. كان العراق يَعّد عقبة يجب القضاء عليها، وهو ما حققته الواليات المتحدة بعد 
الضغط على الكويت واإلمارات العربية المتحدة والسعودية لخفض أسعار النفط من طريق تجاوز 
يتعافى من حرب  الذي كان  العراقي  االقتصاد  الضغط على  اإلنتاج، من أجل ممارسة  حصتها في 
1990، وهو ما  الكويت في آب/أغسطس  العراق  إيران. رًدا على ذلك، غزا  8 سنوات مع  استمرت 
أدى إلى إنشاء تحالف أمريكي قام بتدمير القوة العسكرية العراقية وأجبر العراق على االنسحاب 
من الكويت في شباط/فبراير 1991. وقد أتاح هذا فرصة ذهبية للواليات المتحدة لفرض هيمنتها 
األوراســيــة، وبخاصة روســيــا والصين  الصاعدة  الــقــوى  لمواجهة  األوســـط واالســتــعــداد  الــشــرق  فــي 

وإيران )34(.

مقتنًعا  بــدا  الــذي  األســد،  حافظ  للرئيس  مقلقة  الــدولــي  المستوى  على  التغييرات  هــذه  كانت 
بأن الواليات المتحدة ستهيمن على العالم خالل العقد التالي )35(، وهذا دفعه إلى تحسين عالقاته 
معها وتجنب المواجهة المباشرة معها في الشرق األوســط )36(. كان هذا هو السبب الرئيسي وراء 
انضمامه إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لتحرير الكويت في عام 1991. ووفًقا لألسد، 
في  المتحدة  الواليات  مع  تحقيق شراكة  على  المتحدة سيساعد سورية  الواليات  مع  التقارب  كان 
الشرق األوسط. وحصلت سورية على ملياري دوالر من السعودية، وأقامت شراكة مع مصر ودول 
المتحدة سمح لسورية  الواليات  التوافق مع  إلى ذلك، فإن  1991(. إضافة  الخليج )إعالن دمشق، 

 Annie Laurent and Antoine Basbous, Guerres Secrètes au Liban (Paris: Gallimard, 1987), (32)
p. 205.

(33) سمير أمين، »بعد حرب الخليج: الهيمنة األمريكية إلى أين؟،« المستقبل العربي، السنة 15، العدد 170 

)نيسان/أبريل 1993(، ص 15.
(34) تركي الحمد، »أزمة الخليج: الجذور واآلثار،« المستقبل العربي، السنة 14، العدد 152 )تشرين األول/

أكتوبر 1991(، ص 73.
 Graham E. Fuller, «Moscow and the Gulf War,» Foreign Affairs, vol. 70, no. 3 (Spring 1991), (35)
p. 65.

 Ibrahim A. Karawan, «Arab Dilemmas in the 1990’s: Breaking Taboos and Searching for (36)
Signposts,» Middle East Journal, vol. 48, no. 3 (Summer 1994), p. 434.
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تعارض سورية  لم  أخــيــًرا،  لــهــا )37(.  مــؤات  لبنان وفــرض وضــع  عــون في  الجنرال ميشال  بإطاحة 
عملية السالم التي تهدف إلى إنهاء الصراع العربي - اإلسرائيلي. رعت الواليات المتحدة مفاوضات 
التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  أوسلو  اتفاق  توقيع  إلــى  أدت  التي  وإسرائيل  العرب  بين  السالم 
الفلسطينية في عام 1993، وبين إسرائيل واألردن في عام 1994، لكنها فشلت في تحقيق السالم 
إسرائيل  وزراء  رئيس  نتنياهو  بنيامين  انُتخب   ،1996 في حزيران/يونيو  وإسرائيل.  بين سورية 

وقد مثل هذا نهاية عملية السالم التي كانت انطلقت في خريف عام 1991 في مدريد.
ل. فبعدما اغتيل رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابين في تشرين  مّثل عام 1996 نقطة تحوُّ
الثاني/نوفمبر 1995، لم يتمكن خليفته شمعون بيريز )1923 - 2016( من االحتفاظ بالسلطة 
كان  الــذي  نتنياهو  بنيامين  مواجهة  في   1996 حزيران/يونيو  انتخابات  في  وفشل  طويلة  لمدة 
في  التامة«  »القطيعة  مبدأ  إسرائيل  تبّني  إلى  ذلك  أدى  وقد  العرب.  مع  السالم  عملية  إنهاء  ينوي 
المتحدة،  الواليات  الجدد في  المحافظين  العقيدة من جانب مجموعة من  العام. وضعت هذه  ذلك 
قطيعة  »ورقة  عنوانها  وكان  السوفياتي.  االتحاد  انهيار  بعد  اتبعت  أمريكية  كتطبيق الستراتيجية 
معهد  وأصــدرهــا  تشيني  ديــك  مساعدي  أحــد  صاغها  قد  العالم«،  لتأمين  جديدة  استراتيجية  تامة: 
حول  دراســـة  »مجموعة  بعنوان  قسًما  وتضمنت  المتقدمة،  والسياسية  االستراتيجية  الــدراســات 
لنتنياهو  2000« )38(. ولقد تم إعدادها كدليل عمل سياسي  الجديدة نحو  االستراتيجية اإلسرائيلية 

ونصحه بالقيام »بقطع تام« مع اتفاقيات أوسلو وفكرة السالم مع العرب.
تبّنى بنيامين نتنياهو مجموعة من األفكار التي تستند إلى أنه يمكن إلسرائيل فرض السالم، 
كامل  على  يهودية  دولة  إقامة  في  الصهيونية  بمبادئ  وااللتزام  االستراتيجية،  المبادرة  واستعادة 
الحتواء  تركيا  مع  التقارب  على  إسرائيل  عملت  ذلــك،  تحقيق  أجــل  من  التاريخية.  فلسطين  أرض 
استقرار البلدان العربية وزعزعته، بما فيها الفلسطينيون وسورية وحزب الله في لبنان. حتى إنها 
دعت إلى العمل على إطاحة صدام حسين في العراق، وتشجيع تغيير النظام في البلدان المجاورة 
التي يمكن أن تهدد الهيمنة اإلسرائيلية )39(. وتم تسليم الوثيقة إلى نتنياهو خالل زيارته لواشنطن 
عام 1996. علًما أنه في تلك السنة ترّسخت الشراكة االستراتيجية اإلسرائيلية - التركية بمباركة من 
الواليات المتحدة. وقد أجريت محاوالت بين عامي 1996 و2000 إلحياء عملية السالم بين سورية 

وإسرائيل.
في 26 آذار/مارس 2000، التقى الرئيسان بيل كلينتون وحافظ األسد في جنيف في محاولة 
الذي  كلينتون،  إلى  بالنسبة  حاسمة  اللحظة  كانت  وإسرائيل.  سورية  بين  السالم  لتحقيق  أخيرة 
كانت رئاسته تقترب من نهايتها، بينما كان األسد يعاني وضًعا صحًيا سيًئا وكانت التقديرات تفيد 
بأنه سيتوفى بعد أشهر قليلة، كما كانت فترة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود 

 Alfred Leroy Atherton, «The Shifting Sands of the Middle East Peace», Foreign Policy, no. 83 (37)
(Spring 1992), p. 129.

 The Institute for Advanced Strategic and Political Studies, «Study Group on a New Israeli (38)
Strategy Toward 2000,» <http://www.iasps.org/strat1.htm>.

«A Clean Break.»   (39)
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باراك )1999 - 2001( الذي كان يواجه معارضة متزايدة من اليمين اإلسرائيلي بينما كان يستعد 
لسحب قواته من الجزء الذي تحتله إسرائيل في جنوب لبنان، وذلك في محاولة لعزل سورية من 

خالل تحييد لبنان )40(.
كانت المحادثات تسير على نحو جيد، وأجرى 
من  وبـــاراك  األســد  بين  هاتفية  مفاوضات  كلينتون 
إيــجــابــيــة نحو  نــتــائــج  الــمــســاعــدة عــلــى تحقيق  أجـــل 
ســـالم شــامــل بــيــن ســـوريـــة وإســـرائـــيـــل. ومـــع ذلـــك، 
ــفـــاوضـــات الــســالم  فــشــلــت الــقــمــة فـــي اســتــئــنــاف مـ
فشل  أن  المحللون  ورأى  اإلســرائــيــلــيــة.  الــســوريــة - 
تنسحب  أن  عــلــى  األســـد  ــرار  إصــ كـــان بسبب  الــقــمــة 
إســرائــيــل بــالــكــامــل مــن الــجــوالن والـــعـــودة إلـــى خط 
1967. رفضت  الــنــار قبل حــرب عــام  وقــف إطـــالق 
إسرائيل هذا الطلب السوري وأصرت على االحتفاظ 
من  بالمئة   40 بنحو  إسرائيل  تــزود  كانت  التي  لبحيرة طبريا،  الشرقية  الضفة  على  أرض  بقطعة 
حاجاتها المائية، في مقابل قطعة أرض أخرى عرضت أن تمنحها لسورية وهو ما أدى إلى فشل 

القمة )41(.

1 - التحوالت اإلقليمية )2000 - 2011(
الوضع في الشرق األوســط. مع فجر  إلى تغييرات جذرية في  بعد ذلك، أدى مسار األحــداث 
على  هيمنتها  تضمن  أن  شأنها  من  تدابير  تتخذ  أن  المتحدة  الــواليــات  على  كــان  الجديدة،  األلفية 
الهيمنة  الســتــمــرار  مسبًقا  شــرًطــا  األوســـط  الــشــرق  على  الكاملة  السيطرة  كــانــت  الــدولــيــة.  الساحة 
التاريخ.  فجر  منذ  الدولية  التجارة  طــرق  ملتقى  المنطقة  هــذه  كانت  حيث  العالم،  في  األمريكية 
وكانت إعادة ترتيب الخريطة الجيوسياسية في المنطقة من شأنها أن تضمن هيمنة أمريكية بأقل 
أيلول/سبتمبر   29 في  بــشــار )42(.  ابنه  األســد وخلفه  توفي   2000 10 حزيران/يونيو  في  تكلفة. 
األقصى،  المسجد  الشخصيون  وحراسه  شارون  أرييل  اإلسرائيلية  المعارضة  زعيم  اقتحم   ،2000
األمر الذي أدى إلى غضب فلسطيني أشعل االنتفاضة الثانية في األراضي المحتلة )43(. في كانون 
الذي  المتحدة،  2009( رئيًسا للواليات  انُتخب جورج دبليو بوش )2001 -   ،2001 الثاني/يناير 

Special Report, «Middle East Summit Fails to Deliver,» The Guardian, 27/3/2000, <https:// (40)
www.theguardian.com/world/2000/mar/27/israel> (accessed on 16 August 2019).

Ibid.   (41)

 Neil MacFarquhar, Hafez al-Assad, «Who Turned Syria Into a Power in the Middle East, Dies (42)
at 69,» The New York Times, 11/6/2000, <https://www.nytimes.com/2000/06/11/world/hafez-al-assad-
who-turned-syria-into-a-power-in-the-middle-east-dies-at-69.html> (accessed on 17 August 2019).

«Special Report, Rioting as Sharon Visits Islam Holy Site,» The Guardian, 29/9/2000, <https:// (43)
www.theguardian.com/world/2000/sep/29/israel> (accessed on 17 August 2019).

ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــســـــوريـــــة  ــ ــويــ ــ ــهــ ــ ــ ال
الــحــديــثــة كــانــت قـــد تــشــكــلــت على 
مــــــــــدار عـــــقـــــود طــــويــــلــــة بـــتـــفـــاعـــل 
واالقتصادية  االجتماعية  العوامل 
تنظر  الــتــي جــعــلــتــهــا  والــســيــاســيــة 
األمــة  قــلــب  أنــهــا  عــلــى  إلـــى نفسها 
ــتــــي تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق  ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الوحدة العربية.
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بأن  بوش  األوســط. وصــرح  الشرق  تجاه  وبخاصة  المتحدة  الواليات  في سياسات  تحوالت  أحــدث 
غير  الكامل  الدعم  ستقدم  بل  واإلسرائيليين،  العرب  بين  الوسيط  دور  مجدًدا  تــؤدي  لن  واشنطن 
زاد  ما  وهو  إسرائيل،  في  للحكومة  رئيًسا  شــارون  انُتخب  أسبوعين،  بعد  المشروط إلسرائيل )44(. 

التوتر في الشرق األوسط، وأدى إلى تصعيد االنتفاضة الفلسطينية )45(.
ومبنى  نيويورك،  في  التجارة  برَجي  القاعدة  تنظيم  هاجم   ،2001 أيلول/سبتمبر   11 في 
تغييرات  إلجــراء  الحدث  استغلت  التي  المتحدة  الواليات  في  غضًبا  فأثار  واشنطن،  في  البنتاغون 
جيوسياسية في العالم بذريعة الحرب ضد اإلرهاب )46(. وفي أواخر عام 2001 وأوائل عام 2002، 
غزت الواليات المتحدة أفغانستان. بعد عام، غزت الواليات المتحدة العراق ودعت إلى تغيير النظام 
في الشرق األوسط )47(. في أواخر عام 2004، توفي ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية في 
بعد  بتسميمه )48(.  اإلسرائيلي شارون  الــوزراء  هم رئيس  اتُّ للجدل، وفي وقت الحق،  ظروف مثيرة 
فترة وجيزة، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري )1944 - 2005( في 14 شباط/فبراير 
2005 في بيروت، فاندلعت حركة احتجاج ُتوجت بانسحاب القوات السورية من لبنان بعد 3 عقود 

على دخولها هذا البلد )49(.
سورية  بين  إسفيًنا  يــدق  أن  شأنه  من  الــعــراق  غــزو  أن  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  اعتقدت 
بــإيــران وســوريــة إلى  إلــى االنــهــيــار. لكن هــذا دفــع  البلدين ويــدفــع نظاميهما  وإيـــران، ويــعــزل كــال 
ودعم جماعات  اإلسرائيلي،  االحتالل  فلسطين ضد  في  المقاومة  ودعم جماعات  تحالفهما،  توثيق 
المقاومة العراقية ضد االحتالل األمريكي في العراق )50(. في تموز/يوليو 2006، دعمت الواليات 
الحليف  الله،  حزب  تدمير  هو  الهجوم  هذا  من  الهدف  كان  لبنان.  على  إسرائيلًيا  عدواًنا  المتحدة 
القوي لسورية وإيران، بهدف إضعاف دمشق وطهران )51(. لم يحقق العدوان أهدافه، وهو ما حدا 
2011. ورأى  آذار/مــارس  في  تمرد في سورية  دعم  على  اإلقليميين  المتحدة وحلفائها  بالواليات 

President George W. Bush’s Inaugural Address, The White House, 20 January 2001, <https:// (44)
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/inaugural-address.html> (accessed on 28 August 2019).

«Ariel Sharon Fast Facts,» CNN, 5 May 2017, <https://edition.cnn.com/2013/02/12/world/ (45)
meast/ariel-sharon-fast-facts/index.html> (accessed on 20 August 2019).

«9/11 Attacks,» History.com, 6 August 2019, <https://www.history.com/topics/21st-century/  (46)
9-11-attacks> (accessed on 29 August 2019).

«The Iraq War: 2003-2011,» Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/timeline/iraq- (47)
war> (accessed on 20 August 2019).

«What Killed Arafat,» Aljazeera.com, <https://www.aljazeera.com/programmes/ (48)
whatkilledarafat/> (accessed on 21 August 2019).

 Khairallah Khairallah, «The Hariri Assassination, 14 Years Later,» The Arab Weekly, 3 March (49)
2019, <https://thearabweekly.com/hariri-assassination-14-years-later> (reviewed on 22 August 2019).

 Primoz Manfreda, «Why Iran Supports the Syrian Regime,» ThoughtsCo.com, 25 May 2019, (50)
 <https://www.thoughtco.com/why-iran-supports-the-syrian-regime-2353082> (accessed on 21 August
2019).

 Rachelle Marshall, «The Real Reason for Israel’s Wars on Gaza and Lebanon,» Washington (51)
Report on Middle East Affairs (September-October 2006), <https://www.wrmea.org/006-september-
october/the-real-reason-for-israels-wars-on-gaza-and-lebanon.html> (accessed on 22 August 2019).
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في سورية  األزمــة  أن  الله،  لحزب  العام  األمين  الله،  السيد حسن نصر  بينهم  حلفاء سورية، ومن 
كانت محاولة إلسقاط النظام السوري بسبب دعمه للمقاومة ضد إسرائيل، وكذلك كجزء من أجندة 
المصالح  مع  يتناسب  بما  المنطقة  في  جيوسياسي  تغيير  إلحــداث  إسرائيل  المتحدة -  الــواليــات 

اإلسرائيلية )52(.

2 - محاوالت إلحياء عملية السالم )2000 - 2011(
لعدة  إسرائيل  مع  السالم  لعملية  األولوية  يعِط  لم  لسورية،  رئيًسا  األسد  بشار  أصبح  عندما 
قبل  أجندته  ترتيب  إلــى  واضــُطــر  السلطة  فــي  وضعه  يثّبت  أن  الجديد  الرئيس  على  كــان  أســبــاب. 
بين   2000 ــارس  آذار/مـ قمة  فــإن فشل  ذلــك،  إلــى  إضافة  أي صفقة سياسية جديدة.  الدخول في 
والده والرئيس األمريكي كلينتون دفعه إلى عدم إيالء موضوع السالم مع إسرائيل أهمية. وكانت 
أرييل  أصبح   2002 عــام  وفــي  اإلسرائيلية.  للقيادة  مشروط  غير  دعًما  تولي  بــوش  الرئيس  إدارة 

شارون رئيًسا للوزراء في إسرائيل، وهو أعلن أن ال نية لديه لالنسحاب من الجوالن.

استئناف محادثات  األسد عن رغبته في  السوري بشار  الرئيس  أعرب   2003 عام  أواخــر  في 
 ،2003 األول/ديسمبر  كانون  في  تايمز  نيويورك  صحيفة  مع  مقابلة  وفي  إسرائيل.  مع  السالم 
انتقد األسد إدارة بوش بسبب امتناعها عن القيام بدور فاعل في دفع السالم في الشرق األوسط، 
ودعا الواليات المتحدة إلى أداء دورها كوسيط وإحياء محادثات السالم بين دمشق وتل أبيب )53(. 
ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون طلب األسد وطلب من سورية طرد فصائل 
إلى  لبنان  لتحويل  إيــران  مع  بالعمل  شــارون سورية  اتهم  ذلــك،  إلى  إضافة  دمشق.  من  المقاومة 
قاعدة للجماعات اإلرهابية، ودعا إلى نزع سالح حزب الله ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود 
)حكم  كتساف  موشيه  اإلسرائيلي  الرئيس  دعــا   ،2004 الثاني/يناير  كانون  وفــي  فلسطين.  مع 

2000 - 2007( بشار األسد إلى »القدوم إلى إسرائيل واللقاء مع قادتها لمناقشة السالم« )54(.

رفـــض الــمــســؤولــون الــســوريــون هـــذه الـــدعـــوات ورأوهــــا خــادعــة. وفـــي الـــواقـــع، لــم يــكــن لــدى 
اإلسرائيليين أي نية إلحياء عملية السالم وبخاصة أنهم اعتقدوا أن سورية كانت في عزلة وتواجه 
اللبناني  الــوزراء  رئيس  اغتيل   ،2005 وفي شباط/فبراير  لبنان.  من  لالنسحاب  متزايدة  ضغوًطا 
لبنان.  من  السورية  القوات  بانسحاب  توجت  احتجاجات  موجة  ذلك  تال  الحريري.  رفيق  السابق 
إلى  إشارة  ذلك  في  ورأوا  اللبناني  السياسي  الوضع  في  الدراماتيكي  بالتغيير  اإلسرائيليون  ابتهج 
أشهر،  بضعة  بعد  السوري.  النظام  انهيار  إلى  نظرهم،  وجهة  من  سيؤدي،  الــذي  سورية  ضعف 

 Sayyed Nasrallah, ««Israel» Is Certain of Defeat in any War on Lebanon,» Almanar, 17 August (52)
2019, <https://english.almanar.com.lb/806236> (accessed on 23 August 2019).

 Neil MacFarquhar, «Syrian Pressing For Israel Talks,» The New York Times, 1/12/2003, (53)
 <https://www.nytimes.com/2003/12/01/world/syrian-pressing-for-israel-talks.html> (accessed on 12
December 2019).

«Syria Rejects Israeli Offer of Talks,» The Guardian, 12/1/2004, <https://www.theguardian. (54)
com/world/2004/jan/12/israel.syria>.
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لتجديد محادثات  إمكان  أي  الجوالن، مستبعًدا  االنسحاب من  أنه ال يرغب في  أرييل شارون  أعلن 
السالم )55(.

ريــاض  هما  السوريين  المسؤولين  كبار  مــن  اثــنــان  توجه   ،2007 الثاني/يناير  كــانــون  فــي 
إلى  الــوزارة،  باسم  الرسمية  الناطقة  السورية، وبشرى كنفاني،  الخارجية  داودي، مستشار وزارة 
وقد  مدريد.  في  السالم  عملية  لتدشين  عشرة  الخامسة  الذكرى  إلحياء  حفل  في  للمشاركة  مدريد 
حضر االحتفاالت وفد إسرائيلي، فكثرت التكهنات حول إمكان تفعيل محادثات السالم بين سورية 
في  كان مستحيـاًل  السالم  أن  الشرع  فــاروق  السوري  الرئيس  نائب  أعلن  ذلك  على  رًدا  وإسرائيل. 
الشرق األوسط، وبخاصة مع إعالن الواليات المتحدة عن عزمها إرسال المزيد من القوات العسكرية 

إلى العراق )56(.

في الوقت نفسه، أجريت اتصاالت سرية بين سورية وإسرائيل، برعاية رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان، في محاولة إلبعاد سورية عن إيران وتقريبها من تركيا. كان أردوغان يتمتع 
بعالقات جيدة مع الجانبين السوري واإلسرائيلي. وفي منتصف كانون الثاني/يناير 2007، كشفت 
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن هناك محادثات سرية بين تل أبيب وسورية بلغت ذروتها في قبول 
إسرائيل باالنسحاب من الجوالن حتى حدود 4 حزيران/يونيو 1967. واقترحت إسرائيل أن يكون 
االنسحاب على مدى 15 عاًما وهو ما رفضته سورية التي طالبت بأاّل تتجاوز مدة االنسحاب خمس 

سنوات )57(.

الــوزراء  برئيس  أولــمــرت  إيهود  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  التقى   ،2007 شباط/فبراير  في 
محادثات  في  التوسط  أردوغـــان  من  أولمرت  االجتماع، طلب  خــالل  ــان.  أردوغـ رجــب طيب  التركي 
السالم بين إسرائيل وسورية، معرًبا عن استعداده »لتحّمل ثمن السالم مع سورية«. أراد أولمرت 
مقابل ذلك معرفة موقف سورية من إيران وحزب الله وحماس، إذا ما تم التوصل إلى السالم. تم 
نقل الرسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد الذي رد عليها في خطابه أمام البرلمان السوري في 
إصدار  اإلسرائيليين  السالم وطلب من  من  السوري  الموقف  األسد  2007. وكرر  تموز/يوليو   19
بيان رسمي واضح في هذا الشأن. وذكر األسد أن البيان يجب أن يشمل إعالن رغبتهم في إحالل 
السالم، وتوفير الضمانات لالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي السورية المحتلة عام 1967، 
 1995 عام  تم تحقيقه في  ما  القائمة على  والعالقات  المتبادلة  األمنية  الضمانات  وتحديد طبيعة 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الراحل إسحاق رابين )58(، ووافق اإلسرائيليون على جولة جديدة من 

المفاوضات مع سورية.

 Marwa Daoudy, «A Missed Chance for Peace: Israel and Syria’s Negotiations Over the Golan (55)
Heights,» Journal of International Affairs, vol. 61, no. 2 (Spring-Summer 2008), pp. 215-234.

Ibid.   (56)

Ibid.   (57)

العربية  المجلة   »،2008 السورية  - اإلسرائيلية في تركيا عام  المفاوضات  الله، »قصة  العوده  (58) ميالد 

للعلوم السياسية، العددان 47 - 48 )خريف 2015(.
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فإن  بــالــوضــوح،  الــســوري  الموقف  تمّيز  وبينما  تقريًبا.  عامين  لمدة  المفاوضات  استمرت 
كانوا  نفسه  الــوقــت  فــي  ولكن  اتــفــاق صــريــح،  بــأي  ال يلتزموا  الــمــنــاورة حتى  حــاولــوا  اإلسرائيليين 
يحاولون الحصول على تنازالت من سورية. بعد شهر ونصف الشهر هاجم سالح الجو اإلسرائيلي 
التصعيد  على  للتغلب  األتــراك مضاعفة جهودهم  على  كان  في شمال شرق سورية.  نووًيا  موقًعا 
بين البلدين. ثم عقدت محادثات غير مباشرة في إسطنبول، ولكن لم يبِد الطرف اإلسرائيلي جدية 
إنجاز سياسي من دون  أولمرت في تحقيق  السبب في رغبة  بتعهدات واضحة، وقدر  االلتزام  في 
أثمان يمكنه أن يستثمره في االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في ربيع 2009. وكان هذا هو السبب 
باالنتخابات  نتنياهو  وبنيامين  الليكود  حزب  فاز  ذلك  بعد  المحادثات.  نجاح  عدم  وراء  الرئيسي 
البرلمانية، فأدى ذلك بالقيادة الصهيونية إلى العودة للتمسك ببنود ورقة القطيعة التامة الرافضة 

للسالم مع العرب، فانتهت محادثات السالم بين السوريين واإلسرائيليين )59(.

ثالًثا: األزمة السورية )2011 - 2019(
في كانون األول/ديسمبر 2010، اندلعت االحتجاجات في تونس قبل أسابيع قليلة من اندالع 
احتجاجات مماثلة في مصر وليبيا، وهو ما أدى إلى إطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
في أواخر 2010، وإطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011 والزعيم 
اليمن ودخل  2011. كما اندلعت االحتجاجات في  الليبي معمر القذافي في تشرين األول/أكتوبر 
الموجة،  هذه  نفسها محصنة ضد  تكن سورية  ولم  اآلن.  أزمة طويلة مستمرة حتى  في  البلد  هذا 
وسرعان ما بدأ أناس يتظاهرون في الشوارع ويدعون إلى تغيير النظام. ودعمت الواليات المتحدة 
الرئيس  ضــد  مسلًحا  تــمــرًدا  أطلقت  التي  التكفيرية  الجماعات  ومــّولــت  والسعودية  وقطر  وتركيا 
االستقالة«  أو  بــالده  إلــى »قيادة اإلصــالحــات في  األســد  أوباما  بــاراك  األمريكي  الرئيس  األســد. دعــا 
وحذره من أن »قمع االحتجاجات قد يؤدي إلى تدخل دولي« )60(. كما دعت فرنسا االتحاد األوروبي 
واألمم المتحدة إلى فرض عقوبات على سورية، وقد تبنت المملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال هذه 

الدعوة )61(.

في المقابل، حصلت سورية على دعم إيران وروسيا والصين، التي رأت أن تغيير النظام كان 
الوصول  المتحدة بغية منعها من  الواليات  إقامة نظام شرق أوسط جديد تحت هيمنة  إلى  يهدف 
أن االحتجاجات »كانت جزًءا  اإليرانية  الخارجية  المتوسط. وأعلنت وزارة  األبيض  البحر  إلى شرق 

(59) المصدر نفسه.

«Barack Obama’s Speech on Middle East - Full Transcript,» The Guardian, 19/5/2011 <http:// (60)
 www.guardian.co.uk/world/2011/may/19/barack-obama-speech-middle-east> (accessed on 25 July
2019).

 Louis Charbonneau, «EU Powers Push U.N. Council to Condemn Syria: Envoy,» Reuters, (61)
 25 April 2011, <http://www.reuters.com/article/2011/04/25/us-syria-un-idUSTRE73O49Q20110425>.
(accessed on 25 July 2019).
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وزيــر  وأعـــرب  إســرائــيــل« )62(.  المقاومة ضــد  دعــمــت  اســتــقــرار حكومة  لزعزعة  غربية  مــؤامــرة  مــن 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن معارضة روسيا ألي محاولة إلدانة سورية في مجلس األمن 
الدولي )63(. ودعمت الصين إيران وروسيا في موقفهما، وانضمت إلى روسيا واستخدمت حق الفيتو 

ضد قرار األمم المتحدة المدعوم من الواليات المتحدة والذي حاول إدانة الحكومة السورية )64(.
ستدخل األزمة السورية بعد ذلك في منعطفات جديدة مع تدخل الواليات المتحدة وإسرائيل 
المباشر للمسلحين،  الجيش السوري، والدعم  التي ُتشن ضد  الجوية  عسكرًيا من خالل الضربات 
واالحتالل األمريكي لمنطقة التنف في شرق سورية، وتثبيت القواعد العسكرية األمريكية في شمال 
الروسية  والــقــوات  اإليرانيين  والخبراء  الله  لحزب  قــوات  نشر  تم  أخــرى،  ناحية  من  شــرق سورية. 
بعًدا  أعطى هذا لألزمة  المحليين واإلقليميين والدوليين. وقد  أعدائها  السورية ضد  الحكومة  لدعم 
جيوسياسًيا إقليمًيا ودولًيا، وأسهم في إثبات أن المواجهة بين سورية وإسرائيل لم تكن مجرد نزاع 
حدودي، ولكن كان لها بعد جيوسياسي أعمق يرتبط بتصور كل منهما ألمنها القومي ولدورها في 

محيطها.
الجماعات  فــي دعــم  إســرائــيــل  2011، نشطت  ــارس  ــ آذار/مـ فــي  الــســوريــة  ــة  األزمـ ــدالع  انـ بعد 
المسلحة المناهضة للحكومة السورية. ولم يقتصر تدخلها على ذلك ألنها بدأت في تصعيد التوتر 

في الجوالن المحتل، وشن هجمات في ُعمق األراضي السورية ضد الجيش السوري وحلفائه.

خاتمة
في الختام يمكننا أن نستنتج أن الخالفات بين سورية وإسرائيل ال يمكن التوفيق بينها بسبب 
أو  التأثير  مجال  على  تنافسهما  وبسبب  منهما،  لكل  القومي  باألمن  المتعلقة  األساسية  القضايا 
الحديثة كانت قد تشكلت على مدار عقود طويلة بتفاعل  الوطنية السورية  النفوذ نفسه. فالهوية 
األمة  قلب  أنها  على  نفسها  إلــى  تنظر  جعلتها  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل 
دكتاتوري  حكم  لفرض  كذريعة  هذا  يستخدم  ولم  العربية.  الوحدة  لتحقيق  تسعى  التي  العربية 
كما يزعم المؤرخون وعلماء السياسة الغربيون ومن يواليهم من األكاديميين العرب، بل كان يمثل 
تبلوًرا لهوية وطنية وقومية جامعة. في المقابل، فإن إسرائيل، وهي كيان سياسي تم فرضه على 
أرض فلسطين لتوفير ملجأ لـ »يهود العالم«، كانت تتألف من مختلف األعراق التي تجمعها ديانة 

واحدة. وهذا يجعلها على تناقض تام مع سورية.
ما يجعل األمور أكثر تعقيًدا هو التنافس بين سورية وإسرائيل على منطقة النفوذ ذاتها. كانت 
التاريخي  اإلرث  ذات  التجارية  المدينة  لدمشق،  تأسيسه على دور محوري  تم  الذي  البلد  سورية، 

 «Iranian Foreign Ministry Spokesperson Blames Conspirators for Syria’s Protests,» Now (62)
 Lebanon, 12 April 2011 <http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=260937>.
(accessed on 25 July 2012).

(63) السفير، 2011/5/30.

 «Russia and China Veto UN Resolution against Syrian Regime,» The Guardian, 5/10/2011, (64)
 <https://www.theguardian.com/world/2011/oct/05/russia-china-veto-syria-resolution> (accessed on 24
August 2019).
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دوًرا  المدينة  في  التجار  الشام. وقد مارست طبقة  بالد  دوًرا محورًيا في  دائًما  أّدت  التي  العريق 
رئيسًيا في التحديث في القرن التاسع عشر، وهو ما تم التعبير عنه في تحولها إلى قاعدة لصعود 
تيار القومية العربية. وقد شهد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين محاولتين إلقامة وحدة 
سورية تشمل كامل بالد الشام، كانت إحداهما في ستينيات القرن التاسع عشر، واآلخر في الحقبة 
اإلرث،  هذا  من  تغرف  التي  السورية  العربية  الجمهورية  ما جعل   ،1920 إلى   1918 من  الممتدة 
تنظر إلى بالد الشام، بما فيها لبنان واألردن وفلسطين بوصفها منطقة نفوذ لها. لذلك فهي رأت أن 
إسرائيل تأسست على أجزاء من جنوب سورية الكبرى. في المقابل فإن الهوية اليهودية إلسرائيل، 
واعتمادها على التوراة كمحدد رئيسي للهوية الوطنية، تجعلها تنظر إلى المنطقة الممتدة من النيل 
في الغرب إلى الفرات في الشرق كمنطقة نفوذ لها، وهذا ما يضعها في تناقض مباشر مع سورية 

التي تعّدها منافستها الرئيسية على النفوذ في بالد الشام.
وقد جعلت العوامل السابق ذكرها من الصعب على القيادات السورية المتعاقبة، منذ االستقالل 
وحتى يومنا هذا، القبول بوجود إسرائيل ككيان قائم على أرض فلسطين. واألمر نفسه ينطبق على 
التوصل  جعل  وهــذا  سورية.  مع  سالم  أو  تسوية  بفكرة  لتقبل  تكن  لم  التي  الصهيونية  القيادات 
المتحدة  الواليات  الرغم من فرض  على  بل مستحيـاًل،  المنال،  الطرفين صعب  بين  إلى حل سلمي 
 ،1991 عام  السوفياتي في  االتحاد  انهيار  تال  الذي  العقد  األوســط في  الشرق  هيمنة مطلقة على 
كانت  ما  وهو  للسالم،  اإلسرائيلية  بالشروط  للقبول  وعلى سورية  العرب  على  الكبيرة  وضغوطها 
الثالثة  العقود  مدى  على  مصلحتها  في  تكن  لم  القوى  موازين  أن  من  الرغم  على  دمشق  ترفضه 
إقامة سالم مبني على مواثيق  تنوي  المتعاقبة  اإلسرائيلية  القيادات  لم تكن  المقابل  الماضية. في 
لتقديم تنازالت تخدم هدفها االستراتيجي في  العرب  إلى الضغط على  إنها سعت دائًما  دولية، بل 
المشرق  ومنطقة  الشام  بالد  كامل  على  نفوذها  بسط  وعلى  فلسطين،  تــراب  كامل  على  السيطرة 
العربي. كل هذا جعل السالم صعب التحقيق بين الطرفين المتصارعين، وهذا يدفعنا إلى توقع أنه 
الشام،  الطرفين على اآلخر، وأن يفرض نفوذه في بالد  أحد  أن ينتصر  الطويل، يجب  المدى  على 
الهزيمة. ومــع فشل  إلــى  بنيوية تدفعه  أزمــة  اآلخــر في  الطرف  إلــى دخــول  وهــو ما سيؤدي حكًما 
محاوالت  مواجهة  في  دمشق  وصمود  سورية،  وتفكيك  ضرب  في  واإلسرائيلية  األمريكية  الجهود 
ضربها، فإنه يمكننا أن نتوقع أن تبدأ األمور بالتحول لمصلحة سورية، وصواًل إلى دخول إسرائيل 
نفسها في أزمة بنيوية، قد يكون التعبير عنها بما تشهده من أزمات سياسية تعانيها حالًيا وتتمثل 
بإجراء ثالثة انتخابات تشريعية في عام واحد وفي الفشل في تأليف حكومة. وإذا عدنا إلى مفهوم 
األمن القومي الذي يقول بأن الدول التي ال تستطيع حماية القيمة األساسية التي قامت عليها تدخل 
أزمة  في  إسرائيل  دخــول  يحتم  ذاتــه  بحد  سورية  صمود  أن  نتوقع  أن  يمكن  فإننا  كيانية،  بأزمة 

كيانية □
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الحراك االجتماعي والتفاوت الطبقي في الجزائر: 
»سلطة المال واألعمال«

فاطمة فضيلة دروش)*(
 أستاذة التعليم العالي، ورئيسة المجلس العلمي،
معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية لتيبازة - الجزائر.

تمهيد
طبيعة  فهم  في  مجتمع،  أي  في  الطبقي  والتفاوت  االجتماعي  الــحــراك  دراســة  أهمية  تكمن 
البناء  مــن  جــزء  هــي  االجتماعية  الــفــئــات  أو  فالطبقات  االجتماعية،  والــصــراعــات  الــعــالقــات  تــطــور 

ترتبط  إذ  وثــيــقــة،  عــالقــات  بــه  تربطها  االجــتــمــاعــي 
النظم  بسائر  دينامية  بعالقات  والــشــرائــح  الفئات 
واالقتصادية  السياسية  كالنظم  األخــرى  االجتماعية 
والدينية والتربوية. وال شك أن تحليل البناء الطبقي 
الجزائري  والمجتمع  عامة  العربية  المجتمعات  في 
بإلقاء األضواء على مختلف مكونات  خاصة، كفيل 
وتفسير  المختلفة  جوانبها  فــي  المجتمعات  هــذه 

مسارات الحراك االجتماعي.
ومـــن األطـــروحـــات الــفــكــريــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــأن الــمــجــتــمــع الــعــربــي يــتــجــه في  الـــطـــرح الــقــائــل بــ
الفئات  متعدد  تكوين مجتمع  إلى  الراهنة  الظروف 
بسبب  وذلـــك  طبقي  مجتمع  نــحــو  يتجه  مــمــا  أكــثــر 
انعدام الشروط الموضوعية لنشوء الوحدة الطبقية 

والوعي الطبقي. فهذه الفئات االجتماعية ال تتجه نحو االنقسام الحاد أو التصارع، ومثاله أن تعبر 

fadrouche@gmail.com. )*( البريد اإللكتروني: 

ــيــــوم  ــتـــمـــع الــــعــــربــــي الــ يــــمــــر الـــمـــجـ
بــلــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة بـــالـــغـــة الــتــوتــر 
مــن حــيــث إعــــادة الــصــوغ وتــرتــيــب 
ــز والـــعـــالقـــات  ــراكــ ــمــ األوضـــــــــاع والــ
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ داخــــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة االجـ
القائمة حيث نشهد تحلل وتفسخ 
بـــنـــى وعــــالقــــات تــقــلــيــديــة ونـــشـــأة 
تـــكـــويـــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــالقـــات 

إنتاج وتوزيع جديدة.
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بلغة  وليس  االجتماعية  والعدالة  اإلصــالح  بلغة  تغيرات  من  يحدث  عما  البلدان  هــذه  في  النقابات 
الرفض النسبي أو الكامل للنظام االقتصادي واالجتماعي كما كانت تفعل آنًفا.

الـــيـــوم بلحظة  الـــعـــربـــي  الــمــجــتــمــع  يــمــر  كــمــا 
تــاريــخــيــة بــالــغــة الــتــوتــر مـــن حــيــث إعـــــادة الــصــوغ 
وتـــرتـــيـــب األوضــــــــاع والــــمــــراكــــز والــــعــــالقــــات داخــــل 
تحلل  نشهد  حــيــث  الــقــائــمــة  االجــتــمــاعــيــة  التشكيلة 
تكوينات  ونــشــأة  تقليدية  وعـــالقـــات  بــنــى  وتــفــســخ 

اجتماعية وعالقات إنتاج وتوزيع جديدة.
ــاط  ــمـ األنـ بـــيـــن  الـــتـــداخـــل  ــاط  ــمــ أنــ إن دراســـــــة 
الــتــقــلــيــديــة والـــجـــديـــدة تــشــكــل الــتــحــدي الــمــنــهــجــي 
الرئيسي الذي يواجه الباحث في مجال فهم حركة 
وتداخالت  تعرجات  واستيعاب  االجتماعي  الواقع 
بعيًدا  العينية  الطبقية  والمواقع  األوضــاع  خريطة 
لم  االجتماعية،  البنى  من  كثير  كون  في  الصعوبة  تكمن  كما  المجردة.  النظرية  التصورات  من 
متشابكة  متداخلة  االجتماعية  الفئات  من  كثير  فــال يــزال  الطبقي،  الفرز  مرحلة  إلــى  بعد  تصل 
الطبقي  انتماؤها  يتحدد  ولــم  انتقالية  أوضــاع  ذات  السكان  من  واسعة  فئات  وال تــزال  الــحــدود، 

نهائية. بصورة 
البناء االجتماعي وحركيته من خالل  الدراسة كمحاولة سوسيولوجية لفهم  ومنه جاءت هذه 
تحليل وتفسير نشوء وبروز مالمح طبقة جديدة في الجزائر يمكن أن نطلق عليها في بداية األمر 
الطبقة  هــذه  تشكيل  أصــول  عــن  فــي جوهرها  لنتساءل  الــدراســة  إشكالية  وجـــاءت  األثــريــاء.  طبقة 

وخصائصها وعالقاتها بالكل وباألجزاء.

أواًل: إشكالية الدراسة
في  االجتماعية  الطبقات  الحديث عن موت  إلى  والشرق  الغرب  في  االجتماع  علماء  اتجه جل 
والشرائح  الفئات  فــي  للبحث  وانــصــّبــت  الــمــوضــوع  فــي  الــدراســات  وتــراجــعــت  المعاصر،  المجتمع 
لخصه  ما  وهــذا  والثقافي.  والسياسي  الطائفي  االنتماء  أو  المهنة  أســاس  على  القائمة  االجتماعية 
توران في أنه »بعد انقضاء قرنين على انتصار االقتصاد على السياسة باتت المقوالت االجتماعية - 
مبهمة  االجتماعي -  والحراك  االجتماعي  والتناضد  والبرجوازية  والثروة  الطبقات  بها  والمقصود 

تترك في الظل قسًما كبيًرا من تجربتنا المعاشة )1(.
لهذا  االجتماعي  التاريخ  في  أساًسا  الطبقات  وجود  إشكالية  عن  الجزائر  في  نتساءل  بينما 
فالنسي  مــن  كــل  أطــروحــات  إلــى  يعيدنا  مــا  وهــذا  العربي.  األمــازيــغــي  األفريقي  المتوسطي  البلد 

العربية  المنظمة  )بــيــروت:  سليمان  جــورج  ترجمة  الــيــوم،  العالم  لفهم  جــديــدة  براديغما  تـــوران،  (1) آالن 

للترجمة، 2011(، ص 13.

أدى  الـــفـــرنـــســـي  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ االســ إن 
الــطــبــقــات وخــلــق  بــعــض  ردم  إلــــى 
طبقات  لظهور  المادية  الــشــروط 
أخــــرى، كــمــا كـــان أســلــوب اإلنــتــاج 
االستعماري المبني على استغالل 
ــام  ــا أمــ ــًقـ ــائـ الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي عـ
اقــتــصــاديــيــن  رواد  طــبــقــة  ظـــهـــور 

محلية.
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كارل  كــان  الجزائر.  في  طبقي  نظام  وجــود  مسألة  حــول  تجادلت  التي  ماركس  وكــارل  وجاليسو 
الطابع غير  االستعمار، وألح على  الجزائر قبل  الحديث عن نظام طبقي في  إمكان  ينفي  ماركس 
وفي  الرأسمالية،  قبل  ما  المجتمعات  حول  كتابه  في  الفرنسي  االحتالل  قبل  للجزائر  اإلقطاعي 
السياق نفسه جاء تحليل فالنسي في كتابه المغرب قبل احتالل الجزائر، »إن المجتمع الجزائري 
فالحو  احتفظ  لقد  طبقات،  إلــى  بعد  منقسًما  وليس  نفسها  على  تعيش  إثنية  خاليا  من  يتكون 
والهبة  الثروة  تفاوت  يغّير  ولــم  االستعماري،  العهد  حتى  وسالحهم  بأراضيهم  العربي  المغرب 
الذي  الفائض  ألن  اإلقطاعية،  الجزائري  المجتمع  يعرف  لم  كما  األساسي.  المعطى  هذا  من  شيًئا 
المستخرج  بالفائض  تراكم  يحدث  أن  يستحيل  جــًدا.  ضعيًفا  كان  الفالحين  من  استخراجه  يمكن 
الــعــبــوديــة. وعــلــيــه، فالمجتمع  غــيــاب  تــوافــقــي معين وفـــي  يــكــون دون حــد  عــنــدمــا  الــفــالحــيــن  مــن 
أي  الواحات  سكان  على  البدو  كسيطرة  االجتماعي  للتمايز  إقطاعية  غير  أشكااًل  عرف  الجزائري 
جاليسو  ألــح  الطرح  هــذا  خــالف  وعلى  جماعة« )2(.  على  سيد  من  وليس  مجتمع  على  مجتمع  من 
إقطاعي  مجتمع  ألي  األولــي  التعريف  »كان  بقوله:  اإلقطاعي  الطابع  على  الجزائر  عن  مؤلفه  في 
فالحية  من طبقة  المستخرج  العقاري  الريع  امتالك  على  معتمدة  االجتماعية  العالقات  إلى  يشير 
تحتفظ بحقوق استعمار األرض ووضع اليد بواسطة فئات ارستقراطية ترتبط فيما بينها بروابط 
قبل  الــجــزائــري  فالمجتمع  المعنى  وبــهــذا  الــســيــاســي.  الــجــهــاز  فــي  العليا  الطبقات  مــع  شخصية 

االستعمار بال شك هو مجتمع إقطاعي« )3(.

المادية  الشروط  وخلق  الطبقات  بعض  ردم  إلى  أدى  الفرنسي  االستعمار  أن  فيه  ال شك  ما 
لظهور طبقات أخرى، كما كان أسلوب اإلنتاج االستعماري المبني على استغالل المجتمع المحلي 
االستعمارية  السياسة  فــإن  هــذا  على  عـــالوة  محلية.  اقتصاديين  رواد  طبقة  ظــهــور  أمـــام  عــائــًقــا 
تطور  في  سلبي  أثر  له  كان  الفرنسي  للقانون  وإخضاعه  الجزائري  للمجتمع  الرسمي  لالستيعاب 
البنية االجتماعية وتطورها. فقد ناضلت البرجوازية الجزائرية كما بيَّنت الباحثة مغنية األزرق، أواًل 
السياسية شرًطا مسبًقا  الحقوق  وعــّدت  أجل سلطة سياسية،  من  أجل حقوق سياسية وثانًيا  من 

للسلطة االقتصادية )4(.

المستقلة، فلقد صّرح فرانس فانون عن تخوفه من خطر صعود  الجزائر  أما عن إرهاصات 
عن  غريبة  تكون  أن  في تصوره  الطبقة  هذه  فمن شأن  االستقالل،  تحقيق  بعد  برجوازية وطنية 
ال تظهر  وأن  الــســابــق،  األم  البلد  على  اقتصادًيا  معتمدة  تكون  وأن  والــعــمــال  الفالحين  حــاجــات 
مبادرات في التصنيع وأن تعيش حياة طفيلية على طراز مماثل للمستعمرين الذين حلت محلهم 
وجود  إلــى  الماركسي،  المقياس  باستخدام  وكليغ،  شاليان  توصل  جــادة  محاولة  وفــي  فحسب. 
العاملة،  الطبقة  الــبــرولــيــتــاريــا،  تحت  مــا  الــفــالحــون،  وهـــم:  الستينيات  جــزائــر  فــي  طبقات  خمس 

Lucienne Vallenci, Le Maghreb avant la prise d’Alger (Paris: Ed. Flammarion, 1969). � (2)

 René Gallisot, Sur le féodalisme, cahiers du Centre d’Etudes et de Recherches Marxistes, (Paris: (3)
Editions Sociales, 1971).

العربية،  األبــحــاث  مؤسسة  )بــيــروت:  كــرم  سمير  ترجمة  الــجــزائــر،  فــي  الطبقات  نشوء  األزرق،  (4) مغنية 

1980(، ص 98.
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طبقة  مشاركة  عــدم  إلــى  الباحثان  أشــار  كما  الــجــديــدة.  الوسطى  والطبقة  التقليدية  البرجوازية 
وطبقة  والفالحين  العاملة  الطبقة  بين  طبقي  صــراع  أســاس  على  السياسية  القرارات  في  العمال 

وسطى صاعدة حديًثا )5(.
وربما نجد في نص برنامج طرابلس، الذي قيل إنه من صوغ النخبة المثقفة كمحمد حربي 
جاء  إذ  االستعمار،  ظــروف  أنتجته  الــذي  الطبقي  البناء  معالم  األشـــرف،  ومصطفى  يزيد  ومحمد 
الرئيسيون  الضحايا  الــفــقــراء،  الــفــالحــون   ...« فيه، 
األراضــي... وبروليتاريا  المستعمرين على  الستيالء 
والمجموعة  نسبًيا  صغيرة  مجموعة  وهــي  الحضر 
متوسطة  اجتماعية  فــئــة  وهـــي  الــبــرولــيــتــاريــا  تــحــت 
أخرى تتألف من الحرفيين والعمال اليدويين وذوي 
أصحاب  وصــغــار  والموظفين  المتوسطة  الــرواتــب 
يؤلف  الــذيــن  الــحــرة  المهن  أعــضــاء  وبعض  المحاّل 
الوسطى  الطبقة  تسميته  يمكن  ما  مجموعهم  في 
تتألف  نسبًيا  األهمية  قليلة  الدنيا... وطبقة وسطى 
مغنية  الصناعيين« )6(. وتحدثت  قليل من  إداريين وعدد  أثرياء وموظفين  أعمال وتجار  من رجال 
السياسية.  بالطبقة  نعتتها   ،1965 انــقــالب  بعد  مهيمنة  طبقة  نشوء  عــن  أطروحتها  فــي  األزرق 
الفاخرة  والسيارات  كالقصور  األخيرة  السنوات  في  السطح  على  الطبقة  هذه  ثراء  طفحت مظاهر 
يوم،  بعد  يوًما  بــروًزا  تــزداد  ومظاهر  الصعبة،  العملة  من  بالمليارات  أعمال  وأرقــام  بذخ  وحفالت 

ولكن هل هذا يسمح بالقول بنشوء طبقة اجتماعية جديدة.
بعينها  ما ال يقتصر على وجود طبقة  الطبقي في مجتمع  التفاوت  الحديث عن  أن  إننا نعي 
تميِّز طبقة عن أخرى،  المعالم  إلى وجود فروق واضحة  األمر  مهما كانت خصائصها، بل يتعدى 
أو في  المهني  الوضع  الثراء عند شريحة تشترك في  الموضوعية؛ فوجود معالم  بالشروط  ناهيك 
األصل االجتماعي يصبح ذا داللة، إذا تزامن مع وجود شريحة اجتماعية أخرى تعاني سوء األحوال 
المعيشية بسبب أوضاعها المهنية أو أصولها، كما يصبح للمسألة وزن أثقل، إذا تزامنت مع وجود 
الدراسة في  إننا نسعى من خالل هذه  واٍع.  نحٍو  النطاق ومنظمة على  احتجاجات عمالية واسعة 
األثرياء المتالكها رأس مال  نِصفها بطبقة  بعينها  للبحث في ظروف نشأة طبقة  األولى  مرحلتها 

يسمح لها بالتموقع والتأثير في التنظيم االجتماعي.
المعيشي:  المستوى  متفاوتة  اجتماعية  فئات  وجــود  الــجــزائــري  المجتمع  فــي  المالحظ  مــن 
لها  المهنية،  المجموعات  من  وغيرها  العسكريين  من  فئة  المقاولين،  من  فئة  الموظفين،  من  فئة 
النفوذ.  أصحاب  عليهم  يطلق  نفسها،  المهنية  المجموعة  من  غيرها  عن  يميزها  ما  االمتيازات  من 
ويجتهد البعض في إرجاع أصولهم إلى قادة الثورة سواء كانوا من الجناح العسكري أو من الجناح 
السياسي، ويجتهد البعض في إرجاعهم إلى البيروقراطية البرجوازية )الكومبرادورية( على شاكلة 

Gérard Chaliand, et Juliette Minces, l’Algérie indépendante (Paris: Ed. Maspero, 1972). � (5)

Mohamed Lebjaoui, Vérités sur la révolution algérienne (Paris: Gallimard, 1970), p. 170. � (6)

تــــزال  ال  الــفــرنــســيــة  أن  الـــمـــالحـــظ 
هـــي لــغــة الــتــخــاطــب فـــي األحـــيـــاء 
الــــراقــــيــــة حـــتـــى بـــيـــن األقــــــــل ســـًنـــا 
مزيج  يــســتــخــدم  بينما  وبــافــتــخــار 
الجزائرية  والعربية  الفرنسية  من 

في األحياء الشعبية.
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بلدان أمريكا الالتينية، وهي فئة بيروقراطية بطبيعتها تشكلت في ظل النظام الواحد واستغنت في 
من  االجتماعي. وهناك  السلم  في  استراتيجية  مواقع  اكتساب  من  نت  وتمكَّ االنتقالية  المرحلة  هذه 
الفرنسية،  البرجوازية  من  االستعمار  في وقت  قربها  إلى  االمتيازات  ذات  الفئات  هذه  أصول  يعيد 
وتمكنت بفعل ذلك من تكوين رأسمال مادي ورمزي جعلها تتمركز في مواقع قوية بعد االستقالل 
الضاغطة.  األجنبية  القوة  مع  المتواصل  ارتباطها  بفضل  مصالحها  على  تحافظ  أن  واستطاعت 

ونقدم فرضيات الدراسة في الشكل التالي:

افترضنا في هذا الشكل أن شريحة األثرياء في الجزائر من شأنها أن تكون مصدر ثروتها:
التالية:  الــمــجــاالت  فــي  وذلـــك  رأســمــال  تــراكــم  بتكوين  تسمح  قيم  مــن  يحمله  بما  العمل   -  1

مقاوالت البناء الكبرى وتجارة الجملة وكذا االستيراد.
2 - ممتلكات عائلية تم توارثها وتطويرها.

3 - االنــتــمــاء إلـــى حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي أو إلـــى الــجــيــش الــوطــنــي أو إلـــى الــجــهــاز 
البيروقراطي واعتبار المؤسسات الثالث متداخلة.

وللتمكن من قياس هذه األبعاد نجد ضرورة تحديد المفاهيم وإبداء بعض المالحظات العينية 
عن طبيعة الحراك االجتماعي في جزائر اليوم.

ثانًيا: تحديد المفاهيم

1 - مفهوم الحراك االجتماعي
يرتبط مفهوم الحراك االجتماعي بمفهوم البناء االجتماعي، وكذا بمفهوَمي الطبقة والتفاوت 
عناصر  انتقال  وهو  الجغرافي  بالمجال  الحراك  مفهوم  يقترن  أن  ويمكن  وثيًقا.  ارتباًطا  الطبقي، 
السكان من مجتمع إلى آخر في شكل هجرات دائمة أو مؤقتة أو موسمية، فردية أو جماعية. وقد 
الناس ألعمالهم من قطاع  المهني ويقصد به تغيير  المفهوم بالعمل أي ما يعرف بالحراك  يقترن 
العامل مهندًسا  أو  الفالح  ابن  كأن يصبح  األجيال  بين  الحراك  على  أيًضا  الحديث  يمكن  آخر.  إلى 
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جزء  االجتماعي  فالحراك  وعليه  الطبقي )7(.  السلم  في  ذلك  نتيجة  ويرتقي  ضابًطا  أو  محامًيا  أو 
عن  نتحدث  الطبقي  والتدرج  االجتماعي  الحراك  بين  نــالزم  وعندما  االجتماعي؛  التغير  عملية  من 
حركية الحراك أي يكون الحراك االجتماعي عمودًيا أو رأسًيا أو أفقًيا. ويقصد بالحراك االجتماعي 
الهابط  الــحــراك  أو  أعلى  طبقة  إلــى  أدنــى  طبقة  من  الفرد  ينتقل  حينما  الصاعد  الــحــراك  العمودي 
به  فيقصد  األفقي  الــحــراك  أمــا  أدنــى،  إلــى وضــع طبقي  أعلى  الفرد من وضــع طبقي  ينتقل  عندما 
انتقال الظاهرة االجتماعية الثقافية من الشخص أو الجماعة إلى شخص أو جماعة أخرى تشبهها 
أفقي ال رأسي  انتقال  الزواج فهو  إلى أخرى عن طريق  المرأة من أسرة  انتقال  أو تطابقها ومثاله 
من  االجتماعي  الحراك  واالقتصادي. ويختلف  االجتماعي  المركز  في  متشابهة  أسر  بين  يقع  كونه 
حيث السرعة أو القوة من مجتمع إلى آخر، والشائع أنه يقوى في المجتمعات المتقدمة الصناعية 
يزال  المتقدمة ال  البلدان  الحراك في  أن  تبّين  المتخلفة. وهناك دراســات  المجتمعات  ويضعف في 
نسبًيا ومحدوًدا. ومن العوامل التي تسمح بالحراك االجتماعي نذكر العوامل الديمغرافية المتمثلة 
السياسية  والتحوالت  التنمية  برامج  من  تشمله  وما  االقتصادية  والعوامل  والهجرة  السكان  بتزايد 

والتحوالت الثقافية والتربوية وغيرها من العوامل.
الطبقة،  أعضاء  بين  الطبقي  الحراك  االجتماع على  التجريبية في علم  األعمال  وركزت معظم 
حيث  من  عليها  العملي  الطابع  إضفاء  مع  العمل  عالقات  نظام  داخــل  المواقع  حيث  من  موضحة 

تجميع األعمال التي تشترك في المميزات نفسها )8(.
ويعد مفهوم الحراك االجتماعي أوسع عندما ينطوي على تصورات أكثر إلماًما ألنماط المراكز 
االجتماعية التي ينتقل األفراد بين ثناياها أكثر مما يتم تحديده ببساطة من طريق الفئة أو الطبقة 
مثل  الطبقية  الحدود  في رسم  الوضوح  تفتقد  في مجتمعات  استخدامه  يمكن  االجتماعية. وهكذا 

المجتمع الجزائري.

2 - مفهوم الطبقة
االستناد  المجتمعات  من  مجتمع  ألي  الطبقي  والتفاوت  االجتماعي  البناء  دراســة  تستلزم 
استقراء  أن  كما  األساسية،  ومحدداتها  االجتماعية  الطبقة  لمفهوم  نظرية  ومقاربة  تصور  إلى 
وتأسيًسا  التاريخية.  ومعطياته  المدروس  المجتمع  واقع  من  تستمد  الطبقي  التفاوت  مستويات 
»الطبقة  يلي:  كما  االجتماعية  الطبقة  يحدد  نظري  تصور  مــن  الــدراســة  هــذه  تنطلق  ذلــك  على 
الموقع  حيث  مــن  الجماعات  مــن  غيرها  عــن  تتميز  اجتماعية  جماعة  عــن  عــبــارة  هــي  االجتماعية 
دورها  عن  فضـاًل  األساسية  اإلنتاج  بوسائل  وعالقتها  االجتماعي  اإلنتاج  نسق  في  تشغله  الــذي 
وكيفية  المجتمع  ثــروة  في  نصيب  من  عليه  تتحصل  ما  ومــقــدار  للعمل  االجتماعي  التنظيم  في 
في  مــؤثــر  وحــضــور  مميز  اجتماعي  وضــع  مــن  لها  ومــا  الطبقة  هيبة  وتــتــوقــف  عليه.  حصولها 

Henri Mendras, Elément de sociologie (Paris: A. Colin, 1975), p. 203. � (7)

(8) جون سكوت، محرر، علم االجتماع: المفاهيم األساسية، ترجمة محمد عثمان )بيروت: الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 2009(، ص 173.
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مراكز  مــن  وبذاتها  لذاتها  تحققه  ومــا  جميًعا  المجاالت  هــذه  فــي  فعاليتها  مــدى  على  المجتمع 
اجتماعية أو إمكانات مرموقة« )9(.

3 - مفهوم الثراء
التحقيقات  أغــلــب  فـــي  بــالــمــال  الـــثـــراء  يــقــاس 
اقتصادًيا فحسب،  الثري  انطالًقا من تحديد ماهية 
فيظهر الغني في إجابات المبحوثين كفرد يستطيع 
التمتع  وبإمكانه  وباخرة  كبيًرا  مسكًنا  يشتري  أن 
بــالــســفــر وتــوظــيــف عــامــالت فــي الــمــنــزل. الــتــصــور 
في  للغني  يرمز  إذ  الفنية،  الرموز  في  نجده  نفسه 
حقائب  يحمل  كشخص  الكاريكاتورية  الرسومات 
ــدوالرات. ومــن هــذا التصور نالحظ  الــذهــب والــ مــن 
غــيــاب عــامــل االنــتــمــاء أي رأس الــمــال الــثــقــافــي )10(. 
ونشاطر ياسر ثابت في كون الثروة لم تعد عنوان 

العالم  في  الحقيقيون  األغنياء  وبات  الواحد  المجتمع  أبناء  بين  يفصل  عــازاًل  جــداًرا  بل  ما،  طبقة 
ثرواتهم  أرقــام  أن  أو  آلخــريــن،  واجــهــات  البارزين  األغنياء  وبعض  أســمــاء،  بال  أشباًحا  عــام  بوجه 

مكذوبة )11(.

في  وحتى  والنامية  العربية  مجتمعاتنا  فــي  بقوة  بالسلطة  الــثــروة  عالقة  إشكالية  وتــطــرح 
الثروة تعني  لم تعد  البيضة والدجاجة.  القطبين كمعضلة  بين  العالقة  المتقدمة، وأصبحت  الدول 
بالضرورة نشاطـًا تجاريـًا أو استثماريـًا بقدر ما يمكن أن تدل على ارتباٍط بدوائر النفوذ أو نجاح 
على  بالمضاربات  ومــروًرا  األراضــي،  بتسقيع  بــدًءا  االحتكار،  أو  بالحظوة  لها صلة  ما  في صفقة 
العقارات أو المضاربة في البورصة، والتالعب في مواد الغذاء أو البناء، وانتهاًء بالقرى السياحية 

وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة.

االجتماعي  الــمــال  رأس  هــو  معنًى  للثروة  يعطي  الـــذي  أن  قناعتنا،  منطلق  مــن  نــؤكــد  ولــكــن 
ثقافية  قيمة  ذات  وأشــيــاء  عصرية  اقتصادية  ورؤيـــة  وعــي  بامتالك  قياسه  يمكن  الــذي  والثقافي 
والقيام باألعمال التطوعية دون بهرجة، ثم إن التفاوت في الثروة يتشكل من تراكم االمتيازات وكذا 

العراقيل.

 ،)2003 الجامعية،  المعرفة  دار  )اإلسكندرية:  االجتماعي  الطبقي  البناء  الــزيــات،  عبد الحليم  (9) السيد 

ص 25.
 Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de la bourgeoisie (Paris: Ed. la (10)
découverte, 2000), p. 11.

(11) ياسر ثابت، قصة الثروة في مصر )القاهرة: دار ميريت، 2012(، ص 8.

عليها  اطلعنا  التي  الدراسات  تكاد 
عــلــى وجــود  الــجــزائــر تجمع  حـــول 
أزمــــــــة مـــتـــشـــعـــبـــة، أزمــــــــة شــرعــيــة 
ثــورة  مــنــذ  الــقــائــم  الــصــراع  منبتها 
التحرير بين السياسي والعسكري 
ــا تـــرتـــب عـــنـــه مــــن انــقــســامــات  ــ ومـ

أيديولوجية وجهوية وثقافية.
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 ثالًثا: مؤشرات الحراك االجتماعي 
في جزائر األلفية الثالثة

1 - مالحظات عينية
إن المتجول في أحياء العاصمة الجزائرية اليوم وفي جل المدن، يالحظ في السنوات األخيرة 
ذات  فياّلت  فقد حلت  السكنية،  واألحياء  االجتماعية  والشرائح  األفــراد  بين  والتمايز  التفاوت  بروز 
وحي  وحــيــدرة  األبــيــار  أحــيــاء  فــي  المعمرون  تركها  التي  والفيالت  المنازل  مكان  فــي  جديد  طــراز 
من  الجزائريون، جلهم  االستقالل سكنها  وبعد  فقط  المعمرون  األحياء  هذه  يقطن  )كان  المرادية 
كان  بل  قبل،  من  بالسكان  آهلة  تكن  لم  أمكنة  في  راقية  أحياء  ظهرت  كما  والسياسيين(.  الجنود 
إبراهيم وبابا حسن وحي درارية. ولقد اشتراها  الشراقة ودالي  معظمها مستثمرات فالحية كحي 
مالكوها بثمن زهيد في العشرية السوداء أو استولوا عليها بحكم مناصبهم في البلديات لتصبح في 

اآلونة األخيرة ذات أسعار باهظة.
كما عرفت العاصمة مراكز تجارية جديدة يمتلكها خواص في حي باب الزوار غير بعيد من 
المطار الدولي ومن أكبر جامعة جزائرية. شهدت جزائر األلفية الثالثة أكبر المشاريع - كالطريق 
واليــات  كل  مستوى  على  الجامعات  وبناء  الهشة  المساكن  على  والقضاء  غــرب -  شــرق -  السيار 
القطر وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، فهذا األخير يَعّد المورد األساسي لمداخيل الدولة والمقدر 

على سبيل المثال عام 2011 بـ 84 بالمئة )12(.
الــعــروض  هــي  وقليلة  فــارغــة،  شــبــه  أو  مغلقة  السينما  قــاعــات  ــزال  تـ ال  الــعــاصــمــة  هـــذه  وفـــي 
الوسيلة  هي  القدم  كرة  رياضة  وتبقى  الصيفية.  الليالي  في  الحفالت  بعض  باستثناء  المسرحية 
الترفيهية األساسية للشباب وتبقى المقاهي الشعبية الملجأ الوحيد للكهول. وهناك مقاٍه راقية في 
حي سيدي يحيى بالقرب من حيدرة حيث مقر السفارات وسكنات كبار موظفي الدولة. ولكن هذه 
المقاهي شبه فارغة نهاًرا ومساء، يقصدها القليل بسبب أسعارها المرتفعة. كما تمكن الموظفون 
من  األولــى  العشرية  منتصف  في  الرواتب  رفع  بفضل  الصنع  وألمانية  فرنسية  اقتناء سيارات  من 
األلفية الثالثة واالستفادة من المخلفات المالية التي تبعتها، وهو ما جعل شركات استيراد السيارات 
المالية  البحبوحة  مــن  مستفيد  أكبر  ويــكــونــون  كبيرة  أربــاًحــا  يحققون  الغيار  قطع  ومــســتــوردي 

للمرحلة 2004 - 2014 إضافة إلى مستوردي الفواكه كالموز والتفاح ومواد كمالية أخرى.
قنوات  العشر  عددها  ليفوق  التلفزيونية  القنوات  تزايد  فالمالحظ  اإلعالمي،  المشهد  عن  أما 
اليومية  للجرائد  المتصفح  برامجها.  لفقر  باليتيمة  الحكومية  القناة  على  يطلق  وأصبح  خاصة، 
الخاصة يبقى مذهواًل أمام أخبار تزايد الجرائم واالغتصاب واالختالسات، وعن أخبار رجال أعمال 
أو أمريكا وعن وزراء وإطــارات سامين متورطين في  إلى أوروبــا  بالمليارات وفروا  أخذوا قروًضا 
قضايا الفساد والرشوة ومطالبين باالمتثال أمام العدالة وعن شباب لم يستطيعوا دفع مستحقات 

 Rapport sur l’état économique et social de la nation, Conseil national économique et social, (12)
2011-2012 (Alger, mai 2013), p. 37.
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التناقضات توحي بميالد بناء  البنوك بعد أن استفادوا من قروض إلنشاء مؤسسات صغيرة. هذه 
اجتماعي جديد يتضح فيه التقسيم الطبقي من نوع خاص.

ــراك االجــتــمــاعــي مـــن طــريــق ديــمــقــراطــيــة  ــحـ الـ
المتعلمين  مــن  فئة  بخلق  سمح  ومجانيته  التعليم 
ثــورة  بخلق  لهم  سمحت  عليا  مناصب  إلــى  وصــلــوا 
في  بروفيسور  تجد  كأن  االجتماعية،  أصولهم  على 
استشفائية  مــؤســســة  صــاحــب  الــمــتــخــصــص  الــطــب 
خاصة وهو المنحدر من عائلة معوزة ال تزال تقطن 
البتروكيمياء  في  مهندس  أو  القبائل،  جبال  أعالي 
ــى الــعــمــل في  ــل بــفــضــل الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي إلــ وصــ
ــرات دخــل  شـــركـــات أجــنــبــيــة يـــســـاوي دخــلــه عــشــر مــ
ــا عن  ــى مـــوظـــف فـــي الــتــوظــيــف الــعــمــومــي. أمــ ــ أرقـ
هي  تزال  ال  الفرنسية  أن  المتداولة فالمالحظ  اللغة 
األقــل  بين  حتى  الــراقــيــة  األحــيــاء  فــي  التخاطب  لغة 
الفرنسية  من  مزيج  يستخدم  بينما  وبافتخار  سًنا 

بعض  إقــبــال  عــن  الحديث  إلــى  المالحظة  هــذه  وتجرنا  الشعبية.  األحــيــاء  فــي  الجزائرية  والعربية 
العائالت الثرية على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتزايد في األعوام األخيرة وتقدم معظمها 

تعليًما باللغة الفرنسية وهي متعاقدة بصورة ما مع المدارس الفرنسية.

2 - أرقام ودالالت
بلغ عدد سكان الجزائر وفق آخر إحصاء سكاني 40,836,000 مليون نسمة. أغلب السكان 
بالمئة.   2.17 بـــ  الديمغرافي  النمو  نسبة  وقـــدرت  الــجــزائــر.  استقالل  بعد  ولـــدوا  أي  الشباب،  مــن 
ولإحصاءات حول نسبة التمدرس في مختلف األطوار داللتها في دراسة طبيعة الحراك االجتماعي، 
وال يخفى على أحد ما أنجزته الدولة في قطاع التعليم بفضل سياسة مجانية التعليم التي انتهجتها 
إناث،  بالمئة   47.4 نسبة  منهم  االبتدائي  الطور  في   4,231,556 ونسجل  االستقالل؛  منذ  الدولة 
و1,286,808 في الطور الثانوي من بينهم 56.64 بالمئة إناث. كما عرف التعليم العالي ارتفاًعا 
ما  في  طالًبا  و76,202  طالب  مليون  ونصف  مليون  يقارب  ما  إلى  الطلبة  عدد  وصل  إذ  معتبًرا، 
مرحلة ما بعد التدرج. وفاقت نسب النجاح في البكالوريا في السنوات األخيرة 50 بالمئة بينما لم 

تكن تصل إلى 20 بالمئة في تسعينيات القرن الماضي.
بالمئة  و13.7  الفالحة  في  بالمئة   8.7 يشتغل  نفسه  الرسمي  اإلحصائي  المصدر  وبحسب 
والخدمات  التجارة  قطاع  يتصدر  بينما  العمومية  واألشغال  البناء  في  بالمئة  و16.6  الصناعة  في 
البطالة  نسبة  انخفاض  الرسمية  اإلحصاءات  تقر  كما  بالمئة.   61.7 تبلغ  إذ  األســد،  واإلدارة حصة 

لتصل إلى 10.5 بالمئة  )13(.

(13) الديوان الوطني لإحصائيات، الجزائر باألرقام 2016/2014، رقم 47، نشرة 2017.

ال تكشف العملية التي من خاللها 
نــشــأت الــبــرجــوازيــة والــبــرجــوازيــة 
ــة كــطــبــقــتــيــن  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــصـــغـــيـــرة الـ
البرجوازية  ظهور  مــع  تماثل  عــن 
الـــغـــربـــيـــة. ففي  الــمــجــتــمــعــات  فـــي 
أمنت  الغربية  البرجوازية  أن  حين 
قبل  االقتصادية  السلطة  لنفسها 
السياسية فإن  السلطة  أن تكسب 
انتهجت  الــجــزائــريــة  الـــبـــرجـــوازيـــة 

الطريق العكسي.
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تظهر  واالقتصادية  السوسيولوجية  التحليالت  لكن  األرقــام،  جزائر  ومتوازنة  جميلة  هي  كم 
ووفرة  الطبيعية  الموارد  في  الغنية  البلدان  ضمن  »الجزائر  نقرأ  الذكر  سبيل  على  مغايرة.  واجهة 
النمو  نسبة  في  مرضية  غير  نتائج  سجلت  التي  المجموعة  ضمن  تصنف  ذلــك  ومــع  العاملة  اليد 
ومداخيل  العام  القطاع  على  يرتكز  االقتصادي  النموذج  ويبقى  العام  بالمعدل  مقارنة  واالستثمار 

البترول« )14(.

»ورغم ما تم تحقيقه من محاربة األمية وتزويد كل الوطن بالكهرباء وطرق وسدود ومطارات 
إال أن ذلك ليس كافًيا وال تصل إلى الرهانات« )15(.

وتكاد الدراسات التي اطلعنا عليها حول الجزائر تجمع على وجود أزمة متشعبة، أزمة شرعية 
انقسامات  من  عنه  ترتب  وما  والعسكري  السياسي  بين  التحرير  ثــورة  منذ  القائم  الصراع  منبتها 
الــجــزائــري ومــؤســســاتــه يعاني أزمــة  الــنــظــام  لــقــول عــرقــيــة.  أيــديــولــوجــيــة وجــهــويــة وثقافية تــفــادًيــا 
الشرعية، لذلك فهو يتكئ على اإلسالميين وهذا ما يبرر انتعاش الزوايا منذ مجيء بوتفليقة للحكم 
عام 1999 وبعدما كانت مهملة من قبل، وأوكلها وظيفة مواجهة التطرف الديني. يوجد في البلد 
السياسي والحزبي في هذه  النشاط  الجمعيات وتقلص  10,000 زاويــة، وهي مهيكلة وفق نظام 

الفترة )16(.

إن ظاهرة هيمنة العسكري على الحكم والسلطة هي حال الدول التي خاضت حروًبا تحررية 
وحتى دول الجوار المتوسطي مثل إسبانيا والبرتغال وتركيا واليونان. وفي الجزائر ظلت المسألة 
كانت  السياسي  الجزائر  تاريخ  أن  الدراسات  بعض  وترى  التاريخية،  المعطيات  محور  في  قائمة 
تتقاسمه أو تتنافس عليه وما زالت حتى اليوم قوتان: تستمد األولى مكانتها من الدين )مرابطون، 

صوفيون، علماء، شيوخ..( والثانية من السالح )انكشاريون، رياس، قادة، جنراالت( )17(.

لنشأة  مصراعيه  على  القطاع  انفتاح  رغــم  الصحافة  وحرية  الحريات  مساحة  تقلصت  كما 
تعم  والرشوة  ينتشر  الفساد  العامة جعل  بالشخصيات  المساس  قانون عدم  ولكن  قنوات خاصة، 
االتكاء  جوهرها  أن  المتخصصون  فيجزم  االقتصادية  األزمــة  أما  النظام.  في  ضعف  نقطة  وباتت 
التجارية  والمبادالت  النقدية  السياسة  في  وغموض  االستثمارية  المشاريع  وقلة  المحروقات  على 
إلى  خصوبتها  رغم  الفالحية  األراضــي  تحويل  بسبب  اإلمكانات  استغالل  وعــدم  عقارية  وفوضى 
بالقطاع  النزاعات حول األراضــي. ومع ذلك بدت بوادر االهتمام  العجز في حل  أو  أماكن عمرانية 
من طرف الشباب مبدين رغبتهم في جعل الصحراء منتجة للغلة وعزمهم على التقليل من فاتورة 

الصادرات بل إمكان التصدير.

Nicole Gnesotto and Giovanni Grevi, Le Monde en 2025, Robert Laffont, Octobre 2007, p. 62. (14)

Mehdi Lazar et Sidi-Mohamed Nehad, l’Algérie aujourd’hui (Paris: Ed. Michalon, 2014), p. 74. (15)

Ibid., p. 80. � (16)

هومة،  دار  )الــجــزائــر:  ط 2  بوتفليقة؟،  إلــى  بــربــروس  مــن  الــجــزائــر:  تحكم  كيف  هميسي،  (17) مصطفى 

2013(، ص 301.
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 رابًعا: سوسيولوجيا الحراك 
والتفاوت الطبقي في الجزائر

وقد رصدنا  الموضوع،  في  البحث  تجربة  التي خاضت  السوسيولوجية  الدراسات  هي  قليلة 
التي  الباحثة مغنية األزرق  األولــى فهي دراسة  أما  ثالث دراســات تتوافق مع ثالث حقبات زمنية. 
بحثت في نشأة الطبقة منذ االحتالل الفرنسي لتركز على مرحلة الرئيس هواري بومدين وقوانين 
الذاتي وتصل بنا إلى نتيجة مفادها أن المصالح الطبقية وجدت لها تعبيًرا في المجاالت  التسيير 
الذاتي كشكل للتنظيم االقتصادي وما تبع ذلك من سيطرة على اتحاد  المترتبة عن إقامة التسيير 
للتسيير  الرسمي  التبني  أدى  االستثمارات. وعليه  قانون  الشغيلة وخلق مؤسسات وطنية وإصدار 
الذاتي إلى تبلور المصالح الطبقية. فاألعضاء البرجوازيون في الحكومة إما استقالوا وإما انتقلوا 

انقسمت  الوقت نفسه  السرية. وفي  المعارضة  إلى 
البرجوازية الصغيرة بين أوالئك الذين أيدوا التسيير 
سلطة  إلقامة  معوًقا  فيه  رأوا  الذين  وأولئك  الذاتي 

دولة قوية.
في  تتحكم  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  كانت  ولما 
تولى  األخير  هذا  فإن  ومنضبط  جيًدا  منظم  جيش 
المؤممة  الــصــنــاعــات  مــعــدل  تــســارع  بينما  السلطة 
ــذاتــــي. ومــع  الــتــي كــانــت تــوضــع تــحــت الــتــســيــيــر الــ
إدارة  عــن  إلــى عجزهم  نــظــًرا  العسكريين  فــإن  ذلــك 
قومية  بنزعة  ولتشبعهم  خبراء  دون  الدولة  أجهزة 
قــويــة جــمــعــوا حــولــهــم الــبــرجــوازيــة الــتــكــنــوقــراطــيــة 
نموهما  خدم  اللتين  اقتصادًيا  الرائدة  والبرجوازية 

عامالن: األول هو خلق مؤسسات وطنية كانت البرجوازية التكنوقراطية تحتل فيها المناصب العليا 
بوجه عام، أما العامل الثاني فكان الضمانات التي كفلها قانون االستثمارات. واستخلصت الباحثة 
وتعزيز  دون صــراع  الوجود  دخلت  التي  اقتصادًيا  الرائدة  البرجوازية  وجــود  أن  التطور،  هذا  من 
السلطة  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  وتــولــي  الــدولــة  أجــهــزة  قــيــادة  مــراكــز  فــي  التكنوقراطية  الــبــرجــوازيــة 
السياسية له معانيه النظرية بالنسبة إلى مفهوم الطبقة، إذ تفقد ملكية وسائل اإلنتاج مغزاها في 
تحدد  األخيرة  فهذه  السلطة.  في  الموجودة  األيديولوجيا  أداة في خدمة  الجزائرية وتصبح  الحالة 

أسلوب تملك قوة العمل التي تأخذ في هذه الحالة أسبقية على ملكية وسائل اإلنتاج )18(.
األول، عن  الطبقة تميزت بالتعبير عن تصورين مختلفين:  البحث، أن عملية نشوء  وخالصة 
وسائل تحقيق الحرية السياسية؛ والثاني، عن وسائل الحكم. وال تكشف العملية التي من خاللها 
نشأت البرجوازية والبرجوازية الصغيرة الجزائرية كطبقتين عن تماثل مع ظهور البرجوازية في 
أن  قبل  االقتصادية  السلطة  لنفسها  أمنت  الغربية  البرجوازية  أن  حين  ففي  الغربية.  المجتمعات 

(18) األزرق، نشوء الطبقات في الجزائر، ص 124 - 125.

ــال  ــمـ الـ رأس  ــويـــن  ــكـ تـ أســـــــاس  إن 
فــي حــالــة الــجــزائــر هــو الــتــجــارة ال 
الــصــنــاعــة، وعــلــى األخــــص تــجــارة 
الجملة. أما عن الفئة المهنية التي 
استفادت من فرص تكوين الثروة 
ــى الــجــيــش وبـــاألخـــص  فــتــنــتــمــي إلــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــش الـــــــــحـــــــــدود، وهـــــــــي ذاتـ ــيـ ــ جـ
الــفــئــة الـــتـــي اخــتــلــطــت بــالــعــائــالت 

البرجوازية التقليدية.
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االستقالل  وبعد  العكسي.  الطريق  انتهجت  الجزائرية  البرجوازية  فإن  السياسية  السلطة  تكسب 
اقتصادية  قاعدة  تملك  تكن  لم  البرجوازية  ألن  ممكًنا  الجيش  به  قــام  الــذي  الحاسم  الــدور  أصبح 
البرجوازية  مسعى  تهزم  لكي  والفالحين  العمال  دعــم  تطلب  أن  بإمكانها  وال كــان  النمو  مكتملة 
الكفاية  البرجوازية الصغيرة بتأكيده  القسم العسكري من  انتصار  أمد  إلى السلطة. وقد  الصغيرة 
والخبرة والتصنيع السريع البرجوازيين بالفرصة إلعادة تجميع أنفسهم والسعي لتحديد مصالحهم 

بدقة.
حالة  في  واالقتصادي  والعسكري  السياسي  بين  العالقة  إن  القول  يمكن  األســاس  هــذا  على 
الفصل بينها، على األقل في مرحلة وجود  المصالح وال يمكن  الجزائر هي عالقة تداخل من حيث 

جيل الثورة على الساحة.
الــســوداء  العشرية  فــي  والمغتال  المتميز  االجتماع  وعــالــم  الباحث  بها  قــام  الثانية  الــدراســة 
منذ  الجزائرية  الدولة  انتهجته  الذي  الشعبوي  المشروع  دراسته طبيعة  ومنطلق  اليابس،  جياللي 
المشروع  هذا  حجب  والتقنية.  والتصنيع  والتحديث  والتخطيط  العقالنية  على  والقائم  االستقالل 
التي  القوانين  تطبيق  على  المشروع  كما حرص  االجتماعية.  الطبقة  داخل  تناقضات  بروز  إمكان 
االستراتيجية  والقطاعات  الكبرى  الصناعات  يحتكر  الــعــام  القطاع  تجعل  بــصــورة  العمل  تقسم 
ويسمح للقطاع الخاص بإنتاج المواد االستهالكية فحسب، وذلك إلى غاية 1978 حيث استطاعت 
االنفتاح  على  القائم  الجديد  االجتماعي  المشروع  من  وتستفيد  تتنفس  أن  الصناعية  البرجوازية 

والتحرر. من أهم العوامل التي ساهمت في قيام برجوازية صناعية:
- دعم الدولة للمنتوجات االستهالكية التي كانت من إنتاج القطاع الخاص.

التعليم  بشؤون  الدولة  بتكفل  والقاضية  الدولة  طرف  من  المنتهجة  االجتماعية  السياسة   -
والصحة والتأمين لكل المواطنين سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

- تحويل اليد العاملة المكونة تعليًما وتجربة في القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- تنامي العمل الصناعي غير الرسمي أي تأسيس مصانع عائلية غير مسجلة وبذلك ال تدفع 
البالستيك وصناعة  التجميل،  مواد  المالبس،  الغذائية،  المصبرات  إنتاج  أنشطتها،  وأهم  الضرائب؛ 

الخشب .
- نجاح هذا النشاط مرتبط بوجود السوق الموازية أو السوداء وازدياد الطلب على المنتوج، 
ومنه ارتباط منتوج هذه الورش والتجارة بالجملة، وهما أصبحا يهيمنان على السوق الداخلية )19(.

الحراك  هــذا  من  استفادوا  الذين  هــؤالء  هم  من  بحثنا:  إشكالية  جوهر  يعد  الــذي  والتساؤل 
العمودي واستطاعوا تكوين رؤوس أموال مكنتهم من الصعود إلى األعلى وتشكيل فئة غنية رغم 
من  استقراؤها  يمكن  التي  العوامل  وما  الفوارق؟  من خلق  تحد  كانت  التي  والتشريعات  القوانين 

خالل هذه الدراسة:

 Djilali Liabes,  Capital privé et patrons d’industrie en Algérie, 1962-1982: Propositions pour (19)
l’analyse de couches sociales en formation (Alger: CREA, 1984), pp. 41 et 60.
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- منح التقاعد للعديد من العسكريين السامين في الجيش الوطني ولبعض اإلطارات السامية 
في حزب جبهة التحرير الوطني وفي الدولة نهاية الستينيات من القرن الماضي، كما استفاد هؤالء 
من دعم مالي معتبر سمح لهم بتأسيس وحدات صناعية كبيرة في مجال النسيج والبالستيك ومواد 

التجميل.
البرجوازية  من  عائالت  بين  متعددة  1962 - 1963 حاالت مصاهرة  المرحلة  كما سجلت   -
عائالت  مــن  األخــص  وعلى  الــحــدود،  جيش  إلــى  ينتمون  سامين  وعسكريين  الحضرية  التقليدية 
منحدرة منطقة تلمسان ووهران وقسنطينة وعنابة. وفي عام 1970 نجد هؤالء، أي البرجوازيين 
المشاريع  أكبر  وفــي  الخاصة  الصناعية  الــوحــدات  أضخم  رأس  على  الــحــدود،  وضباط  التقليديين 

المقاوالتية.
العقارات  انتقلت ملكية بعض  أمالك سائبة،  المعمرون  تركها  التي  الممتلكات  إعالن  - وبعد 

إلى جزائريين ومعظمهم من الجنود وضباط جيش الحدود.
الصناعة، وعلى  ال  التجارة  الجزائر هو  المال في حالة  تكوين رأس  أساس  إن  القول  ويمكن 
إلى  فتنتمي  الثروة  تكوين  فرص  من  استفادت  التي  المهنية  الفئة  عن  أما  الجملة.  تجارة  األخــص 

الجيش وباألخص جيش الحدود، وهي ذاتها الفئة التي اختلطت بالعائالت البرجوازية التقليدية.
التربوي  االجتماعي  »الواقع  بعنوان   2015 عام  نوقشت  دكتوراه  أطروحة  الثالثة  الدراسة 
لعائالت الطبقات الوسطى في الجزائر وإنتاج المشروع المهني ألبنائها« من إعداد الباحث بودبزة 
ناصر )20(. انطلقت الدراسة من تساؤل إشكالي مفاده: هل عائالت الطبقات الوسطى في الجزائر 
تعمل على إعادة إنتاج نفسها من خالل إقامة مشروع مهني ألبنائها عن طريق المسار التعليمي أم 
ينتج المشروع المهني ألبنائها في مجاالت أخرى؟ وأجريت الدراسة الميدانية في مدينة قسنطينة - 
واستخدام  المقابلة  وتقنية  الكيفي  المنهج  باستخدام  وذلك  الجزائري -  الشرق  مدن  وأشهر  أكبر 
تقنية المعاينة النمطية كطريقة غير احتمالية، وتم التركيز على التصنيف السوسيومهني للطبقات 
المهن  مهنية مختلفة حسب  أصناف  من  عائلة قسنطينية  ربة  أو  50 رب  بانتقاء  وذلك  الوسطى، 
التالية: األساتذة الجامعيون، األطباء، المهندسون، الضباط العسكريون، إطارات الدوائر الحكومية، 

أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط، والمحامون.
إلعادة  تسعى  الوسطى  الطبقات  إلى  المنتمية  القسنطينية  العائالت  أن  الى  الباحث  وتوصل 
والتقاليد، ومعاني  كالعادات  ثقافية  كالزواج، وممارسات  تقليدية  أساليب  إنتاج هويتها من خالل 
ورموز المجال العمراني العتيق، غير أن األساليب الحديثة أصبحت تهدد الهوية االجتماعية للطبقات 
بموقعها  وعــي  لها  أي  بذاتها،  طبقة  أي  موقع،  طبقة  تشكل  المبحوثة  العائالت  إن  ثم  الوسطى، 
وانتمائها الطبقي في ظل السياسات التي شهدها المجتمع الجزائري. أما بالنسبة إلى تمثالت اآلباء 

للمشروع المهني ألبنائهم فقد تم التوصل إلى جملة من النتائج الفرعية نلخصها في ما يلي:

المشروع  وإنتاج  الجزائر  في  الوسطى  الطبقات  لعائالت  التربوي  االجتماعي  »الواقع  ناصر،  (20) بودبزة 

المهني،« إشراف بن عيسى محمد المهدي )أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم االجتماع، جامعة 
باتنة، الجزائر، 2014 - 2015(.
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في  اآلبــاء  عبارة عن رغبة  إنما هو  ألبنائهم،  والمهني  الدراسي  للتخصص  اآلبــاء  اختيار  إن   -
الحفاظ على المكتسبات والموارد، التي حققتها العائلة في مسارها المهني، وبخاصة العائالت التي 
الذي لم يستطيعوا تحقيقه، والذي يريدون تجسيده  اآلباء  إلى جانب أحالم ماضي  الطب،  تمتهن 

من خالل المسار المهني لألبناء.
النشاط  إلى  الريعي  الزراعي  النشاط  االنتقال من  المدروسة صعوبة كبيرة في  الفئة  - تجد 
بسبب  الــخــواص،  أو  الــدولــة  لــدى  ســواء  الوظائف  ازدرائــهــا  إلــى جانب  هــذا  والصناعي،  الخدماتي 
الطبقات  عائالت  أن  إلى  التوصل  تم  وعليه،  التقليدية.  البرجوازية  أي  األصلية  االجتماعية  هويتها 
الوسطى القسنطينية تعمل على رسم مشروع مهني ألبنائها من خالل المسار الدراسي وخياراتها 
االستراتيجية في المجال التربوي، غير أن األبناء يتفاعلون في مجاالت أخرى كالمجال االفتراضي، 
لم  ألنها  لذاتها،  طبقة  ال تمثل  المبحوثة  فالعائالت  وعليه،  الجيلين،  بين  ما  قطيعة  يخلق  ما  وهو 
أفقي  الحراك: حراك  من  نوعين  هناك  أن  المهني )21(، حيث نالحظ  إنتاج مشروعها  إعادة  تستطع 
داخل  أعلى  شرائح  اتجاه  في  عمودًيا  حراًكا  نجد  كما  الواحدة،  االجتماعية  الشريحة  مهن  بين  ما 
الصغار،  كالفالحين  عائالت بسيطة  أصولهم من  المبحوثين  أغلب  أن  ذكر  الوسطى، مع  الطبقات 
الطبقات  شرائح  إلــى  االرتــقــاء  استطاعت  عائالت  هناك  أن  غير  التأهيل،  قليلي  البسطاء  والعمال 
تم تحقيقه من  العمالية؛ كل هذا  الطبقة  الدنيا وبخاصة  الطبقة  إلى  تنتمي  الوسطى بعدما كانت 
خالل متابعة أبنائهم )المبحوثين( عبر المسارات التعليمية ومواصلة الدراسات طويلة المدى، وهذا 
سمح لهم بااللتحاق بالجامعات والمستشفيات كأطباء والتأطير في المؤسسات التربوية، والمهن 
الحرة كالعيادات الطبية الخاصة والمحاماة ومكاتب الدراسات الهندسة، وكل هذا يرجع في األصل 
للسياسات االجتماعية التي اتبعتها الدولة الجزائرية في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن 

العشرين، من أجل تحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنين.
كما رصدنا في إطار الدراسات األكاديمية الجادة بحًثا يقوم به فريق بحث بتنسيق عمر دراز 
حول الحراك االجتماعي في الجزائر. وقد أجريت الدراسة الميدانية على عّينة من األسر العاملة في 
شركة سونطراك. ومن نتائج البحث وجود حراك بين األجيال تحقق بفضل استثمار العائالت في 

التعليم والتكوين الجامعي وهو ما سمح باالرتقاء )22(.

خامًسا: سلطة المال واألعمال في الجزائر

مالحظات عن نشوء فئة األثرياء في الجزائر
توصلت الدراسات التي عرضناها إلى كون مسألة نشوء الطبقة في الجزائر وتفسير التفاوت 
التساؤل  ومنه  والمال،  واالقتصاد  والجيش  السلطة  بين  العالقة  في  البحث  إلى  يعيدنا  االجتماعي 

(21) المصدر نفسه، ص 460 - 461.

 Mobilité sociale en Algérie: Programmes nationaux de recherche, dirige par Omar Derras (22)
(Algérie: Centre de Recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2014).
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اإلشكالي: هل فئة األثرياء الحالية هي الجيل الثاني من البرجوازية الصغيرة التي نشأت من رحم 
الجزائر  عرفتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  مع  فئة جديدة وجدت  أم هي  االستعمار؟ 
بعد التخلي عن النظام االشتراكي وتبنيها تدريًجا سياسة االنفتاح االقتصادي أم هي نفسها الفئة 

أعادت وجودها وفق المتغيرات الجديدة؟

الــمــال والــســلــطــة في  El Waten )23( مــلــًفــا جــريــًئــا حــول عــالقــة  الــجــزائــريــة  الــيــومــيــة  طــرحــت 
الجزائر، وأول تساؤل تمت مناقشته في هذا الملف هو في ماهية العوامل التي أدت في السنوات 
باالستعانة  الــمــوضــوع  نــوقــش  السياسة.  عــالــم  إلــى دخـــول  الــثــروات واألمــــوال  بــأصــحــاب  األخــيــرة 
صراع  بروز  مردها  الظاهرة  أن  القراءة  هذه  من  ونستشف  االجتماع.  وعلم  االقتصاد  في  بخبراء 
رؤية  أو  تصور  للمستقبل،  مختلفين  تصورين  بين  طرابلس  مؤتمر  أثناء  االستقالل  غــداة  حــاد 
ورؤيــة  كبيرة  شعبية  قاعدة  وعلى  التاريخية  الشرعية  على  تتكئ  كانت  التي  المؤقتة  الحكومة 
التي  الرؤى  في  االختالف  محور  يكمن  العسكرية.  بالقوة  السلطة  على  استحوذ  التجاه  مناقضة 
على  االجتماعي  باالرتقاء  ويعتقد  يؤمن  األول  التصور  كان  فبينما  بالمال؛  السلطة  عالقة  تربط 
أساس تراكم رأس المال والمعرفة كان االتجاه الثاني يعتقد بشرعية العنف لالرتقاء وذلك تحت 

الثورة. غطاء 

إلــى  يــســعــى  بطبعه  فــاإلنــســان  وشــرعــيــتــه،  الــمــال  مــنــطــق  حــيــث  مــن  مختلفتان  الــمــقــاربــتــان 
اكتسابه  طرائق  كانت  فإذا  السيطرة.  لتحقيق  األنجع  الوسيلة  هو  والمال  محيطه  على  السيطرة 
انعكاسات  لذلك  فــإن  رسمية  غير  بطرائق  كــان  إذا  أمــا  سلبية؛  تداعيات  األمــر  في  فليس  رسمية 
سلبية كالغموض الذي يبدو على المجتمع عامة واالقتصاد بوجه خاص، إذ يبدو هو بدوره غير 
رسمي. ومن أمثلة ذلك حسب خبراء المالية مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطن حيث تختبئ 
مع  جديدة  لعبة  بنشأة  يسمح  بما  للثروات  مفاجئ  وظهور  رسمي  غير  االقتصاد  تخدم  مصالح 
السلطة قائمة على أساس القوة بواسطة أموال تراكمت بطرائق غير شرعية، وهذا ما يطلق عليه 

المنظمة. الصعلكة 

الــثــروة. وذكــر  كــمــا طــرح الــمــلــف نفسه الــعــالقــة بــيــن الــجــيــش والــمــال أو بــاألحــرى تــكــويــن 
جنراالت  بدرجة  عسكرية  بشخصيات  وعالقاتهم  الشركات  أكبر  مالكي  أسماء  المقال  صاحب 
وعسكري  التغليف  مواد  شركة  أكبر  صاحب  بين  كانت  التي  كالعالقة  الدولة،  رئيس  بأقارب  أو 

جنرال. برتبة 

كخطوة  الثروة  تكوين  عوامل  عن  الجزائر )24(  أغنياء  ألبرز  الذاتية  السيرة  محطات  ونلخص 
أولى لمشروع بحث أوسع نسعى إلنجازه.

Mellisa Roumadi, dans: El Waten, 16/7/2014. � (23)

(24) أهم المراجع التي اعتمدناها لتلخيص محطات تكوين الثروة، انظر صالح شكيرو، إمبراطورية الزمال 

والمضي بسرعة  متواضعة  بداية  كبير:  ربــراب، طموح  يسعد  2008(، وطيب حفصي،  الساقي،  دار  )بيروت: 
 Seddik Larkèche, Si Zeghar, l’iconoclaste algérien: La Véritable2013(، و )الجزائر: دار القصبة للنشر، 
histoire de Rachid Casa (Alger: Ed. Casbah, 2015).
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صرة وعوامل زوالها
ض أثرياء الجزائر المعا

مصادر الثروة لبع

األصل العائلي
األصل الجغرافي

عوامل تكوين الثروة
عوامل السقوط

س1
ضعة، مجاهد وعضو 

عائلة جد متوا
س األمن السري

فعال في تأسي
الشرق الجزائري، 

والية سطيف
ص، عالقات داخلية وخارجية، تنوع النشاط

استغالل الفر
تغيير النظام السياسي وهرم 

السلطة. نهايته السجن

س2
ضل 

ضعة ابن ثوري ومنا
عائلة متوا

ض سياسي بعد االستقالل
ومعار

بجاية، منطقة 
القبائل )أمازيغ(

ض
مسار غام

غامضة، حالًيا في السجن

س3
ضعة

عائلة متوا
تيزيوزو )القبائل، 

أمازيغ(
العمل المنظم والمستمر واإلرادة، الدعم العائلي، التكوين العلمي 

في مجال التسيير والمحاسبة
في أوج نشاطه.

)مسجون منذ أيام(

س4
عائلة ثرية

الجنوب الجزائري
اإلرث العائلي، تنوع النشاط التجاري والخدماتي، العمل 

صل
المتوا

في أوج نشاطه

س5
عائلة ميسورة الحال تشتغل بالتجارة

صمة 
ضواحي العا

الجزائرية
ض بنكية تم تسديدها بفضل التفاني في العمل والمقدرة 

قرو
على التحكم في السوق التجارية وبفضل تعاون عائلته، أما 
إعالمًيا والمتداول فثروته مصدرها شراكته مع الوزير األول.

في أوج نشاطه

س6
عائلة بسيطة

من منطقة القبائل 
الكبرى

ض بنكية والعمل المقاوالتي.
قرو

س.
إعالمًيا والمتداول فثروته مصدرها شراكته مع أخي الرئي

ض
مسار غام

في أوج نشاطه
 

)لكن زج به في السجن منذ 
أيام(
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الجغرافية  أصولها  تعود  زوالها  أو  وتراكمها  الثروة  لمعرفة مصادر  المنتقاة  الحاالت  نصف 
إلى منطقة القبائل أو ما يعرف سكانها باألمازيغ. ولقد بّين عالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو 
في دراساته وتحقيقاته، طبيعة هذه الشريحة السكانية الواسعة وتمسكها بقيم األجداد وتمجيدهم 
للعمل وتحقيق الذات وتضامنهم فيما بينهم. ولكن نسجل مالحظة مهمة في ما يخص هذه الحاالت 
البالد بعد  وهي وجودها حالًيا في السجن بتهمة الصفقات المشبوهة وتهريب األموال إلى خارج 
أن تصدرت الحاالت المذكورة قائمة أثرياء الجزائر في التصنيفات الدولية. كما سمحت لنا السيرة 

الذاتية لبعض أثرياء الجزائر المستقلة باستنتاج ما يلي:

في  التقليدية  البرجوازية  إلــى  تنتمي  فقط  واحــدة  حالة  الــثــروة.  تكوين  مــســارات  غموض   -
الجنوب الجزائري أما الحاالت األخرى فتنتمي إلى عائالت بسيطة أو متواضعة، ومنه يمكن دحض 
من  ولدت  التي  التقليدية  البرجوازية  إلى  أصولها  تعود  اليوم  األغنياء  إن شريحة  القائلة  الفرضية 

رحم االستعمار.

المتعارف عليها؛ ففي مدة  الدولية  بالمعدالت  الثروة ورؤوس األموال مقارنة  - سرعة تراكم 
الحاالت. وهذا يؤكد فرضية  الثروة وزادت بطريقة مذهلة عند جل  أقل تضاعفت  أو  عشر سنوات 
أصحاب  وســاطــة  لــوال  عليها  ليحصلوا  يكونوا  لــم  البنوك  مــن طــرف  امــتــيــازات  على  هــؤالء  حصول 
عمليات  انتشار  األكاديمية )25(  والمقاالت  اإلعالمية  التحقيقات  تؤكد  كما  الــقــرار،  واتخاذ  السلطة 
بعد  ذات  ظاهرة  الفساد  ليصبح  العام  المال  على  المحموم  والتدافع  الثروة  على  المنظم  السطو 
واسع داخلًيا وخارجًيا. ويتيح لنا هذا االنتشار إطالق مفهوم الصعلكة المنظمة على عملية تراكم 
رؤوس األموال بداًل من الحديث عن اإلنتاج وعالقات اإلنتاج والملكية الخاصة وتراكم الثروة ومن 

ثم شروط تكوين الطبقة.

- كل الحاالت خاضت في السياسة سواء قبل تكوين الثروة أو بعده، وبالتالي من المال إلى 
السلطة للمحافظة على الثروة ومن السلطة إلى المال لتصبح المعادلة: النقود تقود ال تنفي نقود 

من أجل النقود.

بين  المشتركة  المصالح  على  القائم  االجتماعي  والمشروع  النظام  بطبيعة  مرتبطة  الثروة   -
الجماعات الضيقة وهذا يؤدي حتًما إلى تعطل التنمية الشاملة على المدى البعيد والصائب.

- تختصر الــثــروة فــي الــمــال أو فــي الــمــشــاريــع االســتــثــمــاريــة االقــتــصــاديــة وحــســب وال مــجــال 
َير الذاتية والمقابالت وغياب األعمال  للمخزون الثقافي أو الفني عند الحديث عن الثروة في كل السِّ
المتوحشة  للثروة  ثابت في تفسيره  باستثناء حالة واحــدة؛ وهو ما يدعم فرضية ياسر  التطوعية، 
تتحدد  لم  الجزائر  في  العليا  الطبقة  فمعالم  ومنه  الثراء  مع  التعامل  ثقافة  غياب  وليدة  هي  التي 
وخريطة الحدود الطبقية لم ترسم بعد في ظل غموض مسارات تكوين الثروة المعنى الواسع وفي 

غياب ثقافة الثراء.

Djilali Hadjaj, «Violence et corruption, cas de l’Algérie,» Revue anthropologique et dévelop- (25)
pement, no. 25 (2003).
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خاتمة
موضوع  سوسيولوجي  منظور  من  الجزائر  في  الطبقة  وتكوين  الثروة  إشكالية  في  البحث 
ومع  الـــوالدة.  مخاض  فــي  أو  النشأة  حديثة  ظــاهــرة  أي  تــالزم  مخاطر  وهــي  بالمخاطر،  محفوف 
المدروس  المجتمع  أو تشكلها ضرورة علمية واجتماعية لفهم وتفسير طبيعة  ذلك فتتبع تبلورها 

ومسارات التحول واتجاهات الحراك.

عمليات  أفرزتها  التي  والظاهرة  الكامنة  التناقضات  في  الخوض  اإلشكالية  هذه  لنا  سمحت 
المحصورة على  والجماعات  الفردية  المصالح  تغليب  الدولة بسبب  تأسيس  منذ  االجتماعي  التغير 
هذه  والشاملة.  الحقة  التنمية  فــرص  إهــدار  ومنه  ومستقبـاًل  حــاضــًرا  والمجتمع  العامة  المصلحة 
أو باألحرى على  الثروة  اللهفة والتسابق على  المؤدية لإهدار والتأزم واالحتجاج مردها  المصالح 

المال ولو بطرق غير شرعية وبسرعة ويتناسى المتناسون أن الذي يأتي بسرعة يذهب سريًعا.

جــذوره وغصونه  له  جيًدا،  الليبرالي  المجتمع  مساراته  يعرف  الذي  واألعمال،  المال  عالم  إن 
وعندما  والتطبيقية.  النظرية  وتخصصاته  علومه  الحالي  وقتنا  فــي  لــه  كما  وأشــواكــه،  وزهـــوره 
النظام  العالم لنغرسه في مجتمعات نامية أو حديثة االستقالل نسبًيا وعاشت في كنف  ننقل هذا 
أن  أي حال  ال يمكن في  إذ  األساسية،  قيمه  أي  بــذوره  ننقل  أن  الزمن فال بد  لحقبة من  االشتراكي 
كعّينة  المتواضعة  الدراسة  هذه  في  ُعرضت  التي  الحاالت  إن  َجنُيها.  تم  قد  ثمار  من  الغلة  ننتظر 
مصغرة لرجال المال واألعمال أكدت لنا ذلك؛ فالثروة التي كان مردها العمل والتفاني فيه ومعرفة 
ويتراكم  دربهم  على  أصحابها  يــزال  ال  العامة  المنفعة  في  والتفكير  النشاط  في  والتنوع  السوق 
رأسمالهم بالتدريج، أما الحاالت التي تضاعفت رؤوس أموالها في فترة وجيزة ووصلت إلى الثروة 

عبر المصاعد الكهربائية فقد انهارت مملكتها في لحظة وانتهى بها األمر في السجون.

أما عن عالقة المال بالسياسة، فكما أوضحته الدراسات التي عرضناها، تؤكد الحاالت المذكورة 
سرية العالقة في أغلب الحاالت وكأننا أمام زواج غير شرعي في بلد يمنع أو يحرم ذلك، وهو ما 
اآلنية  اللحظة  وفي  األثــريــاء.  وشريحة  العريضة  الشعبية  القاعدة  بين  وحقًدا  كبيرة  فجوة  أحــدث 
المال  واحتكار  السلطة  احتكار  أن  معلنة  والقضائية  واإلعالمية  األكاديمية  النخبة  أصــوات  تعالت 
وال يمكنه  تنمية،  منه  ينتج  أن  ال يمكن  وثروتها  الدولة  أدوات  مجموع  واحتكار  التجارة  واحتكار 
بقناعة  الــدراســة  هــذه  ونختم  الــقــانــون.  ودولـــة  والديمقراطية  الحرية  اتــجــاه  فــي  بالبالد  يسير  أن 
نستمدها من عالم االجتماع التونسي المنصف وناس حول شروط البناء واالستمرار وتفادًيا لمزيد 
من اإلهدار عند قوله »المجتمعات تنتج ذاتها إنتاًجا وتبني نفسها لبنة لبنة وحجًرا حجًرا وتكون 
التقدم.  الحريصين على  الفاعلين  إرادة  إنتاج  الذي يراد لها أن تكون فيه، وهي  المستوى  هي في 
فالمجتمعات ال تولد مكتملة وجاهزة، ال تنشأ مكتفية بذاتها، وإنما هي تتطور وفق من يريد لها أن 
تتطور سلًبا أو إيجاًبا، وهي ترتقي إلى المنزلة التي يريد الفاعلون أن تتبوأها مثلما كان الشأن في 

المجتمعات الغربية على خصوصية مساراتها التاريخية« )26( □

(26) المنصف وناس، ليبيا التي رأيت: ليبيا التي أرى )تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2018(، ص 121.
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دراسات��

أصل سكان األهوار في جنوب العراق

عباس فاضل السعدي)*(
أستاذ الجغرافيا والدراسات السكانية - جامعة بغداد.

مقدمة
من منطقة األهوار في جنوب بالد الرافدين بدأت أنظمة الحكم والقوانين والشرائع والفنون 
والصناعة والري والزراعة والمعتقدات الدينية واآلداب والموسيقى؛ حيث كانت أول حضارة عالمية 
عرفها اإلنسان، بل كانت المعين األول لجميع الحضارات الالحقة في مختلف مجاالت الفكر واألدب 

والعلوم والفنون. لهذا اختيرت لتكون ضمن الئحة التراث العالمي في 17 تموز/يوليو 2016.

الخامس قبل  األلف  ُعرفت منذ  لثقافة عراقية قديمة  امتداًدا  األهوار  الثقافي في  التراث  يمثل 
المصاطب  وإقــامــة  القصب،  من  البيوت  ببناء  االستمرار  هــذا  ويتمثل  مستمرة.  زالــت  ومــا  الميالد، 
والـــزراعـــة  والــــري  الــمــشــاحــيــف  وبــصــنــاعــة  ــدة،  الــمــشــيَّ الــجــزر  وتمثلها  والــثــابــتــة  الــعــائــمــة  القصبية 
)سامية  قديمة  رافدينية  أصــول  إلــى  منها  كبير  قسم  ويرجع  والــعــادات،  االجتماعية  والممارسات 

وسومرية(.

إن التقدم واألدب الرفيع الذي بلغه السومريون ومن قبلهم الساميون )الجزريون( دفع عالم 
اإلنثربولوجيا النرويجي هيردال في أوائل ثمانينيات القرن العشرين إلى صنع سفينة من القصب 
والبردي سماها دجلة، منطلًقا بها من األهوار ليثبت مقولة غلغامش الذي استقل، في رحلة بحثه 

عن الخلود، قارًبا من قصب وهو نفسه نموذج القارب المستخدم حتى اليوم في المنطقة.

الحضارات  فجر  التي شهدت  البكر  األرض  األهــوار هي  منطقة  أن  رحلته  في  هيردال  وأثبت 
مدينة  بجوار  الواقعة  عــدن«،  »جنة  وسميت  والــفــرات،  دجلة  النهران  فيها  يلتقي  حيث  البشرية، 

abbasalsaadi1943@yahoo.com. )*( البريد اإللكتروني:  
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إريدو، وزرعت فيها شجرة آدم، وشهدت طوفان نوح، وعاش فيها النبي إبراهيم الخليل وهو من 
مدينة أور الكلدانية ويعرف األساطير السومرية.

وهناك إشارات لوجود األهوار في الحضارة الجزرية )القديمة( والسومرية والبابلية والكلدانية 
التي  والعربية وارتباط سكانها الحاليين بتلك الحضارات، ناهيك باحتفاظهم بالعديد من الكلمات 
اليوم بعد خمسة آالف عام من اندثار حضارة السومريين، لذلك يصفهم  ما زالت مستخدمة حتى 

البعض بالسكان األصليين.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أصل سكان األهوار وعرض مختلف النظريات بشأن 
األهــوار هم من  أن سكان  البحث على صورة سؤال مفاده: هل  مشكلة  ذلك. وهذا يتطلب تحديد 

أصول سومرية أم من أصول جزرية عربية )سامية( أم من أصول أجنبية؟
فرضية البحث فتتمثل بالقول إنهم من أصول عربية سامية متأثرين بالوجود السومري  أما 
في المنطقة، وبمؤثرات أحدث منها قادمة من جهة الشرق، سواٌء من عرب األحواز أو من جنسيات 

إيرانية أو غيرها، ومن جهة الغرب من بدو الجزيرة العربية.
اآلثارية  األدلــة  إلى  استناًدا  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم  البحث  فرضية  وإلثبات 
المختلفة.  المصادر  وفرته  وما  والجغرافية  الجينية  والدراسات  االجتماعية  والنظريات  والتاريخية 
وبذلك تضمن البحث ثالث فقرات هي: 1 - جغرافية منطقة الدراسة؛ 2 - سكان منطقة األهوار في 

األزمنة القديمة؛ 3 - أصل المعدان والشروكية )الشروقية(.

أواًل: جغرافية منطقة الدراسة
غالًبا ما ُيميَّز بين الهور (Marsh) والمستنقع (Swamp)، فالهور عبارة عن بقعة من األرض 
بصفة  المياه  تغمرها  غدقة  أرض  فهو  المستنقع  أمــا  ا.  جزئيًّ أو  ا  كليًّ المياه  تغطيها  اللّينة  الرطبة 
المستنقعات  )غــابــات  أغــلــب جهاتها  فــي  واضـــح  نباتي شــجــري  غــطــاء  نمو  يميزها  مــا  أهــم  دائــمــة. 
المائية( مثل المتكروف والسرو، بينما الغطاء النباتي في الهور يكون من نوع الحشائش )المروج 

المائية( مثل القصب والبردي )1(.
المياه تبطحت  العرب األوائــل على مناطق األهــوار اسم »البطائح«، جمع بطيحة، ألن  وأطلق 
مياه  البطيحة عبارة عن مسيل واسع وتجّمع  أن  يعني  األرض. وهذا  أي سالت واتسعت في  فيها 
سائبة، وهي قديمة، وكانت في أول عهد اإلسالم آجاًما وأحراًجا، وأول من اقتلع القصب وزرع بدلها 
األرز هو عبد الله بن دّراج مولى معاوية )2(. وامتدت البطائح في رقعة يبلغ طولها نحو 320 كلم 

 W. G. Moore, A Dictionary of Geography: Definitions and Explanations of Terms Used in (1)
 Physical Geography (Baltimore, MD: Penguin Books, 1965), pp. 110 and 170, and J. M. Te, «Swamps,
Marshes, and Bogs,»The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, vol. 17, 1974, p. 836.

وعلي  ص 74،   ،)1966 )آذار/مـــارس   88 العدد  )الكويت(،  العربي  مصور،«  »استطالع  زبــال،  (2) سليم 

الشرقي، »البطائح الحالية،« لغة العرب، السنة 4 )كانون الثاني/يناير 1927(، ج 7، ص 376 وج 8، ص 474.
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وعرضها 80 كلم )3(، وأصبحت متصلة بعضها ببعٍض بترع أو قنوات صالحة للمالحة، خالية من 
الماطور والمشحوف  تأتي بحمولتها فتفرغها في سفن أصغر منها )مثل  السفن  القصب، فكانت 
ومنها  السكان،  لمنافع  القصب  األهــوار  في  وينبت  العرب.  إلى شط  بها  لتذهب  والبلم(  والــطــرادة 
سمكهم الطري والمالح وكان ُيحمل إلى النواحي المجاورة، وفي نواحيها مزارع منها طعامهم )4( 
مثل الـــرز والــتــمــر. ومــا زالـــت األهــــوار تـــزود الــســكــان بنحو 26 نــوًعــا مــن األســـمـــاك )5(. وكــانــت في 
60 بالمئة من حاجة السوق العراقية )6(. واشتهرت األهوار  الثمانينيات من القرن العشرين تغطي 
 1784 سنة  بوشاب  دي  جوزيف  الرحالة  وشاهد  الــبــاردة،  أوراســيــا  من  المهاجرة  بالطيور  أيًضا 

أعداًدا هائلة من تلك الطيور، ومنها بجع بلغ طول منقاره 40 سم )7(.

629 م(، حدث  أو  النبي محمد )6 - 7هـــ/628  إبرويز، وقد عاصر  وفي أواخر عهد كسرى 
في  الساسانية  الــدولــة  ضعف  بسبب  ســده  عن  كسرى  عجز  والــفــرات  دجلة  لنهري  عظيم  فيضان 
أواخر أيام حكمها، فانهارت سدود الري وتبطح الماء وابتعد السكان عن المناطق المغمورة بمياه 
الفيضان. وتكونت في إثره »بقاع بطيحة دائمة في األراضي التي تشغلها اآلن منطقة األهوار« )8( 
التي تقسم إلى أهوار شرقية تمتد ما بين الحدود اإليرانية ونهر دجلة وأكبرها هور الحويزة الذي 
تبلغ مساحته 2863 كلم²، وأهوار غربية تمتد إلى الغرب من نهر دجلة وأكبرها هور الحّمار الذي 
تبلغ مساحته 2441 كلم². وتتسع مساحة األهوار وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخالل الربيع، 

وتتقلص أيام الصيهود )9(.

ونباتات  معيَّن،  وحــضــاري  واجتماعي  اقــتــصــادي  بنمط  فيتميز  األهـــوار  منطقة  إنــســان  أمــا 
أهمية  ولها  فــريــدة.  جغرافية  شخصية  وألراضــيــه  متميزة،  حياتية  بخصائص  منطقته  وحيوانات 
من  كميات  سحب  على  ساعد  والبردي،  القصب  من  النباتي،  الغطاء  واستمرار  المياه،  تخزين  في 
ثاني أوكسيد الكربون، وتوفير األوكسجين، وساهم في بناء غالف جوي ونظام بيئي متزن. وبعد 
درجــات   5 بمقدار  الــحــرارة  درجــة  ارتفعت  العشرين  الــقــرن  مــن  التسعينيات  فــي  األهـــوار  تجفيف 

(3) كي لسترنج، بلدان الخالفة الشرقية )بغداد: مطبعة الرابطة، 1954(، ص 43.

(4) أبو علي أحمد بن عمر بن رسته، األعالق النفيسة )ليدن: مطبعة بريل، 1967(، ص 94.

<https://  ،)2016 حزيران/يونيو   28( إلكترونية  مجلة  الكاردنيا  الــعــراق،«  »أهــوار  الشيباني،  (5) هيثم 
algardenia.com/>.

السياسي،«  قتلها  جريمة  بعد  إستعادتها  وإمكانية  العراق  جنوب  أهــوار  »أهمية  بريسم،  الحسين  (6) عبد 

<http://www.alnoor.se/article.asp?id=154327>. مركز النور، أيار/مايو 2012،  
فــي مؤلفات  بــغــداد  فــي:  عبد اللطيف حسين،  »بــغــداد في رحــلــة،« ترجمة خالد  بــوشــاب،  (7) جوزيف دي 

الرحالة األجانب من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميالديين، تحقيق عبد الجبار ناجي وأنيس 
عبد الخالق محمود؛ مراجعة شمران العجيلي )بغداد: بيت الحكمة، 2013(، ص 451 - 452.

اآلثــار  علم  في  الحديثة  »التطورات  مـــاالوان،  ي.  وم.  ص 43 - 44،  الشرقية،  الخالفة  بلدان  (8) لسترنج، 

 ،)1964 )حزيران/يونيو   2 العدد   ،2 السنة  )بغداد(،  العراقية  الجغرافية  الجمعية  مجلة  والبابلية،«  اآلشورية 
ص 202 - 203.

 ،)1962(  10 السنة  )بغداد(،  األستاذ  العراق،« مجلة  في جنوب  القصب  »إقليم  الطائي،  (9) محمد حامد 

ص 256.
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عام  الرملية )10(. ففي  العواصف  النهرين، مع حدوث حاالت مفاجئة من  مياه  تلوث  وازداد  مئوية 
لم تكن تزيد في  بينما  يوًما مترًبا،   283 122 عاصفة رملية من مجموع  المنطقة  2008 شهدت 

السبعينيات من القرن العشرين على 10 - 15 عاصفة رملية )11(.
وعلى الرغم من استقرار سكان هذه المنطقة إال أن قسًما منهم ال يستقرون بصفة دائمة في 
مكان واحد، منهم جماعة يطلق عليهم اسم »المعدان«، حيث يعيشون على جزر متناثرة وبعيدين 
مكان  من  بها  يتنقلون  لهم،  الرئيسة  الحرفة  الجاموس  تربية  وتعد  الخارجي.  العالم  مؤثرات  من 
الصيهود )12(،  عند  تراجعها  أو  الفيضان  وقت  المياه  لطغيان  تبًعا  قبيلتهم  محيط  ضمن  آخر  إلى 
ويستخدمون القصب األخضر الطري لعلف الحيوان. يكثر مرّبو الجاموس في هور الحويزة الذي 
الواقع  1600 كلم² )13(. كما يكثر مرّبو الجاموس في الجزء  إلى   2003 تراجعت مساحته في عام 
ما بين القرنة والمديَنة، مع امتدادين ثانويين أحدهما يمتد باتجاه أهوار الغراف السفلى، واآلخر 

باتجاه هور الحّمار )14(.
يرعى الجاموس عدة عشائر، أبرزها: البو مِحَمد )حمايل بيت نصر الله، البو غّنام( في هور 
الفرطوس في هور  الغراف؛  السفلى من نهر  األقسام  العظيم؛ عكيل في  البندة في هور  الحويزة؛ 

العبد )15(.
القديم)*( فيما  الفرات  (Reed Region) بمحاذاة مجرى  إقليم خاص بالقصب  ويمكن تمييز 
والجنوب  الشمال  الدائمة على طرفيه، يحده من  األهــوار  ِسعيد وبمحاذاة  بني  المَدْينة وكرمة  بين 
كلم²   1800 بنحو  القصب  إقليم  مساحة  وتقدر  الجاموس )16(.  تربية  بإقليم  الخاصان  االمتدادان 

ويتراوح ارتفاعه ما بين 1.5 و9 أمتار )17(.

(10) بريسم، »أهمية أهوار جنوب العراق وإمكانية استعادتها بعد جريمة قتلها السياسي،«.

(11) كمال عبيد، »أهوار العراق تحلم بالعودة إلى ماضيها المزدهر،« شبكة النبأ المعلوماتية )26 حزيران/

<http://www.annabaa.org>. يونيو 2012(،  
(12) حسن الخياط، جغرافية أهوار ومستنقعات جنوب العراق )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العليا، 

1975(، ص 7 - 8؛ إبراهيم شريف، »مناطق األهوار في القسم الجنوبي من العراق،« مجلة كلية اآلداب )جامعة 
اإلسكندرية(، السنة 8 )1954(، ص 56، وفالنين، الحاج ركان، أو عرب األهوار، تعريب جميل سعيد وإبراهيم 

شريف )بغداد: مطبعة العاني، 1966(، ص 26.
(13) بريسم، »أهمية أهوار جنوب العراق وإمكانية استعادتها بعد جريمة قتلها السياسي،«.

منطقة  »جغرافية  السعدي،  فاضل  وعباس  ص 264،  الــعــراق،«  جنوب  في  القصب  »إقليم  (14) الطائي، 

األهوار في جنوب العراق وتغير توزيع سكانها بين عامي 1987 و1997،« مجلة التراث الشعبي )بغداد(، العدد 
2 )2014(، ص 38.

الرابطة،  مطبعة  )بــغــداد:  الــعــراق  أهــوار  في  أنثروبولوجية  دراســة  الجبايش:  سليم،  مصطفى  (15) شاكر 

1956(، ج 1، ص 21.
)*( استمر نهر دجلة يلتقي بمجرى الفرات القديم في القرنة حتى أواخر القرن التاسع عشر.

 P. Buringh, Soils and Soil Conditions in Iraq (Baghdad:و ص 264،  نفسه،  المصدر  (16) الطائي، 
Ministry of Agriculture, 1960), pp. 185-186.

(17) الطائي، المصدر نفسه، ص 268.
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العشائر التي تمارس حرفة قطع القصب وجمعه هي: بنو أسد )وبصورة خاصة في منطقة 
الجبايش والخرفية في جنوب شرقها(، البو مِحَمد )حمايل البطابطة والنوافل وآل ارذيل والبو غّنام 

والِشّدة( )18(.
وفي ما يتعلق بنمط توزيع السكان يالحظ وجود النمط المتنائر في جزر األهوار المختلفة. 
 (Levees) كتوف  تربة  فــوق  المرتفعة  األجــزاء  في  الخطي  بالتوزيع  يتمثل  آخــر  نمط  يشاهد  كما 
القرى صورة طولية على شكل مجموعتين: مجموعة  لعدد من  الجغرافي  التوزيع  األنهار. ويأخذ 
في  والجبايش  الشمال  في  الشرموجية  بين  تمتد  غربية  ومجموعة  دجلة،  نهر  شــرق  تقع  شرقية 
تخلو  في حين  األهـــوار،  مياه  عمق  قلة  إلــى  المنطقة  هــذه  في  القرى  كثرة  ويرجع سبب  الجنوب. 

منطقة هور السناف والحّمار الدائمية من أمثال هذه القرى.
ــن«، جــمــع أيــشــان، وهـــي مــواقــع  ــوار فــي أمــاكــن مــحــددة، مــنــهــا: »أشــ تــقــع مــســاكــن ســكــان األهــ
مسكن  وهـــو  »الـــدبـــون«،  فــي  يسكنون  كــمــا  الــجــامــوس.  رعـــاة  أو  الــقــصــب  جــّمــاعــو  أثرية يسكنها 
»الــجــبــايــش« وهــي جــزر مستحدثة  فــي  أو يقطنون  واحـــد،  لــكــوخ  يتسع  الــجــامــوس  مــؤقــت لــرعــاة 
»الصحين«  األهــوار  قرى  ومن  الجبايش )19(.  منطقة  في  كما  والتراب  والبردي  القصب  تتكون من 

التي نزحت إليها عشيرة الـفرطوس سنة 1936 من منطقة العدل بسبب خالف عشائري )20(.

الشكل الرقم )1(
أهوار محافظات ميسان والبصرة وذي قار

(18) سليم، الجبايش: دراسة أنثروبولوجية في أهوار العراق، ج 1، ص 21.

(19) المصدر نفسه، ج 1، ص 23 - 24.

ــداد: مــطــبــعــة أســعــد،  ــولـــة فــــي األهــــــــوار )بــــغــ ــم جـــاســـم الـــقـــرمـــلـــي، جـ ــيـ ــراهـ (20) مـــحـــمـــد حــســيــن فـــــوزي وإبـ

1968 - 1969(، ص 13.
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وبعدما كانت النساء تعمل داخل الهور أعمااًل عديدة )مثل صناعة الخبز من الرز بعد طحنه، 
ونسج المالبس وصبغها، وتقديم العلف للمواشي( ُمِنعَن من العمل بعد تجفيف األهوار وهجرتهنَّ 

إلى خارج المنطقة، فأصبحت الكثيرات منهنَّ يرتدين النقاب )21(.

ثانًيا: سكان منطقة األهوار في األزمنة القديمة
:
هنالك ثالث نقاط ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند دراسة أصل سكان األهوار هي )22(

)سكان  األهـــوار  سكان  من  الشرقية  المجموعة  بين  وحضارية  عرقية  فــروق  وجــود  األولـــى: 
دجلة(، كالمعدان والبو مِحَمد وغيرهم، وبين المجموعة الغربية )سكان الفرات(، من غير المعدان، 

من جهة أخرى.
الثانية: يبدو أن سكان أهوار المجموعة الشرقية كانوا منذ أزمنة بعيدة على اتصال وثيق مع 
جيرانهم الشرقيين من طريق الهجرات والتزاوج. وعلى المنوال نفسه كان سكان أهوار المجموعة 

الغربية على اتصال مع جيرانهم البدو )عرب الجزيرة العربية(.
الثالثة: إن سهول الدلتا المنبسطة في جنوب العراق، وبضمنها األهوار، كانت موطن الهجرات 

الجزرية القديمة واإلمبراطوريات السومرية واألكدية والبابلية.
وهكذا يبدو معقواًل أن نعتقد أن قسًما من سكان األهوار انحدروا من أصول سامية وسومرية 
القسم  سكان  مــع  والــتــزاوج  الهجرات  عــن  الناجم  االخــتــالط  مــن  لكثيٍر  وتعرضوا  عربية  وهــجــرات 
عن  فضاًل  الغربي.  القسم  في  العربية  الجزيرة  بــدو  ومــع  وغيرهم(  وإيرانيين  عــرب  )مــن  الشرقي 

وجود جماعات سكانية عند حافات األهوار تمثل مرحلة انتقال بين المعدان والزّراع.
تــأخــذ الــنــقــاط الــمــشــار إلــيــهــا فـــي الــحــســبــان وجـــهـــات نــظــر كـــل مـــن عــلــمــاء األنــثــروبــولــوجــيــا 
المتميزتين  المجموعتين  بين  والحضارية  العرقية  الفوارق  تفسر  ذاته  الوقت  وفي  واألركيولوجيا، 

من سكان األهوار، كما هما في الوقت الحاضر.
وقد تمكن اآلثاري هاري ساكز من تمييز ثالثة عناصر عرقية حضارية في بالد بابل، وبخاصة 
بعد  أي  التاريخية،  العصور  بداية  في  موجودة  كانت  الفيضي،  السهل  األهــوار جنوب  منطقة  في 
مالمحه  ثالث  وعنصر  والسومريون  )الساميون(  الجزريون  وهم  الميالد،  قبل  الثالث  األلف  بداية 

غير معروفة، مع وجود أعداد كبيرة من الكلمات السامية المستعملة في اللغة السومرية )23(.
استيطان سبق  أول  على  عثر  قد  وولــي  ليونارد  اآلثــاري  نجد  التاريخ  أعماق  إلــى  ذهبنا  وإذا 
العصور التاريخية في جنوب العراق في موقع العبيد. فقد وجد بقايا البيوت المشّيدة من القصب 

غارديان،  كتابات  عــاًمــا،«   25 دام  تهجير  بعد  لــألرض  يعودون  الــعــراق،  أهــوار  السيد، »سكان  (21) لميس 

<http://kitabat.com/news/1488>.   ،2017/2/14
(22) سليم، الجبايش: دراسة أنثروبولوجية في أهوار العراق، ج 1، ص 27.

(23) هاري ساكز، عظمة بابل، ترجمة عامر سليمان )الموصل: مؤسسة دار الكتب؛ مطابع جامعة الموصل، 

1979(، ص 34.
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والتي تمثل صورة للمستقرين البدائيين على جزيرة في األهوار. وُوِجَد الفخار الملون نفسه تحت 
من  القريب  أور  موقع  في  طويلة  مــدة  منذ  المسكونة  الطبقات  من  سلسلة  في  السومرية  البقايا 
موقع العبيد. وفي الوركاء تمكن المنقبون األلمان بإشراف نولدكه وجوردون من تمييز 18 طبقة 
بدائية مسكونة، منها خمس طبقات فيها فخار يوازي ما عثر عليه وولي في مدينتي أور والعبيد. 

وفي طبقات أخرى اختلف الفخار، وهو يعكس التغير »الرسي« لسكان المدينة )24(.

ــبـــردي أكــثــر مـــن اســتــعــمــالــه في  وفـــي طـــور الــعــبــيــد اســتــخــدمــت مــنــاجــل الــفــخــار فـــي قـــص الـ
حصاد الحبوب )25(. وكانت عملية قص القصب تسيطر عليها مؤسسات كالدولة كما في ساللة أور 

الثالثة )26(.

نساء يقمن بنقل القصب داخل الهور

أقدم هجرة جزرية سامية  التاريخ،  قبل  ما  إليها، وهي حقبة  المشار  العبيد  شهدت حضارة 
من جزيرة العرب والخليج العربي إلى جنوب وادي الرافدين )قبل وصول السومريين إلى المنطقة 

(24) سيتون لويد، آثار بالد الرافدين، ترجمة سامي سعيد األحمد، سلسلة الكتب المترجمة )بغداد: منشورات 

وزارة الثقافة واإلعالم، 1980(، ص 39 - 40.
 Nancy L. Benco, «Manufacture and Clay Sickles from the Uruk Mound, Abu Salabikh Iraq,» (25)
Paléorient, vol. 18 (1992), pp. 119-134.

(26) صالح رشيد الصالحي، بالد الرافدين: دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم )بغداد: وزارة الثقافة، 

دائرة الشؤون الثقافية العامة، 2017(، ج 1، ص 25 - 26.
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السومريات  وعالم   (Falkenstein) فولكنستاين  اآلشــوريــات  عالم  ذلــك  أكــد  عــام(.  ألفي  من  بأكثر 
.)27( (Landsberger) والباحث الندزبيرغر (Kramer) األمريكي كرامر

شمال  باتجاه  وانسحابه  الجليد)*(  وذوبــان  الــدفء  مرحلة  حلول  بعد  المذكورة  الهجرة  تمت 
أعقبت  التي  الجفاف  العربية وحلول مرحلة  أفريقيا والجزيرة  األمطار عن شمال  أوروبا وانقطاع 
العصر الجليدي الرابع وبدء المياه بغمر المنطقة التي يشغلها حالًيا الخليج العربي وارتفاعها إلى 
أن بلغ الماء إلى مستواه الحالي في حدود 5000 ق. م )28(، فاتسعت الصحراء في الجزيرة العربية 
اتجاه  في  نزوحهم  إلى  أدى  ما  االستيعاب، وهو  على  األرض  قــدرة  من  أكبر  السكان  عدد  وأصبح 

الشمال نحو مصر وبالد الشام )جوار نهر الفرات(، ومن األخيرة اتجهوا نحو العراق.

العراق  إلى جنوب  بالمياه، واتجه  بعد غمره  العربي،  الخليج  وهناك فريق هاجر من منطقة 
من طريق منفذ كاظمة. أُطلق على هؤالء السكان، فيما بعد، اسم »أصحاب الرؤوس السوداء« كما 

يذكر اآلثاري بهنام أبو الصوف )29(.

العربية  الجزيرة  من شرق  الساميين  السكان  من  أخرى  هاجرت مجموعة  نفسه  الوقت  وفي 
موضع  وهــو  الذكر.  السابق  )كاظمة(،  منفذ  منها  منفذ،  من  أكثر  من  العراق  ودخلوا  غيرها  ومــن 
يلتقي عنده القادم من ساحل الخليج العربي مع القادم من اليمامة في قلب الجزيرة العربية )30(. 
الحدود  أبو خميس عند  العربي، من موقع  الخليج  العبيد على طول ساحل  آثار طور  لذلك تنتشر 

السعودية - الكويتية حتى موقع الخور في قطر.

الجزيرة  من  القادمين  الشمال،  أسالف عرب  القدماء،  الساميين  تتفق هجرة هؤالء مع هجرة 
العربية، الذين سكنوا الفرات األعلى في بالد الشام ومنها انحدروا إلى البقعة المحصورة بين عنه 
العراق  مناطق  بقية  إلى  اتجهوا  األعلى  الفرات  ومن  سنجار،  إلى  نفوذهم  مناطق  وامتدت  وهيت، 

 Samuel N. Kramer, The Sumerians: Their History, Culture, and Character (Chicago, IL: The (27)
University of Chicago Press, 1963), pp. 41-42.

)*( انتهت ذروة البرودة بحدود 14000 ق. م، حيث كان الخليج العربي في هذا التاريخ عبارة عن منخفض 
جاف ثم بدأ الجليد بالذوبان وتخللته موجات برد عالمية، واحتمال امتداد المياه في جنوب العراق خالل فترات 
3500 ق. م. والناس الذين عاشوا خالل عشرة  المناخ األمثل لمرحلة الــدفء. وبدأ تراجع تلك المياه في حدود 
آالف سنة ماضية ربما شاهدوا امتداًدا للمياه ومعها غمٌر واسع لألراضي. انظر: رضا جواد الهاشمي، »الحدود 

الطبيعية لرأس الخليج العربي،« مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 13 )1982(، ص 225 - 227.
مجلة  م،«  ق.   14000 منذ  العربي  الخليج  »تشكل  نوتزل،  فيرتز  ص 225 - 227؛  نفسه،  (28) المصدر 

سومر )بغداد(، السنة 31، العددان 1 - 2 )1975(، ص 101، وهاري ساكز، الحياة اليومية في العراق القديم 
)بالد بابل وآشور(، ترجمة كاظم سعد الدين )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 2000(، ص 28.

(29) بهنام أبو الصوف، »من هم السومريون؟،« حاوره وحرر المقال عبد السالم صبحي طه، العراق في 

<https://bit.ly/3dpNyDG>. التاريخ، 2 تموز/يوليو 2010،  
مكتبة  بغداد:  الوضاح؛  دار  )عّمان:  األوائــل  والسكان  الرافدين  وبــالد  العراق  السعدي،  فاضل  (30) عباس 

دجلة، 2018(، ص 45.
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التي  وإريــدو  العبيد  حضارة  أصحاب  وهم  »الفراتيين«،  باسم  وُعرفوا  وجنوبه(  ووسطه  )شماله 
تعود إلى 5000 عام ق. م )31(.

وبسبب توافر مستلزمات العيش في البقعة التي وصل إليها المهاجرون الجزريون في جنوب 
4000 ق. م )32(.  إريــدو في سنة  السكان حتى بلغ عدة آالف في مدينة مثل  العراق تضاعف عدد 
متداولة  كلمة   500 زالــت  ومــا  الــوركــاء )33(.  النضج في حقبة  إلــى مرحلة  التطورات  هــذه  ووصلت 
وأطلق  األكـــدي )34(.  أو  السومري  المعنى  بــذات  العراق مستخدمة  وبقية جنوب  األهــوار  في  حالًيا 

الندزبيرغر على متكلمي اللغة التي تنتمي إليها هذه الكلمات اسم )الفراتيين األوائل( )35(.

ويرى اآلثاري بهنام أبو الصوف أن »أصحاب الرؤوس السود«، المشار إليهم، حينما وصلوا 
اسم  عليهم  أُطلق  واحــًدا  شعًبا  وكونوا  )الفراتيين(  األصليين  بالسكان  اختلطوا  العراق  جنوب  إلى 
الثالث  العرقي  العنصر  هم  الــســود«  الـــرؤوس  »أصــحــاب  يكون  أن  وال يستبعد  »الــســومــريــيــن« )36(. 
العصور  بداية  إلى وجودهم هاري ساكز في  الذين أشار  المعروفة،  المالمح غير  السكان ذي  من 

التاريخية، أي بعد األلف الثالث قبل الميالد )37(.

وحينما وصل السومريون إلى جنوب العراق وجدوا قرى مزدهرة أصبحت، فيما بعد، أساس 
المدن السومرية. كما وجدوا لغة )غير لغتهم( سائدة في المنطقة، في األلف الثالث ق. م، ولكنها 
كانت مستخدمة قبل ذلك بمدة طويلة. وهذا يشير إلى أن السومريين كانوا وافدين جدًدا في تلك 
المرحلة )38(. ويظن البعض أن السومريين وصلوا إلى البالد رعاة متنقلين محاربين فرضوا أنفسهم 
الناس المستقرين )39(، واقتبسوا الشيء الكثير من حضارة األكديين  ليكونوا الطبقة الحاكمة على 

نتيجة االختالط.

(31) أحمد سوسة، حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين، سلسلة دراسات؛ رقم 214 )بغداد: 

األردن،  نهر  إلــى عبور  عــدن  من جنة  ويلكوكس،  ويليم  1980(، ص 22،  الرشيد،  دار  واإلعـــالم؛  الثقافة  وزارة 
تعريب محمد الهاشمي )بغداد: مطبعة المعارف، 1955(، ص 10 - 11.

)بــغــداد: وزارة  الدين  الــعــراق، ترجمة كاظم سعد  الــســالالت فــي  حــضــارة عصر فجر  ــاالوان،  مـ (32) ماكس 

الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، 2001(، ص 13 - 14.
(33) المصدر نفسه، ص 14.

 ،2017 29 تشرين الثاني/نوفمبر  (34) سمير السعيدي، »أهوار العراق فوق مدن سومر،« عواجل برس، 

<https://bit.ly/35Jlf0w>.

 Benno Landsberger, «The Beginnings of Civilization in Mesopotamia,» in: Benno Landsberger, (35)
Three Essays on the Sumerians (Los Angeles: Udena Publications, 1974), part 2, pp. 8-12.

(36) أبو الصوف، »من هم السومريون؟«.

(37) ساكز، الحياة اليومية في العراق القديم )بالد بابل وآشور(، ص 34.

 ،)1999 العراقي،  العلمي  المجمع  مطبعة  )بــغــداد:  سليمان  عامر  ترجمة  آشـــور،  قــوة  ساكز،  (38) هــــاري 

ص 33.
(39) ساكز، الحياة اليومية في العراق القديم )بالد بابل وآشور(، ص 26.
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الشكل الرقم )2(
جنة عدن واألنهر األربعة في العراق

لوحة   ،)1955 المعارف،  )بغداد: مطبعة  األردن  نهر  إلى عبور  من جنة عدن  ويلكوكس،  ويليم  المصدر: 
.)1(

إريــدو  مقبرة  في  ُوجــدت  التي  العظمية  للهياكل  األنثروبولوجية  الــدراســات  يخص  ما  وفــي 
العبيد، وهم  إلى حضارة  أنها تنتمي  فقد دلت على 
الجزريون  منهم  الذين  المتوسط  البحر  جنس  من 
الجماجم  وإن  الــقــدامــى( )40(.  العرب  أو  )الساميون 
عن  ال تختلف  الرافدين  بــالد  في  الموجودة  القليلة 
جماجم العرب المعاصرين )41(. وأكد كارلتون كون 
أن »أرض سومر كان يسكنها شعب ذو لغة سامية 

في أغلب الظن« )42(.

(40) سوسة، حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين، ص 26.

العالم، إصــدار وليم النجر؛ أشــرف على  موسوعة تاريخ  النهرين،« في:  (41) روبـــرت فيفر، »بــالد ما بين 

النهضة،  مكتبة  منشورات  والنشر؛  للطباعة  فرنكلين  مؤسسة  )القاهرة:  ج   4 زيــادة،  مصطفى  محمد  الترجمة 
1952(، ج 1، ص 53 - 56.

(42) كارلتون كون، قصة الحضارة، ص 317، نقاًل عن: سوسة، المصدر نفسه، ص 22.

األهــوار  فــي  الثقافي  الــتــراث  يمثل 
امـــــتـــــداًدا لــثــقــافــة عـــراقـــيـــة قــديــمــة 
الــخــامــس قبل  ُعـــرفـــت مــنــذ األلــــف 

الميالد، وما زالت مستمرة.
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أبيض  جنس  إلــى  انــتــمــاؤهــم  حيث  مــن  الساميين  وبقية  األكــديــيــن  عــن  الــســومــريــون  يختلف 
رؤوســهــم  يحلقون  وكــانــوا  ضخمة،  وأجــســام  عريضة  ووجـــوه  مستديرة  لهم رؤوس  الـــلـــون )43(. 

وأذقانهم وشواربهم خالف الساميين )44(.
السامية  ذكــره عن أصولهم  ما سبق  إلــى  األهـــوار، تضاف  أصــل سكان  قيل عن  ما  بين  ومــن 

والسومرية، أنهم من أصول هندية أو زنجية أو إيرانية أو غيرها.
على  إيراني  أو  هندي  أثر  أي  وجــود  العراق  عشائر  كتابه  في  العزاوي  عباس  المؤرخ  ينفي 
أنهم  السومري، والجميع متفق على  األهــوار، كما ليس فيهم أصل عرقي قديم، مثل األصل  سكان 

عرب )45(.
ويتشكك رشيد الخيون من األصل العربي لسكان األهوار، ويرى أن أسلوب حياتهم هو امتداد 
السكان،  هؤالء  عروبة  وتؤكد  رأيه  تدحض  الحديثة  الجينية  الدراسات  أن  غيَر  السومريين.  لحياة 
أما  السومريين.  قبل وجود  األهــوار  منطقة  في  وجــدوا  العرب(  )الساميين  الجزريين  أن  وبخاصة 
أمر طبيعي  فهو  العراق  بقية سكان  وعند  بينهم  متداولة  قديمة  أو سامية  كلمات سومرية  وجود 

نتيجة االختالط والتزاوج منذ أقدم األزمنة.

النبط وعشائر عربية أخرى
من المجاميع السكانية التي سكنت مناطق األهوار )البطائح( قوم يعرفون باسم النبط ويرجع 
كلمة  العرب  أطلق  ثمود.  وبقايا  نوح  إلى حام بن  والمؤرخين،  النسابة  يذكر عدد من  كما  نسبهم، 
النبط على سكان العراق السابقين على الفتح وما بعده )46(. وهم الفالحون الذين استنبطوا األرض 
وعمروا السواد وحفروا األنهار وبزلوا مياه األهوار )47(. ويقول عبد العزيز الدوري: »يستعمل لفظ 
النبط لإشارة إلى الفالحين الذين يتكلمون اآلرامية في العراق، خصوًصا في منطقة البطيحة« )48(.

(43) هندريك فان لون، قصة الجنس البشري، ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشناوي، سلسلة كتاب 

الشعب؛ رقم 3 )القاهرة: مطابع الشعب، 1957(، ص 21.
وفهرسه  أخرجه  الكرملي؛  مرتين  ولويس  الكرملي  مــاري  أنستاس  ترجمة  النهرين،  أرض  بَفن،  (44) أدون 

حكمت توماشي )بغداد: مطبعة المعارف، 1961(، ص 16؛ مــاالوان، حضارة عصر فجر السالالت في العراق، 
ص 68، وحسن محمد جوهر ومحمد الحنفي شمس الدين، العراق، سلسلة شعوب العالم؛ رقم 10 )القاهرة: دار 

المعارف، 1962(، ص 109 - 110.
<http://www.marefa.org>. (45) معدان المعرفة،  

)بغداد:   100 رقم  الثقافية؛  الموسوعة  سلسلة  األهــوار،  إلى  الطريق  في  الجويبراوي،  عبد الله  (46) جبار 

وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، 2011(، ص 54.
(47) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد أو مدينة السالم )بيروت: دار الكتاب العربي، 

]د. ت.[(، ج 1، ص 57.
إبــراهــيــم،  الفضل  أبــو  الــرســل والــمــلــوك، تحقيق محمد  تــاريــخ  الــطــبــري،  ــو جعفر محمد بن جــريــر  ــ (48) أبـ

والسكان  والجغرافيا  واالســم  »التكوين  الخيون،  ورشيد  1، ص611،  ج   ،)1966 المعارف،  دار  )القاهرة:  ط 5 
<http://www.  ،2016/7/24 المدى،  جريدة  مالحق  والتاريخ،«  األدب  في  العراق  جنوب  أهــوار  والتجفيف... 
almadasupplements.com/news.php?action=view&id>
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واقترنت األهوار بمجموعة من العشائر العربية استوطنتها منذ القدم من بينها بكر بن وائل 
إلى  العربية  الجزيرة  من  هاجرت  التي  أسد  بني  وعشيرة  البطائح )49(،  أمــراء  إليهم  ينتسب  الذين 
المماليك  مع  لها  في حرٍب  نزاعها  جّراء  من  باألهوار  الجبايش  إلى  ومنها  األوسط  الفرات  منطقة 
بالله  المستعصم  وزيــر  العلقمي  الــديــن  مؤيد  المشهورين  رجالها  ومــن  556هــــــ/1160م.  سنة 

العباسي.
ومن العشائر األخرى التي سكنت األهوار عشيرة المنتفق )المنتفك(، وأول مهاجر منهم جدهم 
شبيب بن مانع الذي سكن منطقة الفرات األوسط بعد هجرته من الحجاز في القرن السادس عشر 
الميالدي وامتد نفوذه من السماوة إلى القرنة. وبعد وفاة حمد الحمود شيخ الخزاعل استولى شيخ 

المنتفق )عجيل بن محمد السعدون( على السماوة بمساعدة الحكومة العثمانية )50(.

ثالًثا: أصل المعدان والشروكية

1 - المعدان
يجد الباحث المهتم بمنطقة األهوار تداول مصطلح المعدان، وكثيًرا ما يقترن بمصطلح آخر 
الشروقية(. وفي  أو  )الشروكية  األوســط وهو  الفرات  أخــرى ومنطقة  ومــدن  بغداد  في  تداوله  يتم 
الجاموس  المصطلح على مربي  المدن يطلقون هذا  األهــوار وسكان  أبناء  فإن  المعدان  ما يخص 
ل الذين يعيشون في أعماق األهوار. وذهب بهذا المعنى عدد من الكّتاب والرحالة منهم كافن  الُرحَّ

ماكسويل في كتابه قصبة في مهب الريح، وكافن يونك في مؤلفه العودة إلى األهوار.
من هذا يتضح أن مصطلح المعدان ما هو إاّل وصف لمهنة تربية الجاموس، وال تعني منزلة 
متدنية في المجتمع. وحياتهم شبيهة بالبدو، حيث يعيشون في بيئة أهوارية يتنقلون بحيواناتهم 
في أعماق األهوار أو إلى حافاتها بحسب الفصول والظروف الطبيعية. ويكون تنقلهم على شكل 

مجاميع تربطهم عالقات العشيرة الواحدة، وقبائلهم عربية النسب والحسب والجذور.
يعيشون  الذين  المعدان  صفات  بعض  نعاله«  ينسى  المعيدي   ...« إن  القائل  المثل  ويعكس 
في بيئة مائية ال يستعملون فيها أحذيتهم إاّل ما ندر. ومن تقاليدهم: القتل، الثأر، الخطف، النهيبة، 

السرقة، الغناء، الرقص.
منهم  وقليل  دينهم،  في  متهاونون  المعدان  أكثر  أن  ثسيغر  ولفرد  ذكر  الديني  الجانب  وفي 
من يعرف أداء فريضة الصالة. وأقل من هؤالء من يصوم شهر رمضان. ويقول: »شاهدت المعدان 
شاكر  نظر  وجــهــة  وال تختلف  فـــاحـــش« )51(.  بشكل  الــصــالة  يمثلون  الــرقــص  حــفــالت  أثــنــاء  مرتين 

(49) الجويبراوي، في الطريق إلى األهوار، ص 58.

الحرية  الجغرافيا والتاريخ واآلثــار وخطط بغداد )بغداد: دار  مباحث عراقية في  (50) معن حمدان علي، 

للطباعة، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 1981(، ص 170.
3047 )28 حزيران/ العدد  الحوار المتمدن،  الــعــراق،«  الـــروازق، »األهــوار في جنوب  (51) صـــادق جعفر 

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=220667&nm=1>. يونيو 2010(،  
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التمسك  شديدي  األحـــوال  من  بحال  ليسوا  »ولكنهم  يقول:  فهو  ثسيغر.  رأي  عن  سليم  مصطفى 
بدينهم« )52(.

وبخصوص أصل المعدان يؤكد عدد من األنثروبولوجيين أنهم من بقايا السومريين والنسل 
المكتشفة،  ونقوشهم  آثــارهــم  توضحها  كما  السومرية  مالمحهم  عليهم  وتظهر  لــهــم.  المباشر 
والمضيف  والــقــار  والمشحوف  الــفــالــة  مثل  اآلن  حــد  إلــى  المستخدمة  أدواتــهــم  مــن  ويستدلونها 
خمسة  قرابة  عاشوا  إنهم  ويقول  فيلد  هنري  ذلك  ويؤكد  وغيرها )53(.  الفخارية  األوانــي  وصناعة 
سيتون  اآلثــاري  الباحث  معه  ويتفق  الحماية )54(.  لغرض  األهــوار  في  واستوطنوا  خلت  عام  آالف 

لويد )55(.

تربية الجاموس داخل األهوار عند المعدان

(52) سليم، الجبايش: دراسة إنثروبولوجية في أهوار العراق، ج 1، ص 36.

(53) الكاردنيا: مجلة إلكترونية، 28 حزيران/يونيو https://algardenia.com/> ،2016> وتقرير مصور عن 

<https://telegramme/buratha> »األهوار مملكة القصب،« وكالة أنباء براثا، 25 تموز/يوليو 2012،  
Henry Field, Marsh Arabs of Iraq, Asia (1916). (54) نقاًل عن: سليم المصدر نفسه، ج 1، ص 25، و 

 Seton Llyod, Foundations in the Dust: Story of Mesopotamian Explorationt (Oxford: Oxford (55)
University Press, 1949), p. 20.
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النبي عاد.  أن أصل كلمة معدان سومرية ومشتقة من اسم  إلى  باقر  اآلثــار طه  ويشير عالم 
أحفاد  إلى  أي  قبلهم،  من  السومريين  إلى  إشــارة  في  »ميدانو«  التسمية  تلك  على  البابليون  وأطلق 

عاد )56(.

وأكــد، وظلت  الموروث من سومر  الجاموس(  )تربية  نمط معيشتهم  يمارسون  المعدان  ظل 
عمارة بيوتهم )الصرائف( المكونة من القصب، بمقدمته المقوسة، على صورة المضيف إلى يومنا 
هـــذا. وهــي ذاتــهــا الــتــي سكنها أبــنــاء الــســالالت وما 
زالـــت مــرســومــة عــلــى الكثير مــن األلــــواح ومــســاّلت 
الـــحـــجـــر. وبــعــضــهــا اكــتــشــفــهــا ووجـــــد الــكــثــيــر من 
وذكر  وولــي.  ليونارد  العالمة  المرسومة  شواهدها 
التنقيب،  في  لرحلة وولــي  المرافق  مــاالوان،  ماكس 
فـــي إحـــــدى مـــحـــاضـــراتـــه: أن األصــــــول الــســومــريــة 
من  أجــنــاس  عند  باقية  زالــت  مــا  واألكــديــة  والبابلية 
الــبــشــر هــم الــيــوم ســكــان األهــــوار الــداخــلــيــة ويطلق 

عليهم اسم المعدان )57(.

أما هنري فرانكفورت فيرى أن منطقة األهوار 
كانت مأهولة بالسكان منذ األلفين الخامس والرابع 
إلــى مرحلة تسبق  تــعــود  أنــهــا  أي  الــمــيــالد )58(.  قبل 

السومريين، ومن دون شك هي مرحلة الجزريين )الساميين(.

ومن اآلراء المطروحة عن مصطلح »المعدان« )أو المعيدي(، وهي تصغير )معدي(، أنه اسم 
لشخص عربي هو »ضمرة بن صخرة بن جابر... بن نزار بن معد بن عدنان«)59(. وكلمة »معدي« 
العيش  أيًضا الشظف في  البدو واألعــراب عند اآلشوريين )60(، وتعني  أو عريبي« أي  تعني »أريبي 

وحياة بدوية شاقة.

في  أي  م،   565 سنة  المتوفى   (Procopius) لبروكوبيوس  الحروب  تاريخ  كتاب  في  وورد 
زمن ال يبعد كثيًرا عن ميالد النبي محمد، ذكٌر لقبيلة من قبائل السركينوي (Sarakenoy)، وهي من 

(56) السعيدي، »أهوار العراق فوق مدن سومر«.

<http:// (57) حيدر شامان الصافي، »المعدان األصل والحضارة،« مركز النور، 17 شباط/فبراير 2008، 

www.alnoor.se/article.asp?id=18309>.

 Henri Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East (London: Williams and Norgate, (58)
1951), p. 44.

للماليين؛ بغداد: مكتبة  العلم  العرب قبل اإلســالم، ط 2 )بيروت: دار  المفصل في تاريخ  (59) جواد علي، 

النهضة، 1976(، ج 1، ص 385 - 386.
(60) المصدر نفسه، ج 1، ص 385، وطه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط 2 )بغداد: شركة 

التجارة والطباعة المحدودة، 1956(، ص 189.

ســـكـــان  مــــــن  قــــســــًمــــا  أن  نـــعـــتـــقـــد 
األهوار انحدروا من أصول سامية 
ــيـــة  ــربـ ــة وهـــــــجـــــــرات عـ ــ ــريــ ــ ــومــ ــ وســ
وتـــعـــرضـــوا لــكــثــيــٍر مــــن االخـــتـــالط 
ــزاوج  ــتــ الـــنـــاجـــم عـــن الـــهـــجـــرات والــ
مــع ســكــان الــقــســم الــشــرقــي )مــن 
عــــرب وإيــرانــيــيــن وغـــيـــرهـــم( ومــع 
الــعــربــيــة فــي القسم  الــجــزيــرة  بـــدو 

الغربي.
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»قيس«  »معد« ورئيسهم  (Maddeni) وهو  مديني  »عــرب«، سماها  بمعنى  استعملت  التي  األلفاظ 
وكانوا خاضعين للحميريين باليمن )61(.

بيوت القصب )الصرائف( داخل الهور

وذكر الباحث باقر الدجيلي أن كلمة معدان هي جمع عرقي ومفردها معد، وهي قبيلة، فيقال 
فالن معدي أي منسوب إلى قبيلة معد أو المعادي. ومن ذلك المثل السائر »تسمع بالمعيدي خيٌر 
األصــل قول  الــرث. وهو في  البائس  »لمن خبره خيٌر من رؤيته«، بسبب منظرهم  أو  تــراه«  أن  من 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة، أو المنذر بن ماء السماء )62(. وذكر البعض أنه مثل جاهلي ينطبق 
على طائر ذي صوت جميل وشكل بشع. وال يستبعد وجود صلة بين لفظة »معيدي« و»ِمْعدان«، 
األعــراب، وبين »معد«، حيث  الغالظ من بعض  السود  الفالحين  اليوم على  العراق  التي تطلق في 

كانت مواطنهم موجودة في العراق، والصفات المذكورة تنطبق على المعدان أيًضا )63(.

(61) علي، المصدر نفسه، ج 1، ص 386 - 387، والطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 1، ص 609.

 27 - 26 الموسم، العددان  (62) ولفرد ثسيَكر، »المعدان أو سكان األهــوار،« ترجمة باقر الدجيلي، مجلة 

)1956(، هامش ص 258، وعلي، المصدر نفسه، ج 1، ص 385 - 386.
<https://ar.wikipedia.org/wiki>. (63) علي، المصدر نفسه، ج 1، ص 386، الموسوعة الحرة، وكيبيديا،  
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وقيل إن أول من ذكر اسم معادي هو ابن بطوطة )703 - 779هـ/1303 - 1377م( حينما 
ذكر موضًعا في الفرات )وهو العذار( الواقع ما بين البصرة والكوفة، وهو عبارة عن غابة قصب 

في وسط الماء يسكنها عرب ُيعرفون باسم »المعادي« )64(.

عند  مــرة  ألول  »المعيدي«  لفظة  وردت  الميالدي  عشر  السابع  الــقــرن  مــن  األول  الــربــع  وفــي 
األوروبيين ذكرها الرحالة اإليطالي بيترو دياّل فال سنة 1625م )65(. والمالحظ عند سكان المدن 
أنهم ينظرون نظرة ازدراء للمعدان، بل إن سكان األهوار ذاتها، من غير المعدان، يعدون أنفسهم 

أكثر درجًة في سّلم الحضارة، والمعدان في نظرهم أكثر سكان األهوار تخلًفا )66(.

2 - الشروكية
اختلف الرأي حول أصل كلمة »الشروكية« أو »الشروكي«، ويرى بعض الباحثين أنها جاءت 
مع  الهند  من  جــاؤوا  أنهم  آخــرون  السومرية. ويرى  باللغة  األصليين  السكان  أي  »الشروباك«،  من 
في  الساكنين  أي  »الشرقي«  من  جــاءت  الكلمة  اصل  أن  يرى  الثالث  والــرأي  أبقارهم وجواميسهم. 
الناس  كــان  اآللهة حيث  ابــن  أو  الشمس  ابــن  الدنيا. والشرقي هو  الــعــراق شــرق  كــان  يــوم  الــشــرق، 

يعبدون الكواكب )67(.

والصواب في نظرنا أن كلمة »الشروكية« أو »الشروقية« التي اختلطت مع تسمية »المعدان«، 
إلى  نهر دجلة وبخاصة من محافظة ميسان  المهاجرة من شرق  الجماعات  تعني  ذلك،  وهي غير 
المدن الكبرى مثل بغداد، وليس للتسمية عالقة بلغات أخرى كما يرّوج ذلك عدد من كّتاب األقليات.

وتسمية »الشروكية« توّسع تداولها مؤخًرا لتطلق أيًضا على النازحين األميين من مناطق غرب 
العراق وأبو غريب وسكنوا جانب الكرخ.

حدد جالل الوزير أربع موجات جاء خاللها المهاجرون من األصول الشرقية )الشروكية( إلى 
جنوب العراق وبخاصة األهوار، ومنها إلى بقية المناطق. حدثت الموجة األولى في عهد إسماعيل 
الصفوي )1508 - 1523( واستمرت إلى عهد محمد رضا بهلوي في الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين. وحدثت الموجة الثانية في عهد المماليك في القرن التاسع عشر. ورافقت الموجة 
الثالثة البريطانيين أثناء احتاللهم للعراق قادمين من شمال الهند. وكانت الموجة الرابعة متقطعة 
حدثت ما بين الحرب العالمية الثانية ومنتصف الستينيات والسبعينيات من القرن المذكور. انخرط 
هؤالء المهاجرون في العشائر العراقية، في ظل نظام اإلقطاع، حيث اشتغلوا عندها كفالحين من 
خالل نظام »الدخالة« القبلي، الذي يجيز للدخيل عند أي عشيرة تغيير اسمه وحمل لقب عشيرته. 

(64) نقاًل عن: الجويبراوي، في الطريق إلى األهوار، ص 61.

(65) المصدر نفسه، ص 147.

(66) سليم، الجبايش: دراسة أنثروبولوجية في أهوار العراق، ج 1، ص 18 - 19.

<http://elsada.  ،2017 الثاني/يناير  كانون   4 نــت،  الصدى  هــم،«  من  »الشروكية...  إبراهيم،  (67) أدهـــم 

<net/26720، والصافي، »المعدان األصل والحضارة«.
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األصــل  ذات  العرقية  المظاهر  بعض  ولــهــم  )مــهــيــنــة(،  غريبة  وأســمــاء  خــاصــة،  لهجة  وللشروكية 
األوردي )68(.

من  وإيـــران  وبلوشستان  الهند  شمال  بثقافة  شبه  الشروكية  لثقافة  فــإن  تــقــدم،  عّما  فضاًل 
تلفظها. من  الكلمة عند  تلحين  لهجتهم، وهو طريقة  التنغيم في  البيوت ووجود  بناء  حيث طراز 
)أي  ِدش، جا  كــواك،  مثل  اإليرانية  أو  الهندية  األصــول  ذات  الشروقيين  مفردات  جــاءت بعض  هنا 
في  الساحلية  الجوادر  مدينة  مثل  العراق  إلى  الخارجية  مصادرها  من  أماكن  أسماء  وُنقلت  نعم(. 
في  »كاولي«  مدينة  الــجــوادر(. وكذلك  )وهــو  الثورة  مدينة  في  ُسمي حي سكني  بلوشستان حيث 

الهند والتي انحدر منها الكثير من الغجر »الكاولية« إلى العراق )69(.
كما أن نمط الغناء الشروقي مفعم بالحزن والشكوى التي تعبر عن اإلرث الطويل من المعاناة 
البلوش واللور ورحلة  يتفنن في تعذيب معارضيه من  الذي كان  الصفوي  من اضطهاد إسماعيل 
الصحراء اإليرانية المرهقة. فضاًل عن تسخير شيوخ العشائر لهم كعبيد رق في جنوب العراق وما 
الذين  الفالحين  من  بالمئة   80 أن  الشروكية  صكارين  الكاتب  ويــرى  اإلقطاعيين.  ظلم  من  عانوه 
الشروكية.  من  كانوا   1958 تموز/يوليو   14 ثــورة  بعد  الــزراعــي  اإلصــالح  أراضــي  عليهم  وزعــت 
على  يمجدونه،  تجدهم  لذلك  العراقية،  الجنسية  قاسم  عبد الكريم  الزعيم  الــوزراء  رئيس  ومنحهم 
نقيض دول الخليج العربي التي أبقتهم من دون جنسية ويحملون اسم »البدون«. ويالحظ انخراط 
عام  بعد  ما  مرحلة  وفي  الــدولــة)*(.  في  عليا  مناصب  على  بعضهم  بالسياسة، وحصل  منهم  قسم 

2003 أصبح بعضهم جزًءا من منظومة الفساد الحاكمة.
والمصادر السابقة التي أشارت إلى األصول األجنبية والسومرية )الشروكية والمعدان( تنفيها 
وهي   ،(J1) الذكرية  الساللة  من  مرتفعة  نسبة  لديهم  هــؤالء  معظم  أن  تثبت  جينية  علمية  دراســة 
الموجودين في  المسيحيين  أغلب  أن  العربية. وُوجد  المنطقة  المنتشرة حالًيا في  العربية  الساللة 

سورية ولبنان والعراق يحملون نسبة 41 بالمئة من هذه الساللة )70(.
علماء  ثمانية  أعدها  وقد  السابقة،  النظرية  تؤكد  سابقتها  من  أحدث  جينية  دراسة  وظهرت 
الثاني/نوفمبر  األمريكية في تشرين  إثنيات عراقية، ونشرتها جامعة هافرد  أمريكان عن خمس 
شماله  )فــي  الــعــراق  عــرب  لــدى  الطاغية  الساللة  هــي   (J1) الساللة  أن  خاللها  مــن  ظهر   2017
هــم سكان  الــعــراق  عــرب  وأن  بينهم،  فيما  انسجام جيني  وجــود  على  ودّلــت  وجــنــوبــه(،  ووســطــه 

أصليون )71(.

(68) جالل الوزير، »تعرّف على ]الشروك[ حكام العراق الجدد وقادة فرق الموت،« 19 أيار/مايو 2009. 

<http://www.bizturkmeniz.com/ar/index.php?page=article&id=16601>.
<http://www.facebook.com/skarynalshrwkyt>. (69) صكارين الشروكية، 27 أيلول/سبتمبر 2012،  

)*( ومن هؤالء: محمد حمزة الزبيدي رئيس وزراء العراق في عهد صدام حسين، وناظم َكزار مدير األمن 
العام خالل المدة 1969 - 1973. انظر: المصدر نفسه، والوزير، المصدر نفسه.

<http://www.dorar_aliraq.net./thread/662958->   (70)

<https://journalspols.org/plosone/article/?id=10.137%2fjournalpon.0187408>.   (71)
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كان يتمثل أكبر تجمع للشروكية، المهاجرين من لواء العمارة )محافظة ميسان( إلى بغداد، 
في عدة مناطق أبرزها ثالث: األولى وتقع خلف السدة الشرقية التي أقامها ناظم باشا والي بغداد 
سنة 1910 بارتفاع 10 - 12 متًرا لدرء خطر الفيضان عن بغداد. وُعرفت تلك البقعة عند األهالي 
باسم منطقة العاصمة، ويمثل السدة اآلن طريق محمد القاسم السريع الذي أُنشئ في الثمانينيات 

من القرن العشرين.
السدة  الجانب الشرقي من  كان يحاذي أسفل 
المترين  عــرضــه  ال يــتــجــاوز  صغير  نهير  الــمــذكــورة 
ويمتد حتى مصب نهر ديالى ُعرف باسم »شطيط« 
تـــحـــاذي ضفته  الـــصـــرائـــف  »الـــنـــزيـــزة«، وكـــانـــت  أو 
بعد  )العاصمة(،  المنطقة  هذه  الشرقية )72(. وعّدت 
اكتظاظها بالمهاجرين منذ سنوات الحرب العالمية 
الثانية وما تالها وتضم 15 عشيرة، واحدًة من عدة 

مجاميع بلغ عددها 157 مجموعة في بغداد )73(.
الــصــرائــف  لتجمع  الــثــانــيــة  المنطقة  وُعـــرفـــت 
التي  البقعة  في  مساحتها،  وتبلغ  )الميزرة(  بإسم 
يشغلها حالًيا كراج النهضة وكانت باألساس مقابر 
الثالثة  المنطقة  وتقع  10كـــلـــم². )74(  نحو  لليهود، 
بكرادة مريم وفيها  الشاكرية  الصرائف في  لتجمع 
2300 صريفة يسكنها 91 ألف نسمة )75(، وبحسب تقدير آخر 750 صريفة )76(. وهناك مجموعة 
نحو  الواحدة  الصريفة  مساحة  متوسط  ويبلغ  الرصافة.  بمنطقة  محسن  خان  في  سكنت  أخــرى 

20م².
وتبًعا لتعداد المساكن عام 1956 بلغ عدد الصرائف في بغداد 16413 صريفة )77(. وخالل 
نسمة،   250000 إلى   184000 من  بغداد  في  الصرائف  سكان  عدد  ازداد   1961 - 1958 المدة 
وجاء 73 بالمئة منهم من لواء العمارة )محافظة ميسان( و10.5 بالمئة من لواء الكوت )محافظة 

(72) حيدر عطية كاظم، الصرائف في بغداد )1932 - 1963(: دراسة في التاريخ االجتماعي )بغداد: وزارة 

الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، 2018(، ص 34.
(73) مجلة أهل النفط )بغداد(، العدد 29 )1953(، ص 38.

معاصرة  تاريخية  دراســة  حالًيا(:  )الصدر  الثورة  مدينة  البيضاني،  شنجار  عبد الحاج  كاظم  (74) الحاج 

1932 - 2008 )النشأة والتكوين( )بغداد: مكتبة المجلة، 2008(، ص 163، وكاظم، المصدر نفسه، ص 35.
(75) جريدة األخبار، 1959/11/4.

الــدار  )بــغــداد:  الحضارية  معالمها  ساكنوها،  مناطقها،  مريم:  كــرادة  العبيدي،  حسن  مجيد  (76) عصام 

الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، 2014(، ص 173.
العراق  في  المساكن  تعداد  عن  تقرير  لإحصاء،  الرئيسية  الــدار  االقتصاد،  وزارة  العراقية،  (77) الحكومة 

لسنة 1956 )بغداد: مطبعة النجاح، 1956(، ص 11، صالح فليح حسن، تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد 
الكبرى: 1950 - 1970 )بغداد: مطبعة دار السالم، 1976(، ص 126.

تــكــونــت األهـــــــوار فـــي إثــــر حـــدوث 
دجلة  نهري  لمياه  عظيم  فيضان 
629 م.  أو   628 ســـنـــة  ــرات  ــ ــفـ ــ والـ
ــوار  ــ ويــتــمــيــز إنـــســـان مــنــطــقــة األهـ
بـــنـــمـــط اقـــــتـــــصـــــادي واجـــتـــمـــاعـــي 
ــن، ونـــبـــاتـــاتـــهـــا  ــيــ ــعــ ــاري مــ ــ ــ ــضـ ــ ــ وحـ
وحــيــوانــاتــهــا بــخــصــائــص حــيــاتــيــة 
ــيــــزة، وألراضـــــــيـــــــه شــخــصــيــة  ــتــــمــ مــ
جغرافية فريدة وجاذبة للسياحة.
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إلى بغداد والبصرة ومدن أخرى  المهاجرين من محافظة ميسان لوحدها  واســط( )78(. وُقــِدَر عدد 
خالل المدة 1955 - 1964 بما ال يقل عن 80000 نسمة )79(.

الرئيس  المصدر  المذكور  اللواء  الفالحين جعل  العمارة وجورهم على  لواء  إقطاعيي  إنَّ ظلم 
لسيل الهجرة المتدفق إلى بغداد خالل العقدين األخيرين من العهد الملكي في العراق، وبخاصًة في 
عهد رئيس الوزراء صالح جبر )*(، وخالل مرحلة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم )1958 - 1963(. 
وتمثل رأس الظلم في العمارة بمجيد الخليفة وغيره من كبار اإلقطاعيين، وهو ما أدى إلى إخالء 

الريف من سكانه، وأصبح 22 بالمئة من سكان مدينة بغداد يعيشون في الصرائف )80(.

المدن،  أهــل  وسلوك  والتمدن  التحّضر  من  وبعيدين  أميين  بغداد  في  الصرائف  سكان  بقي 
ويــحــمــلــون عــــادات غــيــر مستحبة مــثــل الــســرقــة والــفــصــل الــعــشــائــري وعـــدم االلـــتـــزام الــديــنــي. لذلك 
»الــشــروك«  مثل  أوصــاًفــا  عليهم  وأطــلــقــوا  ازدراء  نــظــرة  إليهم  يــنــظــرون  بــغــداد  مدينة  ســكــان  كــان 

و»المعدان«)**(.

الشرق  إلى  القاطنة  دجلة  قبائل  إلى  تنظر  كانت  أنها  األوســط  الفرات  قبائل  عن  والمعروف 
المعدان  إلى  وتنظر  الشروق،  جهة  إلى  نسبًة  »الشروقيين«  اسم  عليها  وتطلق  ازدراء  نظرة  منها 

النظرة نفسها كما يقول علي الوردي )81(.

ويقول العالمة علي الوردي أيًضا: »يبدو أن قبائل الفرات األوسط لها بعض الحق في احتقار 
بقول  مستشهًدا  ويضيف  الــبــدويــة«.  القيم  على  يحافظوا  أن  يستطيعوا  لم  فالمعدان  الــمــعــدان... 

الباحث البريطاني ولفرد ثسيغر أن »لهم سمعة واسعة باللصوصية« )82(.

Doxiads Archives, «The Sarifa Dwellers of Baghdad,» Bulletin, no. 1 (July 1958), p. 8.   (78)

 M. M. Azeez, «Geographical Aspects of Rural Migration from Amara Province, Iraq, (79)
1955-1964,» (Doctorate Dissertation, University of Durham, 1958), p. 195.

)*( كان صالح جبر شيعي المذهب ومتعاطًفا مع هجرة الشروكية كما يقول جالل الوزير. انظر: الوزير، 
»تعرّف على ]الشروك[ حكام العراق الجدد وقادة فرق الموت،«.

الصرائف في بغداد )1932 - 1963(: دراسة  1958/11/9 نقاًل عن: كاظم،  البالد )بغداد(،  (80) جريدة 

في التاريخ االجتماعي، ص 216.
)**( وكاتب هذه السطور هو شاهد عيان على وجود تلك الصفات غير المستحبة لديهم في تلك المرحلة. 
أواســط  وحــتــى  الخمسينيات  فــي  طفولته  أيـــام  بعضهم  ــادق  وصـ وســوقــهــا  البتاويين  منطقة  فــي  خالطهم  فقد 
هذه  كاتب  والــد  فيه محل  يوجد  الــذي  المذكور  السوق  في  يعملون  كانوا  العشرين، حيث  القرن  من  الستينيات 
السطور، وكانوا يأتون إلى هذا السوق للعمل فيه من منطقة »العاصمة« الواقعة خلف السدة الشرقية من منفذ 
القصر األبيض. ومن دون شك أن العقود الخمسة األخيرة قد غّيرت الكثير من سلوكهم، وليس جميعها، وأصبحت 

إيجابيًة نتيجة االختالط والتزاوج والدخول إلى المدارس والجامعات.
وعامر  2007(، ص 161،  الـــوراق،  دار  )لــنــدن:  العراقي  المجتمع  طبيعة  فــي  دراســـة  الـــوردي،  (81) علي 

<http://  ،2019/7/27 المثقف،  صحيفة  الكراهية،«  خطاب  وسيكولوجيا  والشراكوة«  »»اإلشروكية  صالح، 
www.almothaqaf.com/a/qadaya2019/938686>

(82) الوردي، المصدر نفسه، ص 162.
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الحياة  تــدهــور  إن  إذ  لــآخــر،  الــكــراهــيــة  يمثل »خــطــاب  الــكــالم  هـــذا  أن  عــامــر صــالــح  ويـــرى 
فئات  بين  شاسعة  فــوارق  تخلق  عوامل  هي  والثقافي  االجتماعي  المستوى  وتدني  االقتصادية، 
الشعب، فيجعلها عوامل تؤسس للكراهية والحقد والعنف بين مكونات المجتمع )83(. وقد انعكست 
تلك الفوارق على سلوك الفئات المذكورة فابتعدت عن صفات البداوة وتعاليم اإلسالم وسلوكياته 

القويمة.
حاًل  يجد  أن  قاسم  عبد الكريم  الــوزراء  رئيس  حــاول   1958 تموز/يوليو   14 ثــورة  وبعد 
يعود.  لمن  إغــــراءات  مــع  الريفية  مناطقهم  فــي  لهم  أراٍض  بــتــوزيــع  وذلـــك  الــصــرائــف،  لمشكلة 
لم  ذلــك  ولكن  بــغــداد.  إلــى  الهجرة  بمنع  )المحافظات(  المتصرفيات  إلــى  الحكومة  أوعــزت  كما 
توصل  أن  إلى  الحكومة  فاضطرت  ببغداد.  صرائفهم  في  البقاء  على  فأصّروا  المهاجرين  ُيقنع 
كرادة  في  والشاكرية  السدة  شرق  صرائف  إلى  للشرب  الصالح  الماء  حنفيات  من  نقطة   500

مريم )84(.
في  سكنية  أرض  قطعة  ألــف   22 بــفــرز  الحكومة  قــامــت  الــصــرائــف  مشكلة  حــل  أجــل  ومــن 
ويبنون  الصرائف  أصحاب  على  توزع  أميرية  أرض  في  150م²  منها  كل  مساحة  الثورة،  مدينة 
وزارة  وزعت  المدينة، حيث  مقدمة  في  الحكومة  بنته  الذي  النموذج  أساس  على  مساكنهم  فيها 
أول  ويعد  144م²،  الواحدة  الــدار  مساحة  الحكومة،  موظفي  على  دار   200 واإلسكان  األشغال 
األولــى  المرحلة  وفــي   .)85( 1960 تموز/يوليو   16 يــوم  قاسم  عبد الكريم  افتتحه  عصري  حي 
أراٍض  قطع  أصحابها  على  وزعــت  حيث  صريفة   3500 ترحيل  تم  األراضــي  توزيع  عملية  من 
الشعلة  مثل  بغداد  من  أخرى  أماكن  في  عليهم  أراٍض  وزعت  كما   .)86( 1961 عام  في  منها  بداًل 

وغيرها. والحرية 

خاتمة
تكونت األهوار في إثر حدوث فيضان عظيم لمياه نهري دجلة والفرات سنة 628 أو 629 م. 
ونباتاتها وحيواناتها  معين،  واجتماعي وحضاري  اقتصادي  بنمط  األهــوار  منطقة  إنسان  ويتميز 

بخصائص حياتية متميزة، وألراضيه شخصية جغرافية فريدة وجاذبة للسياحة.
سكان  مــن  الشرقية  المجموعة  بين  وحــضــاريــة  عرقية  فـــروق  وجـــود  الــدراســة  مــن  اتــضــح 
األهوار )سكان دجلة(، كالمعدان والبو مِحَمد وغيرهم من جهة، وبين سكان المجموعة الغربية 
)سكان الفرات(، من غير المعدان، من جهة أخرى. وبينما كان سكان دجلة على اتصاٍل مستمر 
والتزاوج، نجد  الهجرات  واإليرانيين وغيرهم( من طريق  األحواز  الشرق )عرب  مع جيرانهم في 

(83) صالح، المصدر نفسه.

(84) أمانة العاصمة في عهد الثورة المجيدة )بغداد: ]د. ن.[، 1960(، ص 16.

(85) جريدة البيان: 1961/2/26، و1962/3/7.

الكرادة الشرقية: دراســة جغرافية - تاريخية - تراثية، سلسلة دراســات؛ رقم  السعدي،  (86) عباس فاضل 

107. )بغداد: وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، 2013(، ص 256.
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المجموعتين  سكان  وتأثر  العربية.  الجزيرة  صحراء  بــدو  مع  دائــم  تواصل  في  الــفــرات  سكان 
والوركاء(،  وأور  وأريــدو  العبيد  )حضارة  األصليين  المنطقة  سكان  وهم  القدامى،  بالجزريين 
السومري  العهد  سبقت  والــتــي  م  ق.   5000 عــام  إلــى  ترجع  التي  الــتــاريــخ،  قبل  مــا  حقبة  وهــي 
والبابلية  واألكــديــة  السومرية  اإلمبراطوريات  بحضارة  تأثرهم  عن  فضاًل  عــام،  ألفي  من  بأكثر 
التي  العربية  الجزرية  المجموعة  في  العناصر  جميع  انصهرت  الزمن  وبــمــرور  النبط.  وكذلك 
غير  عناصر  تأتي  أن  قبل  جنوبه(  وسطه،  )شماله،  الــعــراق  أنحاء  جميع  في  واضحة  أصبحت 

الجبلي. شماله  لتحتل  عربية 
والمعدان  والشروكية.  المعدان  هما  المنطقة  هذه  ضمن  سكانيتين  مجموعتين  تمييز  يمكن 
هم مربو الجاموس ويتنقلون بها من مكان إلى آخر مستخدمين القصب األخضر كعلف للحيوان 
عليها  أطلق  عربية  قبيلة  فهم  أصلهم  أمــا  والمدْيَنة.  القرنة  بين  ومــا  الحويزة،  هــور  في  ويكثرون 
اسم »مديني« وهي معد أو المعادي أو المعيدي. ومعدي هو ضمرة بن صخرة ويرجع نسبه إلى 

معد بن عدنان، وسكنوا األهوار بعد هجرتهم من الجزيرة العربية.
الجماعات  وهم  »الشروقية«  أو  »الشروكية«  فهم  األهوار  سكان  من  الثانية  المجموعة  أما 
الشمال  إلــى  الواقعة  المناطق  من  أو  الحويزة  هــور  من  ســواء  دجلة،  نهر  شــرق  من  المهاجرة 
الذين تمركزوا خلف السدة  الكبرى ومنها بغداد،  المدن  إلى  منه، وبخاصة من محافظة ميسان 
أو  )بجواميسهم(  المعدان  من  كانوا  سواء  وغيرها،  والميزرة  والشاكرية  )العاصمة(  الشرقية 
الحالي،  الــحــضــاري  تخلفهم  بمستوى  الشروكية  أو  الــمــعــدان  تسمية  يــربــط  ومــن  غــيــرهــم.  مــن 
مستواهم  وتــدنــي  التعليمي،  وتخلفهم  الــتــمــدن،  مــن  بــعــدهــم  إلــى  وإنــمــا  أصــولــهــم  إلــى  ال يــنــظــر 
من  الكثير  تغيير  إلــى  والجامعات  الــمــدارس  ودخولهم  بالمدن  اختالطهم  أدى  وقــد  المعاشي. 

األصلية □ تقاليدهم 
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دراسات��

نة الصحافة الجديد في المغرب   قانون مدوَّ
ورهان تطوير الخدمة العمومية لإلعالم

سعيد شكاك)*(
أستاذ مكّون في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، الدار البيضاء - المغرب.

said2015.settat@gmail.com. )*( البريد اإللكتروني: 

تقديم
لم يعد هناك من شك في مقدار تأثير وسائل اإلعالم واالتصال في تكوين اآلراء، وتوجيهها 
األذواق والمعايير، وتنميط  التأثير في  الوسائل، وفي  تلك  القائمين على  لدن  المبتغاة من  الوجهة 
اإلدراك. فهذه الوسائل تقوم اليوم بما كانت تنهض 
به مؤسسات التنشئة االجتماعية والثقافية من أسر 
تأثيرات  لها  إذ  أهلية فيما مضى،  ومدارس وروابط 
واإللكتروني  اإلعالمي  الخطاب  أدوات  بسبب  فّعالة 
األنجع  تبدو  التي  الصورة،  مقدمها  وفي  الجديدة، 
ــدرة عــلــى تــشــديــد  ــ ــائـــل، واألكـــثـــر قـ فـــي تــبــلــيــغ الـــرسـ
أثناء  النقدية  الحاسة  وتعطيل  واحتكاره،  االنتباه، 

عملية التلقي أو االستقبال.

فــاعــلــة  أداة  الــتــلــفــزيــة  اإلعــــــالم  تـــَعـــّد وســـائـــل 
المؤسسات  من  والرسائل  المعلومات  بنقل  ال تقوم 
السياسية إلى المشاهدين فحسب، بل تقوم بتحويل 
هذه الرسائل من خالل صناعة األخبار وترتيبها في أجهزة لتحقيق غايات منشودة. فالعالقة بين 
نقل  على  تعمل  التلفزية  اإلعـــالم  وســائــل  إن  إذ  جدلية،  عالقة  السياسية  والعملية  اإلعـــالم  وســائــل 
المصادر  السياسية، فهي من  العملية  الوقت نفسه تعد جزًءا من  السياسي وتحليله، وفي  النشاط 

اإلعــالمــي  للوضع  المتابع  يسجل 
ــغــــرب اســـتـــمـــرار  ــمــ ــي الــ ــ الـــــراهـــــن فـ
ال تزال  التي  القبلية  الرقابة  وجود 
عــلــى  االتــــصــــال  وزارة  تـــمـــارســـهـــا 
في  أدت  والــتــي  الــدولــيــة،  الصحف 
حــــــاالت كـــثـــيـــرة إلـــــى مـــنـــع صــحــف 
ومــجــالت دولــيــة مــن الــتــوزيــع في 

المغرب.
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أفعال  ردود  ي  وتلقِّ والبيانات،  المعلومات  على  للحصول  الــرأي  وقــادة  السياسيين  أمــام  المتاحة 
الجمهور نحو سياستهم وقراراتهم ومواقفهم. وهذا يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة 

الجمهور  اعتماد  السياسي، فضاًل عن  القرار  لصنع 
ومواقفه  واتــجــاهــاتــه  واعــتــقــاده  تكوينه  فــي  عليها 
داخل  تقع  التي  والسياسات  األحداث  إزاء  المختلفة 

الواقع المحيط به.

الراهن  القانوني  الــوضــع  معطيات  أن  األكــيــد 
منها وجود مشروع  القلق،  على  تبعث  المغرب  في 
على شبكة  الــحــريــات  يــهــدد  الـــذي  الرقمية  نــة  الــمــدوَّ
ــانـــون الــصــحــافــة  ــوغ قـ ــرنـــت؛ والــتــعــثــر فـــي صــ ــتـ اإلنـ
الــــذي تــعــهــدت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة فــي الــمــغــرب 
بتعديله منذ 2005، الذي رأى النور اليوم، والتلكؤ 
الحاصل في إخراج قانون الحصول على المعلومة؛ 

وكذلك االرتباك في تقديم القانون المنظم الستطالعات الرأي، وقانون األرشيف، وقانون اإلذاعات 
الجهوية...، إضافة إلى أن واقع حال المشهد اإلعالمي التلفزي في بالدنا، كان مرآة عاكسة بوضوح 
التعامل مع  الرسمية في  اإلرادة  أنه كان وال يــزال يجسد  البالد، كما  السياسي في  الصراع  لطبيعة 

قضية الحريات )1(.

التي  القبلية  الرقابة  وجــود  استمرار  المغرب  في  الــراهــن  اإلعــالمــي  للوضع  المتابع  ويسجل 
منع  إلــى  كثيرة  حـــاالت  فــي  أدت  والــتــي  الــدولــيــة،  الصحف  على  االتــصــال  وزارة  تمارسها  ال تـــزال 
مع  التعامل  عن  لثنيها  المطابع  على  والتضييق  المغرب،  في  التوزيع  من  دولية  ومجالت  صحف 
بعض الجهات، وتناسل الصحف والجرائد الرقمية التي ال تحترم أخالقيات المهنة كما هو متعارف 
لة من طرف دافعي  ا، واستمرار احتكار الدولة لوسائل اإلعالم السمعية البصرية المموَّ عليها عالميًّ
الضرائب، والتي لم تسعفها اإلصالحات المتعاقبة في االستجابة لمواصفات الخدمة العمومية. وإذا 
نة الصحافة الجديدة، إلى جانب مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة،  كانت قوانين مدوَّ
تشتمل على مقتضيات متقدمة ومتطّورة أكثر فأكثر في السياق اإلصالحي الذي يعيشه المغرب )2(، 
مقارنة بالنصوص المعمول بها سابًقا، فإنها ال تمثل تجاوًزا لعدد من اإلشكاليات الجوهرية التي 
المطالب  من  لعدد  بالتالي  وال تستجيب  بالدنا،  في  الصحافة  بواسطة  التعبير  حرية  تواجه  ظلت 

(1) مشروع وثيقة، »اإلعالم واالتصال والتكنولوجيا الحديثة،« الخاصة بالمؤتمر العام الخامس عشر لحزب 

االستقالل، الرباط، 9 - 11 كانون الثاني/يناير 2009.
الترحيب واالنتقاد،« الجزيرة.نت،  الجديد بالمغرب بين  التليدي، »قانون الصحافة  (2) للمزيد، انظر: بالل 

3 كانون الثاني/يناير https://bit.ly/2SLDD3r> ،2016> )تمت زيارة الموقع بتاريخ 3 تموز/يوليو 2016(.

ركيزتان  هما  والمسؤولية  الحرية 
أســـاســـيـــتـــان فــــي مـــمـــارســـة مــهــنــة 
ــرح  الــــصــــحــــافــــة، وفــــــي تـــثـــبـــيـــت صـ
عن  فضاًل  المغربية،  الديمقراطية 
الــصــحــافــة، يعد  نــة  قــانــون مــدوَّ أن 
تمكين  مـــســـار  فـــي  ــا  مــهــمًّ تـــقـــدًمـــا 
ــة لــلــصــحــافــة  نــ ــدوَّ ــغـــرب، مـــن مــ ــمـ الـ
منبثقة  وعصرية  حديثة  والنشر 

من عملية تشاركية موسعة.
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التي ظلت تطرحها الهيئات المهنية )3(، ومعها الهيئات الحقوقية. وهذا ما أشارت إليه عدة تقارير، 
»أصبح  الصحافة  قــانــون  أن  أكــد  الــذي  الــمــغــرب« )4(،  فــي  والمجتمع  »اإلعـــالم  تقرير  ضمنها  ومــن 
متجاوًزا بل متقادًما، ليس فقط بالنظر إلى التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم عموًما، ولكن أيًضا 
وباألخص بالنظر إلى الواقع الجديد للمشهد الوطني منذ عقد من الزمن«، يدعو إلى »تنظيم ذاتي 
يعود في المقام األول، وإن لم يكن يعود حصًرا، للمهنيين أنفسهم«، وهو ما يتطلب إحداث سلطة 
نة  مكلفة بذلك، أي »هيئة مهنية« )5(. وعليه، يمكن طرح اإلشكالية التالية: إلى أي حد استجابت مدوَّ
والمغربية طوال  الدولية  والنقابية  الحقوقية  الحركة  عنها  عبَّرت  التي  للمطالب  الجديدة  الصحافة 

العشرية األخيرة؟
إلى  مستندين  الجديدة  الصحافة  نة  لمدوَّ نقدية  قــراءة  إلى  التساؤل، سنتطرق  هذا  عن  جواًبا 
بعض شهادات المهنيين والخبراء في هذا المجال، فضاًل عن رصد واقع اإلعالم المغربي من خالل 

بعض التقارير الدولية والوطنية.

نة الصحافة الجديد:   أواًل: قانون مدوَّ
ما له وما عليه

يكتسي اإلعالم أهمية قصوى في حياة المجتمع الحديث، ومن أجل المواكبة الحثيثة للتطورات 
نة الصحافة  التي تشهدها مهنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطية، يأتي قانون مدوَّ
الجديد، ليعيد تنظيم مهنة الصحافة على النحو الذي يستجيب للحاجات )6(، ويتالءم مع ما تحقق 
من مكتسبات، وما ينشد من إنجازات )7(. وال جدال في كون الهدف األمثل لهذا القانون هو توفير 
بأنجع  ويتمكنوا  وأفضلها،  الشروط  بأقوم  ينعموا  حتى  المهنيين،  للصحافيين  الضمانات  أقصى 

(3) أكدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيانها المتعلق بمشاريع إصالح مدونة الصحافة والنشر، 

فيها«،  جــاءت  التي  التراجعات  لكل  القاطع  »رفضها  عن  الناشرين، وعبرت  آلمــال  كانت مخيبة  األخيرة  هــذه  أن 
وبخاصة في ما يتعلق باستحداث عقوبات خطيرة من جانب السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وإمكان المنع من 
مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكان منع 

الصحف قبل بداية محاكمتها. للمزيد، انظر: جريدة الصباح، 2015/11/25.
(4) الذي يعرف باسم »الكتاب األبيض«.

(5) الكتاب األبيض، اإلعالم والمجتمع في المغرب: التشخيص وخارطة الطريق )الدار البيضاء: دار النشر 

المغربية، 2011(، ص 60.
طاقتها  األحــيــان  أغلب  فــي  تستمد  فهي  فعلية،  بحاجات  مرتبطة  التلفزيونية  البرامج  تكون  أن  (6) يجب 

التأثيرية من قدرتها على صوغ هذه الحاجات ضمن »الرمزي« و»االستعاري«، وضمن كل ما يِعد به المنتج خارج 
الحاجات وسبل  المتخيل وفتنته. وتلك لحظة مركزية في تصور  المباشرة، بما فيها سحر  وظائفه االستعمالية 
والنشر  الحوار  دار  )الالذقية:  بنكراد  ترجمة سعيد  والمجتمع،  اإلشهار  كاتوال،  بيرنار  انظر:  للمزيد،  إشباعها. 

والتوزيع، 2012(، ص 9.
(7) للمزيد، انظر: ظهير شريف رقم 1.95.9، صادر في 22 من رمضان 22/1415 شباط/فبراير 1995، 

بتنفيذ القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام األساسي للصحافيين المهنيين.
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وفعاليته  قوته  يستمد  القانون  هذا  أن  بالذكر  وجدير  النبيلة.  مهمتهم  أداء  من  وأحسنها  الوسائل 
والتعبير )8(،  الـــرأي  حرية  يؤكد  الــذي  وجــوهــره،  المملكة  دســتــور  روح  مــع  مقتضياته  تطابق  مــن 
تثبيت صرح  وفي  الصحافة،  مهنة  ممارسة  في  أساسيتان  ركيزتان  هما  والمسؤولية  الحرية  كون 
تمكين  مسار  في  ا  مهمًّ تقدًما  يعد  الصحافة،  نة  مدوَّ قانون  أن  عن  فضاًل  المغربية،  الديمقراطية 

نة للصحافة والنشر حديثة وعصرية منبثقة من عملية تشاركية موسعة. المغرب، من مدوَّ

الحسبان مجموعة من  األخذ في  يلزم  القانون،  الذي يعكسه هذا  النفس اإلصالحي  لكن هذا 
المؤاخذات تحول دون تحقيق األهداف المرجوة منه.

1 - ما للقانون الجديد من إيجابيات
يتضمن  الــذي  الجديد  الصحافة  نة  مدوَّ قانون  على   2015 سنة  المغربية  الحكومة  صادقت 
بالمجلس  المتعلق   90.13 رقــم  والقانون  والــنــشــر )9(،  بالصحافة  المتعلق   88.13 الرقم  القانون 
 89.13 الرقم  والقانون  للمهنة،  الذاتي  للتنظيم  ومستقلة  منتخبة  كهيئة  للصحافة )10(،  الوطني 
القانوني  االعـــتـــراف  تفعيل  عــلــى  عـــالوة  الــمــهــنــيــيــن )11(.  للصحافيين  األســاســي  بــالــنــظــام  المتعلق 
لمهن  العالي  المعهد  وإحــداث  للصحافة،  العمومي  الدعم  بمنظومة  وإدماجها  الرقمية،  بالصحافة 
السمعي البصري والسينما لتكوين وتعزيز قدرات المهنيين لتسهيل انخراطهم في القضايا الكبرى 
للبالد )12(، وتعديل القانون الرقم 03.77 المتعلق باالتصال السمعي البصري، وكذا تعديل القانون 
إنجاح ورش   2015 البصري )13(، كما يسجل خالل سنة  السمعي  العليا لالتصال  بالهيئة  المتعلق 

ومخطط انتقال المغرب نحو التلفزة الرقمية، كاستجابة لاللتزامات الدولية في هذا المجال.

(8) الفصل 19، الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق األساسية، من دستور 2011، الجريدة الرسمية 

العدد 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 )30 تموز/يوليو 2011(.
 6491 العدد  الرسمية،  الجريدة  والنشر،«  بالصحافة  المتعلق   88.13 رقــم  »القانون  انظر:  (9) للمزيد، 

الصادرة في 11 ذو القعدة 1437 )15 آب/أغسطس 2016(.
(10) للمزيد، انظر: »الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر في 30 جمادى األولى 1437)10 آذار/مارس 

العدد  الرسمية،  الجريدة  للصحافة،«  الوطني  المجلس  بإحداث  القاضي   90.13 رقــم  القانون  بتنفيذ   )2016
6454، الصادرة في 28 جمادى اآلخرة 1437 )7 نيسان/أبريل 2016(.

نيسان/أبريل   27(1437 رجــب  من   19 في  صــادر   1.16.51 رقــم  الشريف  »الظهير  انظر:  (11) للمزيد، 

العدد  الرسمية،  الجريدة  المهنيين،«  للصحافيين  األساسي  بالنظام  المتعلق   89.13 القانون  بتنفيذ   ،)2016
6454، الصادرة في 28 جمادى اآلخرة 1437 )7 نيسان/أبريل 2016(.

(12) كلمة عمادة المعهد الملكي للثقافة األمازيغية تالها نيابة عن السيد العميد السيد األمين العام للمعهد 

الملكي للثقافة األمازيغية حول »األمازيغية في اإلعالم السمعي البصري الوطني،« في أشغال اللقاء الوطني الذي 
نّظمه مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل.

سبتمبر  المغرب -  الشامل  الـــدوري  االســتــعــراض  حكومية،  الغير  المنظمات  »تقرير  انــظــر:  (13) للمزيد، 

2016، حول وضعية حقوق اإلنسان بالمغرب،« جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بدعم من مؤسسة 
فريدريش إيبرت - المغرب 2016، ص 6.
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إن العالقة بين وجود صحافة حرة ومسؤولة وضمان حق المجتمع في الخبر، والتعرف إلى 
مصطفى  حسب  كانت  رأيها،  عن  التعبير  في  التيارات  هذه  حق  وضمان  فيه،  الموجودة  التيارات 
ضمن  خطوة  بوصفها  القانونية،  المنظومة  مراجعة  على  االشتغال  إلــى  الــدافــع  هي  الخلفي )14(، 

أخرى إلرساء حرية الصحافة والتعبير )15(.

التحوالت  مواكبة  سياق  في  والنشر،  الصحافة  نة  مدوَّ خــالل  من  اإلعــالم  إصــالح  ورش  تأتي 
ــالم والــصــحــافــة،  اإلعــ الــحــريــات، وال ســّيــمــا فــي مــجــال  الــمــغــرب فــي مــجــال  الــتــي يشهدها  العميقة 
قانون  على  الحصول  في  والحقوقي  المدني  المجتمع  وفعاليات  المهنيين  النتظارات  واالستجابة 
يضمن الحرية في إطار المسؤولية، ومواكبة التحوالت التكنولوجية الجارية، التي تطرح تحديات 

كبرى على القطاع، مع الحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر السابق.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير اإلعالمي علي كريمي )16( أن القانون يتضمن نقاًطا إيجابية، 
تتمثل بإنشاء غرف في المحاكم للنظر في قضايا الصحافة، وبخاصة في الرباط والدار البيضاء، 
نهايتها،  إلى  المحاكمة  في  الشروع  من  ابتداًء  األدلــة،  تقديم  بحق  ترتبط  أخــرى  نقاط  إلى  إضافة 
في حين أنه في السابق كان من الضروري أن تقدم األدلة قبل المحاكمة. فضاًل عن إخراج قانون 
المجلس الوطني للصحافة )17(، الذي ينص على إحداث مجلس وطني منتخب من جانب الناشرين 
والصحافيين، مهمته تقنين االلتحاق بالمهنة، وسحب البطاقة، وُيؤلف هيئة للتحكيم في النزاعات، 
المهنة وتعزيز استقاللية  إلى  الذاتي، وللولوج  للتنظيم  المهنة، ومجلًسا  وإطاًرا الحترام أخالقيات 
التحكيم  آليات  إرســاء  إلى  إضافة  اإلعالمي،  العمل  حماية  ضمانات  وإرســاء  الصحافية،  الممارسة 
والوساطة في نزاعات الصحافة لالرتقاء واحترام أخالقيات المهنة، وحماية حقوق األفراد وحياتهم 

الخاصة )18(.

وعليه، فإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود يعّد رافعة أساسية في مواكبة تأهيل 
التنظيم  آليات  إعمال  طريق  من  والوساطة  والرصد  المتابعة  خالل  من  واإلعــالم،  الصحافة  قطاع 
ا. لكن ما يعاب على القانون المتعلق بالمجلس الوطني  الذاتي للمهنة كما هو متعارف عليها دوليًّ
الصحافيين،  عمل  تراقب  اإلعــالم  لمهنيي  مستقلة  هيئة  ينشئ  أن  المفروض  من  الــذي  للصحافة، 
وتتأكد من مدى احترامهم ألخالقيات المهنة، أن صيغته الحالية، ستحد من االستقاللية المنشودة 

(14) مدير نشر يومية التجديد، ووزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية السابق.

(15) مصطفى الخلفي، »مشروع قانون الصحافة والنشر يندرج ضمن عملية اإلصالح السياسي،« القدس 

<https://bit.ly/2SN5YGD>. العربي، 2016/4/5،  
(16) عضو اللجنة العلمية التي أعدت مشروع قانون الصحافة والنشر.

(17) من حيث المبدأ، يَعّد إنشاء مجلس وطني للصحافة يدخل في إطار التنظيم الذاتي للمهنة، إال أن هناك 

مخاوف من أن يتحول هذا المجلس إلى سلطة رقابة على الصحافيين في خدمة السلطة، وبخاصة إذا ما كانت 
هي التي تتحكم في إقرار ميزانيته. فالقانون ال يحدد كيفية تمويل المجلس، وهو أمر ضروري توضيحه لضمان 

استقالليته، حتى يمارس مهامه ويؤدي وظائفه بشكل مستقل وطبًقا للممارسة المهنية.
(18) الخلفي، المصدر نفسه.
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الناشرين على  لهيئات  القضائية، وهيمنة  السلطة  تركيبة غير متكافئة، تضم ممثاًل عن  من خالل 
حساب الصحافيين المهنيين.

2 - ما عليه من مؤاخذات
نشر  فعل  كل  يخص  ولكنه  فقط،  الصحافيين  ال يهم  الجديد  القانون  أن  إلــى  اإلشــارة  تجدر 
نة الصحافة في صيغتها الحالية  موجه للعموم، سواء قام بذلك الفعل صحافي أو غيره. وتحدد مدوَّ
زهاء 22 جريمة، يمكن أن يتابع بها الصحافي أو أي ناشر، أشهرها القذف واإلخالل بالنظام العام، 
أو إثارة الفزع بين الناس، وتهمة اإلخالل باالحترام الواجب للملك، إال أنه في بعض المحاكمات قد 

تغيب العناصر المكونة لتلك الجرائم )19(.
الــمــصــادر، وحماية  لــســريــة  القضائية  الــحــمــايــة  ــى  أرسـ الــجــديــد  الــصــحــافــة  نــة  مــدوَّ قــانــون  إن 
مالية،  بديلة  بعقوبات  وتعويضها  للحرية،  سالبة  عقوبة   26 وإلغاء  االعــتــداءات،  من  الصحافيين 
الحبس  عقوبات  وجعل  العقوبات،  وتقليص  العبارات،  تدقيق  عبر  القضاة  تدخل  نطاق  وتضييق 
تحقق  ما  كل  أن  السياق  هذا  في  الخلفي  أكد مصطفى  وقد  الثوابت،  إلى  بالنسبة  اختيارية، حتى 
على مستوى القانون المصادق عليه، »يشكل ثورة هادئة ونوعية« )20(؛ لذلك اقترح القانون الجديد 
الصحافيين، بخصوص  لردع  الغرامات  على  تشدد  بمقتضيات  للحرية  السالبة  العقوبات  استبدال 
يواجه  فقد  قائًما؛  يبقى  القانون  مقتضيات  في  ككلمة  اختفى  الــذي  السجن  لكن  المخالفات،  تلك 
الصحافي الذي ال يتمكن من أداء الغرامة، وال توجد له ممتلكات يمكن الحجز عليها وبيعها، وذلك 
توفيق  الصحافي  قــال  السياق  هــذا  وفــي  الــبــدنــي )21(.  اإلكــراه  عبر سجنه عن طريق تطبيق عقوبة 

(19) تقرير منظمة الحرية اآلن المغربية، وهي منظمة غير حكومية، حول حالة »حرية الصحافة والتعبير 

<http://www.facebook. :في المغرب 2014: حرية تحت الرقابة،« شباط/فبراير 2015، ص 19. للمزيد، انظر
<com/freenowma، )تمت زيارة الموقع بتاريخ 12 آذار/مارس 2015(.

(20) الخلفي، المصدر نفسه.

(21) في هذا الصدد اقترح المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ما يلي:

- تقوية وتعزيز اتجاه التخلي عن العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بجنح الصحافة، وذلك بتعويض 
اإلكراه البدني المنصوص عليه في المواد )76 إلى 84( من مدونة تحصيل الديوان العمومية بعقوبات بديلة.

85 من مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر بما يمنح للقضاء، وليس ضباط الشرطة  المادة  - تعديل 
84. وتندرج هذه الوصية  المادة  إليها في  القضائية، صالحية حجز المطبوعات المتضمنة للمواصفات المشار 
في إطار موقف المجلس الرئيسي الذي يرى أن القضاء يتولى حماية الحريات وفًقا ألحكام الفصلين 28 و117.

- نقل الفصول 442، 443، 444 من القانون الجنائي إلى قانون الصحافة.
- تعديل مقتضيات الفصل 2 - 218 من القانون الجنائي المتعلقة باإلشادة باإلرهاب. ويقترح المجلس في 
هذا الصدد استلهام، في مقتضيات المادة 5، اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من اإلرهاب التي تعرّف »التحريض 
العلني على ارتكاب جريمة إرهابية« بوصفها »نشر رسالة بين العموم، أو جعلها في متناول العموم بطريقة من 
السلوك  إرهابية، بحيث يسبب هذا  ارتكاب جريمة  أم ال، على  التحريض، سواء بصورة مباشرة  الطرق، بغرض 
»التدابير  باعتماد  الــدول األعضاء  المادة  الجرائم قد ترتكب«. كما توصي  أكثر من هذه  أو  أن واحــدة  خطًرا من 
يرتكب بصورة غير مشروعة وعن  إرهابية... عندما  ارتكاب جريمة  العلني على  التحريض  لتكريس  الضرورية 

عمد، كجريمة جنائية«.
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أفضل  يكون  أن  باإلمكان  وكان  لألمام  صغيرة  خطوة  والنشر،  الصحافة  قانون  إن  بوعشرين )22( 
مما كان، وفيه تقدم نسبي؛ فقد أزال 20 عقوبة فرضها القانون السابق، لكنه ترك عقوبات حبسية 
ثقيلة تجاه جرائم المس بالثوابت حيث لم يحدد القانون بدقة تلك الجرائم، وهو ما يعطي للقضاء، 
وهو قضاء ليس مستقاًل، سلطة واسعة في تكييف الجرائم )23(. وفي السياق نفسه هناك مجموعة 
إبرازها  يمكن  الجديدة )24(،  الصحافة  نة  مدوَّ منطوق  الصحافة حسب  تحد من حرية  العراقيل  من 

كاآلتي:
- ثقل اإلجراءات المتطلبة في إنشاء الصحف، حيث يتم اشتراط عدد من الوثائق واإلجراءات 
القانون  21 من  )المادة  ال يزال مهمة شاقة ومعقدة  المغرب،  إحداث صحيفة في  التي تجعل من 

التي تحدد مضامين الملف المطلوب( )25(.
- استمرار تحّكم اإلدارة في إحداث الصحف األجنبية، حيث يبقى إذن رئيس الحكومة، أو من 
30 من القانون(، وكذا  ا إلحداث أو نشر أو طبع مطبوع أجنبي )المادة  يفوضه في ذلك، ضروريًّ

استمرار ممارسة الحجز اإلداري في حق هذا النوع من الصحف )المادة 31 من القانون( )26(.
- استمرار الخطوط الحمر قائمة ممثلة بالثوابت المعروفة )اإلساءة للدين اإلسالمي، والنظام 
أكثر  تقبل  أن  يمكن  التي  العامة  التعابير  وكذا  الديمقراطي(،  والخيار  الترابية،  والوحدة  الملكي، 
على  والتحريض  اإلســالمــي...  للدين  ــاءة  )اإلسـ  32 بالمادتين  ورد  ما  ذلــك  على  كمثال  تــأويــل،  من 
لمتابعة  وذريعة  مدخاًل  تكون  ما  غالًبا  والتي  الــعــام( )27(،  )النظام  و82  الترابية(  بالوحدة  المس 

نين على المواقع اإللكترونية. الصحافيين والمؤسسات الصحافية، إلى جانب متابعة المدوِّ
- رغم عدم اإلحالة بصورة مباشرة على القانون الجنائي )28(، فإن وضع حد نهائي إلشكالية 
االزدواجية بين القانون العام )التشريع الجنائي(، والقانون الخاص )قانون الصحافة(، يتطلب في 

- تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من مسودة المشروع، وذلك بإسناد صالحية عدم الترخيص المؤقت 
للتوزيع إلى رئيس المحكمة االبتدائية؛ للمزيد، انظر، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مسودة مشروع قانون 
مطبعة  )الــربــاط:   2014 األول/أكــتــوبــر  تشرين   ،8 رقــم  العمومي،  النقاش  فــي  المساهمة  والــنــشــر:  الصحافة 

المعارف الجديدة، 2015(، ص 18.
(22) صحافي مغربي، ومدير جريدة أخبار اليوم كان رئيس تحرير يومية المساء المغربية.

<https://www.youtube. ،»(23) توفيق بوعشرين، »الواقع العربي مستجدات قانون الصحافة في المغرب

<com/watch?v=SewqyCg8w44 )تمت زيارة الموقع بتاريخ 23 تموز/يوليو 2016(.

وقانون   ،89.13 رقم  المهني  الصحافي  وقانون   ،88.13 رقم  والنشر  الصحافة  بقانون  يتعلق  (24) األمر 

المجلس الوطني للصحافة رقم 90.13.
 6491 العدد  الرسمية،  الجريدة  والنشر،«  بالصحافة  المتعلق   88.13 رقم  »القانون  انظر:  (25) للمزيد، 

الصادرة في 11 ذو القعدة 1437 )15 آب/أغسطس 2016(.
(26) المصدر نفسه.

(27) للمزيد، انظر: »القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر«.

 18 بتاريخ  الخلفي،  الحكومة مصطفى  باسم  الرسمي  الناطق  االتــصــال،  وزيــر  أكــد  السياق  هــذا  (28) في 

شباط/فبراير 2016، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي األسبوعي، الذي صادق على مشروع القانون 
أنه  مــبــرًزا  والــربــاط«،  البيضاء  الــدار  الصحافة في محاكم  لقضايا  غــرف  »تــم تخصيص  أنــه  للقضاء،  التنظيمي 
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تقدير Freedom Now )29(، ختم قانون الصحافة والنشر بعبارة تشير إلى أنه ال تطبق في القضايا 
المتعلقة بالصحافة، إال مقتضيات قانون الصحافة والنشر، حتى يتم قطع الشك باليقين كما يقال، 
ألنه أمر وفًقا لهذه الصيغة التي جاء بها القانون، يمنع اللجوء إلى محاكمة الصحافة والصحافيين 
بالقانون الجنائي أو حتى بقانون اإلرهاب. وفي هذه الحالة يجب تدقيق مفهوم اإلرهاب وتضمينه 

في قانون الصحافة على غرار ما هو معمول به في قانون الصحافة الفرنسي.

نة الصحافة الجديدة تكاد تكون عبارة عن قوانين جزائية تجرم وتعاقب، بل تفتح  - كون مدوَّ
تنفيًذا  القانوني  الفراغ  الجنائي لسد  بالقانون  األحيان  بأن يستنجد في كثير من  للقاضي  المجال 
الصحافية والمضايقات  المؤسسات  تاريخ محاكمات  السياسية، وهو ما يظهره  السلطة  لتعليمات 
التي تتعرض لها. وقد أكد الصحافي توفيق بوعشرين أن 99 بالمئة من القضايا التي تكون الدولة 
المالية  العقوبات  المؤسسات الصحافية. وأكد بوعشرين كذلك ضرورة عقلنة  طرًفا فيها تخسرها 

وتخصيص قضاة متخصصين في مجال اإلعالم )30(.

- إن عدم إشارة القانون إلى العقوبات السالبة للحرية، إذا كان يَعّد مكسًبا، ويمثل استجابة 
اإلشــارة  يتطلب  كان  المكسب  هذا  تحصين  فإن  والحقوقي،  الصحافي  الجسم  به  يطالب  كان  لما 
بصراحة إلى عدم تطبيق القانون الجنائي في قضايا الصحافة، وبالتالي فإن االلتباس قد يستمر 

قائًما على هذا المستوى.

- إن مقتضى تحديد مّدة زمنية لتقديم الصحافي لحججه يجب أن يلغى، فما معنى أن يدلي 
الصحافي بجميع حججه قبل بداية المحاكمة، هذا معناه أنه يضع جميع أسلحته رهن إشارة النيابة 

العامة والطرف الذي يتابعه.

المجال  القضاء في  تكوين  وأنــه »سيتم  الــضــرورة«،  أخــرى حسب  غــرف  إنشاء  يمكن  القضايا  »بناء على تطور 
المشروع  أن هذا  المغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة  البقالي رئيس  االتجاه عبد الله  الصحافي«. وأكد في هذا 
خطوة نحو األمام في اتجاه اإلجابة عن مطالب الصحافيين حول هذه النقطة، تتأسس على فهم القضاء المغربي 
مفتاًحا  الصحافة،  مجال  فــي  القضاة  تكوين  يشّكل  والتعبير.  الصحافة  وحــريــة  الصحافة  مهنة  خصوصيات 
غــرف مختصة  أن تخصيص  على  ا  مــشــددًّ عــادلــة،  محاكمة  في  الصحافيين  لحق  الخطوة، وضماًنا  هــذه  إلنجاح 
المكلفة بتأطير هذه الغرف، والنظر في قضايا الصحافة والنشر، سيكون  البشرية  الموارد  إلى  النظر  من دون 
جديدة  لبنة  التجارية  للغرف  مشابًها  سيكون  المشروع  هــذا  أن  كريمي،  علي  أكــد  نفسه  السياق  وفــي  ناقًصا. 
الــرأي والتعبير، بعد أن كانت من المطالب األساسية  في هيكل الحقوق والحريات في المغرب، وبخاصة حرية 
الخاصة  الــغــرف  إنــشــاء هــذه  أن  الــقــانــون منذ زمــن طــويــل. كما  التي طالب بها اإلعــالمــيــون ورجـــال  والجوهرية 
المهنة وأخالقياتها، وهو ما سيمكن، حسب  لنا قضاة مدركين وعارفين بأسرار  أنه سيفرز  أمر مهم، وال سيما 
التالي:  اإللكتروني  الموقع  انظر:  للمزيد،  المغرب.  الصحافة بقوة في  اإلعــالم وحرية  الدفع بحرية  كريمي، من 
<http://www.hespress.com/medias/295360.html>.

(29) هي لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب.

(30) للمزيد، انظر: مداخلة توفيق بوعشرين، حول »الحق في الولوج للمعلومة« في الندوة التي أقامها مركز 

الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية بالرباط حول موضوع قانون اإلعالم في البلدان العربية، بتاريخ 27 
تموز/يوليو 2011.
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- توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات )31( المطبقة في قضايا الصحافة والنشر، لكي تشمل 
هذا  في  والباعة.  والموزعين،  الطبع  عن  المسؤولين  والتحرير،  النشر  عن  المسؤولين  جانب  إلى 
اإلطــــار، تــبــدو اإلجـــــراءات الــمــفــروضــة عــلــى مــديــري 
المطابع والموزعين في هذا القانون مثيرة لالنتباه، 
)انظر  معروًفا  الناشر  أو  الكاتب  كان  إذا  وبخاصة 

المواد من 44 إلى 59( )32(.
الوطني  للمجلس  تــأديــبــيــة  ســلــطــات  إعــطــاء   -
لــلــصــحــافــة، قـــد يــجــعــل مــنــه هــيــئــة رقــابــيــة جــديــدة، 
أن  شــأنــه  ومــن  ــة،  ــ اإلداريـ للسلطات  خلفية  وقــاعــدة 
التي  واألدوار  تشغلها  الــتــي  األهـــــداف  عــن  يــبــعــده 
في  المشابهة  الــذاتــي  التنظيم  هيئات  بها  تضطلع 
المتعلق  القانون  تضمن  وقــد  وال سيما  منها،  الديمقراطية  وبخاصة  المقارنة،  الدولية  التجارب 
)مثاًل  فيه  متحكم  مجلس  بــإحــداث  تسمح  التي  واالحـــتـــرازات،  اإلجــــراءات  مــن  يكفي  مــا  بالمجلس 
المجلس من طرف وزارة االتصال، والنقابة األكثر تمثياًل، وهيئة  التحضير لتشكيل  اإلشراف على 

الناشرين األكثر تمثياًل، هيمنة الناشرين على حساب الصحافيين...(.
لكن  المالية،  بالعقوبات  للحرية  السالبة  العقوبات  اسُتبدلت  والنشر،  الصحافة  قانون  في   -
المشكل الذي ال يزال مطروًحا هو أن هذه األخيرة ال تزال مرتفعة، ومن شأن تطبيقها أن يؤدي، من 
جهة إلى تهديد الصحف في وجودها، ومن جهة ثانية إلى إعسار المحكومين بها عن األداء، الشيء 
الذي يكون من نتيجته تطبيق عقوبة اإلكراه البدني عليهم )33(. هذا األمر سيجعلنا من جديد أمام 

إشكالية العقوبات السالبة للحرية.
في هذا السياق يقترح المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تحديد حد أقصى للعقوبات المالية، 

وذلك باستلهام التوصية رقم 32 المنبثقة عن الحوار الوطني حول »اإلعالم والمجتمع« )34(.
البنود  بعض  حــذف  بارتياح  سجل  للناشرين  المغربية  الفدرالية  مكتب  أن  بالذكر  الجدير 
عقب   ،2015 األول/أكتوبر  تشرين  صيغة  في  الصحافة  قانون  مشروع  من  الخطيرة  التراجعية 
الموقف الحازم للجمع العام األخير للفدرالية، ومنها المنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية، 

(31) في هذا الصدد تحفظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها لسنة 2015 عن كل العقوبات 

وعن مسطرتها، ضد الصحافيين، كونها ال يمكن أن تمس حقوقهم األساسية، التي يضمنها قانون الشغل. وفي 
القانون األساسي للصحافيين المهنيين، شددت النقابة على ضرورة تحصين المهنة وتطويرها، من خالل ضبط 

قواعد ومسطرة منح البطاقة المهنية، وحماية حقوق الصحافيين، ومن مقتضيات للتكوين والتكوين المستمر.
(32) للمزيد انظر، »القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر«.

ببني  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  نّظمته  الــذي  الدراسي  باليوم  البوز  أحمد  مداخلة  انظر:  (33) للمزيد، 

مالل حول »واقع الصحافة بالمغرب: تحديات المهنة ورهانات اإلصالح،« بتاريخ 7 أيار/مايو 2015.
مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر: المساهمة في النقاش  (34) المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

العمومي، رقم 8 - تشرين األول/أكتوبر 2014، ص 18.

في  الــمــلــحــوظ  الـــتـــقـــدم  أوجـــــه  إن 
إلغاء  الجديد هي  الصحافة  قانون 
العقاب  من  كنوع  السجن  عقوبة 
ــــف  وتــــعــــويــــضــــهــــا بـــــغـــــرامـــــات ووقــ
من  بأمر  المواقع  أو  المطبوعات 

المحكمة.
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لبطاقة  القضائي  والــســحــب  الــعــام،  الــنــظــام  قضايا  فــي  محاكمتها  بــدايــة  قبل  الصحف  منع  وكـــذا 
األول/ديسمبر2015  كانون  صيغة  أن  يؤكد  فإنه  القوانين،  من  قانون  أي  مخالفة  في  الصحافة 
من هذا القانون المصادق عليها من جانب البرلمان ال تزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو 
تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر كثيًرا من إيجابياتها، وخصوًصا أن منها مقتضيات تمس باقتصاد 
تستفيد  عمومية  مؤسسات  إلشهار  األيديولوجي  المنع  مثل  وجودها،  وتهدد  الصحافية  المقاولة 
الحكومة من مداخيلها، وفرض إصدار تعريفة لإشهار من طرف الصحف اإللكترونية والمكتوبة 
ال يمكن أن تتغير إال كل سنة، وفرض المرور عبر وكاالت اإلشهار، وهذا يتنافى مع حرية السوق 

ومع الطبيعة الدينامية للمقاوالت الصحافية )35(.

وعليه، فإن أوجه التقدم الملحوظ في قانون الصحافة الجديد هي إلغاء عقوبة السجن كنوع 
من العقاب وتعويضها بغرامات ووقف المطبوعات أو المواقع بأمر من المحكمة )36(. على خالف 
ذلك، كان القانون السابق يفرض عقوبة السجن على مجموعة من الجرائم من بينها اإلساءة للملك 
أو أفراد أسرته، والمس بالنظام الملكي أو اإلسالم أو الوحدة الترابية للمغرب، ونشر أخبار كاذبة 
ال يوفر  الجديد،  الصحافة  قانون  أن  كما  الــدولــة.  مؤسسات  أو  باألشخاص  والتشهير  نية،  بسوء 
ضمانات المحاكمة العادلة للصحافيين رغم كل الرتوشات التي دخلت عليه قبل خروجه إلى حيز 

التنفيذ، فهو ال يأخذ بحسن النية في النشر، ويعّد كل صحافي مجرًما إلى أن يثبت العكس)37(. 

في هذا السياق، رصد علي كريمي، عضو اللجنة العلمية التي أعدت مشروع قانون الصحافة 
كانت  اإلعالم واالتصال  أن قضايا  التنفيذ،  الذي دخل حيز  القانون  الثغرات في  والنشر، عدًدا من 
صــورة  فــي  قدمت  فإنها  بالحريات،  الخاصة  القضايا  تقنين  نقرأ  حينما  الحكومة،  يــد  فــي  دائــًمــا 
التشريعية أي  ا، ولم يكن للسلطة  التي مارست دوًرا أساسيًّ التنفيذية،  السلطة  مشاريع من جانب 
المعهد  األستاذ في  تعبير  إقبارها، على حد  تم  البرلمان  القانون من جانب  دور، وحتى مقترحات 

العالي لإعالم واالتصال )38(.

وتابع علي كريمي بأن قراءة القانون ال يمكن أن ُتفهم بمعزل عن الشرط السياسي، الذي ولد 
1958 كان  قانون  أنه حينما ُوضع  يغلفه، وموضًحا  الذي  الستار  إزالــة  فيه، مشدًدا على ضــرورة 
الشكل، في  الوطنية وصحافتها لكي يخرج بذلك  الحركة  الذي اضطلعت به  الدور  ا، نتيجة  ليبراليًّ

ا في هذا المجال. وقت لم يكن هناك برلمان، مقابل تأدية القوى التقدمية دوًرا أساسيًّ

<http://www.ahdath. اإللكتروني:  الموقع  على  للناشرين  المغربية  الفدرالية  بــالغ  انظر:  (35) للمزيد، 

<info/?p=148579 )تمت زيارة الموقع بتاريخ 16 أيار/مايو 2016(.

(36) تقرير منظمة رايتش وتش حول »الخطوط الحمراء ما زالت حمراء: إصالح قوانين التعبير بالمغرب،« 

<https://www.hrw.org/ar>. أيار/مايو 2017، منشور على موقعها اإللكتروني:  
<http://  ،2016 آذار/مـــارس   2  ،24 اليوم  الصحافة،«  في  »كــالم  بوعشرين،  توفيق  انظر:  (37) للمزيد، 

www.alyaoum24.com/530926.html>.

والنشر،«  الصحافة  مشروع  بمضامين  الخلل  مكامن  يرصد  »نقاش  اليوسي،  الشيخ  انظر:  (38) للمزيد، 

<http://www.hespress.com/medias/299793.html>. هسبريس، 22 آذار/مارس 2016،  
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العامة،  الحريات  قانون  في  النظر  أعيد  أنــه  العلمية،  اللجنة  عضو  يؤكد   ،1973 سنة  وفــي 
من  بنوع  تميز  والـــذي  ســائــًدا،  كــان  الــذي  السياسي  الــشــرط  خلفية  على  وذلــك  مجالها،  وتقليص 
االضطراب في إطار سنوات الرصاص، وكانت التعديالت التي أدخلت بتاريخ العاشر من نيسان/
والغرامات )39(.  السجنية  العقوبات  وأضيفت  الحريات،  على  التضييق  فتم  متشددة،   1973 أبريل 
وفي هذا الصدد ينبهنا عبد الله العروي إلى أنه، كلما ضاق مجال الحرية كواقع ازدادت قوة ودقة 
فرضه  الــذي  للواقع  ونتيجة  كريمي،  علي  يضيف  السياق  هــذا  وفــي  وكمفهوم )40(.  كرمز  الحرية 
يدعي  الــذي  القانون  جاء  في حين  فبراير، ووضــع دستور جديد،  العربي، وحركة عشرين  الربيع 
إلى  النظر  ال يمكن  1973، حيث  إلى سنة  ويعود  الجنائي،  بالقانون  يستنجد  لكنه  ا،  ليبراليًّ كونه 
مجموعة  على  بالسجن  يعاقب  ال يــزال  الــذي  الجنائي  القانون  عن  بمعزل  الجديد  الصحافة  قانون 
من جرائم التعبير السلمي، سواء ارُتكبت من جانب صحافيين أو غيرهم )41(. وفي هذا اإلطار قالت 
سارة ليا ويتسن )42( إن »سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصالًحا 

مقنًعا. على المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين« )43(.

 ثانًيا: واقع الصحافة المغربية من خالل 
التقارير الدولية والوطنية

لم يعد خافًيا أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بال حدود 
ــة )44(، حيث  دولـ  180 أصــل  من  العالم  في   131 المرتبة  المغرب  احتالل  عن  2016، كشف  لسنة 
المملكة  جعل  ما  وهو  مستقرة«،  »غير  تبقى  البالد  في  الصحافة  حرية  حالة  أن  المنظمة  اعتبرت 
تتأخر برتبة واحدة مقابل تقرير نيسان/أبريل 2015 )45(. وصنَّف تقرير »منظمة فريدوم هاوس« 
لسنة 2017، المغرب في خانة الدول »غير الحرة« في مجال حرية الصحافة )46(. كما أشار تقرير 

(39) المصدر نفسه.

(40) عبد الله العروي، مفهوم الحرية، ط 5 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص 25.

(41) للمزيد، انظر، القانون رقم 73 - 15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، 

الجريدة الرسمية، العدد 6491، الصادرة بتاريخ 15 آب/أغسطس 2016.
(42) المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة »هيومن رايتس ووتش«.

(43) تقرير منظمة رايتش وتش حول، »الخطوط الحمراء مازالت حمراء: إصالح قوانين التعبير بالمغرب،« 

مصدر سابق.
(44) للمزيد، انظر: تقرير منظمة مراسلون بال حدود حول حرية الصحافة 2016، على الرابط اإللكتروني 

<https://rsf.org/fr/ranking>. التالي  
(45) الشيخ اليوسي، »مراسلون بال حدود: المغرب يحتل المركز 131 في حرية الصحافة،« هسريس، 20 

<http://www.hespress.com/medias/303191.html>. نيسان/أبريل 2016،  
 Freedom in the World 2017, Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy, (46)
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat-global-
democracy>.
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منظمة العفو الدولية لسنة 2016 )47(، إلى أن السلطات المغربية حاكمت صحافيين رأت أنهم أهانوا 
مصطفى  االتصال  وزيــر  أقر  التقارير،  هذه  عن  جوابه  وفي  الدولة.  ومؤسسات  عامة  شخصيات 
الخلفي، أن التقارير الصادرة عن جل المنظمات الدولية بخصوص حرية الصحافة بالمغرب، هي 

تقارير ظالمة وغير منصفة، وإن كان لم يسجل تراجًعا في حرية الصحافة بالمغرب.
عرفت حرية الصحافة والتعبير حسب تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لسنة 2014، 
صنوًفا من المّس تمثلت باللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعة بعض الصحافيين، وإصدار عقوبات 
تقريرها  في  جانبها،  من  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  سجلت  وقــد  وغــرامــات )48(.  حبسية 
2014، حول حرية الصحافة واإلعالم للمغرب، االرتباك الحاصل في تنفيذ ما نص  السنوي لسنة 
عليه الدستور، باستثناء الورش، الذي كان مفتوًحا في عهد الحكومات السابقة، التي واصلت العمل 
نة الصحافة،  فيه، فأعدت قوانين، يمكن الجزم بأنها متقدمة، عما كان في السابق، بخصوص مدوَّ
نة ال تؤمن ضمانات كافية، حيث يمكن محاكمة الصحافيين، بقوانين أخرى غير  غير أن هذه المدوَّ

قانون الصحافة )49(.
المالحظات  الدولية، نسجل  بالمعايير  الصحافة  نة  المتعلقة بمدوَّ السابقة  القوانين  وبمقارنة 

اآلتية:
- وجود اتجاه لفرض رقابة مسبقة على وسائل اإلعالم اإللكترونية، يتجلى في المادتين 34 

و35 )50(، اللتين تتعارضان مع المادة 19 من العهد الدولي )51(.
- وجوب الحصول على إذن المركز السينمائي المغربي (CCM) للتصوير، ومن الهيئة العليا 
مع  اإلنــتــرنــت،  عبر  الفيديو  أو  الصوتية  المحتويات  لبث   ،(HACA) البصري  السمعي  لالتصال 
أسماء  في   (ANRT) االتصاالت  لتنظيم  الوطنية  الوكالة  لدى  اإلخبارية  المواقع  تسجيل  ضــرورة 
النطاقات Press.ma، فكل هذه التدابير تمثل قيوًدا على ممارسة حرية الصحافة، ونوًعا من أنواع 
الرقابة على المحتوى، وهي تتعارض مع المبادئ العالمية لإنترنت ومع التزامات المغرب في هذا 

المجال.
الديمقراطي(،  الخيار  الترابية،  الــوحــدة  الملكية،  )اإلســـالم،  المحتوى  على  قــيــوًدا  أن  كما   -
األصــول  بحسب  مــبــررة،  تكون  أن  يجب  األجنبية،  المطبوعات  تــوزيــع  لمنع  القانون  عليها  ينص 

حالة  العالم:  في  اإلنسان  حقوق  حالة   ،2016 - 2015 الدولية  العفو  منظمة  تقرير  انظر:  (47) للمزيد، 

المغرب )الرباط: منظمة العفو الدولية، 2016(، ص 296.
 ،2014 حــزيــران/يــونــيــو   16 يــوم  الــصــادر  اإلنــســان  لحقوق  الــوطــنــي  المجلس  تقرير  انــظــر:  (48) للمزيد، 

منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2014.
<http://www.snpm. 2015 (49) للمزيد، انظر: التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة
org>.

(50) للمزيد، انظر: »القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر«.

(51) التي تنص على أن »لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في الِتماس وتلقي 

ونقل المعلومات واألفكار من جميع األنــواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو بأية 
وسيلة أخرى يختارها«.
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وفًقا للمعايير الدولية لحرية التعبير ولمبدأي الضرورة والتناسب المبيَّنة في المادة 19 من العهد 
الدولي.

- إجراءات الطوارئ لمنع دخول مطبوعات أجنبية أو إغالق أحد المواقع اإلخبارية )المادتان 
31 و37( )52(، يجب أن ُتسحب من الحكومة وُتسند إلى القضاء.

- العقوبات ضد وسائل اإلعالم، بما في ذلك إغالق ومصادرة المطبوعات من جانب القاضي، 
يجب أن تحترم هي األخرى مبدأي الضرورة والتناسب.

المهنيين  ترغم  أن  المرجح  من  العام  النظام  بحماية  المتعلقتين  76 و77  المادتين  - صوغ 
الضرر  قبيل  من  دقيقة،  غير  عبارات  على  تحتوي  أنها  إلى  نظًرا  الذاتية )53(،  الرقابة  ممارسة  على 

لإسالم.
القانون  إلــى  المغرب  تاريخ  في  مــرة  ألول  باالسم  واإللكترونية  الورقية  الصحافة  إدخــال   -
الموجهة  االنــتــقــادات  بين  مــن  الــعــام )54(  الحق  جــرائــم  الصحافة  جنح  بعض  اعتبار  مــع  الجنائي، 
الفدرالية  رأت  الــعــقــوبــات )55(.  لمضاعفة  جهاز  إلــى  تحويله  هو  للصحافة،  الوطني  المجلس  إلــى 
المغربية للناشرين في تقييمها للنصين المتعلقين بالقانون األساسي للصحافي المهني والمجلس 
كان  التي  الثغر  بعض  من  الرغم  على  إيجابي  أمــر  ذاتــه  حد  في  صدورهما  أن  للصحافة،  الوطني 
من الممكن تجاوزها )56(، وتعد مخالفة للدستور وللمعايير الدولية والتقاليد المهنية، مثل حضور 
تأديبية خيالية قد  الوطني بصفة استشارية، وتقرير عقوبات  المجلس  للحكومة اجتماعات  ممثل 
تصل إلى 755 مليون سنتيم بالسنة لمقاولة صحافية، وسنة من العطالة لصحافي، وفتح المجال 

للذهاب للقضاء رغم معالجة المجلس لشكاية معينة )57(.
وعلى الرغم من أن اختيار الفدرالية المغربية للناشرين كان مع عقوبات تأديبية متناسبة مع 
الفعل، وهذا استثناء ضمن كل مجالس الصحافة في العالم التي ال تصدر في مخالفات أخالقيات 
المسؤولية  هذه  منه  كثيرة  جوانب  في  يــراِع  لم  الصحافة  قانون  فإن  معنوية،  عقوبات  إال  المهنة 
الذاتية للجسم الصحافي المغربي في ما يسمى قضاء الزمالء، وأخرج فصواًل من قانون الصحافة 
األدنــى  الحد  فــي  إلــى تسع مــرات  أخــرى تصل  فــي  العقوبات  الــجــنــائــي )58(، وضــاعــف  القانون  إلــى 
ما  وهو  مرتفعة،  بغرامات  الحبسية  العقوبات  واستبدل  األقصى،  الحد  في  مرات  وثالث  للغرامات 
الحجز  عقوبة  واستحدث  البدني،  اإلكــراه  طريق  من  النهاية  في  السجن  في  الصحافيين  سيسقط 

(52) للمزيد انظر: »القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر«.

(53) للمزيد انظر: المصدر نفسه.

(54) للمزيد، انظر: الصباح، 2015/11/25.

(55) المصدر نفسه.

<http:// ،2016 (56) للمزيد، انظر: »بالغ الفيدرالية المغربية للناشرين،« أحداث أنفو، 21 شباط/فبراير

<www.ahdath.info/?p=148579. )تمت زيارة الموقع بتاريخ 16 أيار/مايو 2016(.

(57) المصدر نفسه.

(58) للمزيد، انظر، »التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2015 حول حرية الصحافة 

<http://www.snpm.org>. واإلعالم للمغرب،«  
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لمدة ثالثة أشهر، أو طوال أطوار المحاكمة في ما يتعلق بالنظام العام وفي مواد أخرى، كما أنه 
لم يحدد سقًفا للتعويضات عن الضرر تتالءم مع قدرات المقاولة الصحافية، مع االحتفاظ بتعريف 
فضفاض للقذف واإلصرار على عدم تضمينه حسن النية، وكذا إمكان المنع من مزاولة المهنة لمدة 

عشر سنوات )59(.
ــد الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد  ــ ــذا االتــــجــــاه أكـ ــ ــي هـ ــ وفـ
مشروع  من  كــالًّ  قدمت  الحكومة  »أن  الــعــونــي )60( 
ــشــــروع قـــانـــون الــصــحــافــي  قـــانـــون الــصــحــافــة ومــ
ــانـــون الــمــجــلــس  ــى مـــشـــروع قـ ــة إلــ ــافـ الــمــهــنــي، إضـ
الوطني للصحافة، بصورة متفرقة من أجل أن يتم 
تجزيء النقاش حول هذا الموضوع، رغم أن هذه 
األجــدر  مــن  وكــان  نفسه،  المجال  تؤطر  القوانين 
أن تتم مناقشتها دفعة واحــدة« )61(. كما أن بعض 
والصحافة،  التعبير  بحرية  والمهتمين  الباحثين 
ــرون فـــي خــضــم األجـــــواء الــســائــدة الــتــي تكشف  يــ

متابعة  الصحافة، واستمرار  التضييق على حرية  استمرار  واإلعــالم،  الصحافة  الموقف من  حقيقة 
السؤال  والــنــشــر )62(.  الصحافة  نــة  مــدوَّ إصــالح  يسمى  لما  التحضير  جــرى  وسجنهم،  الصحافيين 
الذي يمكن أن نطرحه هنا، هل يتعلق األمر بالفعل بإصالح أم فقط بتعديل نص قانوني؟ بصيغة 
نة بصيغتها التي جاءت بها أن تأتي بجديد فعلي، في ما يتعلق بتمكين  أخرى، هل يمكن لهذه المدوَّ
الصحافة  تجعل  وأن  الديمقراطية،  ودعــم  بترسيخ  الصلة  ذات  بــأدوارهــا  االضطالع  من  الصحافة 

دعامة لحرية الرأي والتعبير.
ومقارنتها  االتصال،  لــوزارة  اإللكتروني  الموقع  على  الموضوعة  القوانين  مقارنة  خالل  من 
وليس  الــنــصــوص  لبعض  بتعديالت  يتعلق  األمـــر  أن  يتبين  الــعــمــل،  بــه  ــا  جــارًي كــان  الـــذي  بالنص 

!
باإلصالح )63(

تجدر اإلشارة إلى أن تقارير المنظمات الدولية والوطنية تؤكد هذا المنحى التراجعي، بالنظر 
الصحافة  المعنيين بحقل  لدن  المرفوعة من  المطالب  الجاري، وما تستدعيه  الزمن  إلى ما يتطلبه 

(59) »بالغ الفيدرالية المغربية للناشرين،« )مصدر سابق(.

(60) رئيس منظمة حرية اإلعالم والتعبير )حاتم(.

(61) اليوسي، »نقاش يرصد مكامن الخلل بمضامين مشروع الصحافة والنشر« )مصدر سابق(.

(62) محمد حفيظ، »حدود اإلصالح في مشروع قانون الصحافة والنشر،« مجلة رهانات )مركز الدراسات 

واألبحاث اإلنسانية(، العدد 33 )2015(، ص 8.
(63) ُيَعد اإلصالح فلسفة وتصور ورؤيــة... وبعد ذلك تأتي النصوص التي ينبغي أن تعكس هذه الفلسفة 

إصالح  أي  فلسفة،  كانت  فــإذا  قانونية.  لنصوص  تعديالت  بمجرد  فقط  ال يتحقق  فاإلصالح  والرؤية،  والتصور 
يحكمها إطار أو سياق سياسي. فإن اإلطار أو السياق السياسي الذي تحدث فيه عمليات »اإلصالح« المعلنة هو 

سياق تراجعي.

 ]...[ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ واجـــــــب  مــــن  ــبــــح  أصــ
تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع اإلعـــــالمـــــي، عــلــى 
السلطة  قاعدة ممارسة  أن  أساس 
فــــي الـــمـــفـــهـــوم الـــديـــمـــقـــراطـــي هــي 
احترام معادلة الحقوق والواجبات، 
وتــحــديــد مــجــاالت الــعــمــل بــكــل دقــة 
حقوق  تحترم  بحيث  وموضوعية 

المواطنين وفعالية المؤسسات.
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الشعارات  تقتضيه  وما  إعالمية وحقوقيين،  مقاوالت  وناشرين وأصحاب  واإلعــالم، من صحافيين 
الخارجية  وزارة  تقرير  نجد  اإلطـــار  هــذا  وفــي  الحكوميين.  والمسؤولين  الــدولــة  لــدن  مــن  المعلنة 
الصحافة  االنتقادات أصابت حرية  وافًرا من  المغرب حاز نصيًبا  بأن  يقر   ،2017 األمريكية لسنة 
والحريات العامة )64(. إذ توقف التقرير عند القوانين الجديدة للصحافة والنشر، التي قال إنها رغم 
الجنائي وقانون محاربة اإلرهاب،  القانون  إال أن كالًّ من  المالية،  الغرامات  العقوبات في  حصرها 
بذلك  يفرض  أن  شأنه  من  وهــذا  القذف.  بارتكاب  المتهمين  بسجن  تسمح  بمقتضيات  يحتفظان 
أمام  ا  عائًقا حقيقيًّ يمثل  أصبحت شائعة. وضع صار  إنها  األمريكية  الخارجية  قالت  ذاتية،  رقابة 
بالحكم بغرامات  التي تنتهي  القضائية  المتابعات  انتشرت  بالمغرب، بعدما  تطور حرية الصحافة 
مالية ثقيلة، تدفع الناشرين والصحافيين إلى فرض الرقابة على أنفسهم. وقد ندد التقرير بإضافة 
محاربة  قانون  وبمقتضيات  الصحافيين،  بسجن  تسمح  الجنائي،  القانون  في  جديدة  مقتضيات 
بزعزعة  المتهمة  اإللكترونية  المواقع  واختراق  الصحافيين  باعتقال  يسمح  إنه  قال  الــذي  اإلرهــاب 

النظام العام.

خاتمة
الصحافيين  حقوق  على  التنصيص  بين  القائم  التفاوت  أمــام  أنــه  يبدو  سبق،  ما  على  ترتيًبا 
السوسيوسياسية،  وانــتــظــاراتــهــم  لتطلعاتهم  يستجيب  ومستقل  هـــادف  إعـــالم  فــي  الــمــواطــنــيــن، 
إلى  التعبير، والحق في الوصول  المتعلقة بحرية  الدولية والوطنية  المواثيق  المؤكدة بوضوح في 
المرفق  إلى  لجوئهم  عند  والمواطنون  الصحافيون  يعيشه  الــذي  اليومي  الواقع  وبين  المعلومات، 
المستعجلة  الــضــرورة  على  التشديد  وجــب  البصري،  السمعي  االتــصــال  بقطاع  المتعلق  العمومي 
لهذا  المنظمة  التشريعية  النصوص  منطوق  وبين  العمومي  اإلعــالم  خدمة  بين  المطابقة  لتسريع 
القطاع، األمر الذي يقتضي الحرص على حكامة اإلعالم العمومي، بما يمّكن من االستجابة الفّعالة 
لالنتظارات القوية والمشروعة للمجتمع المغربي، بالنظر إلى ما شهدته السنوات األخيرة من تطور 
واجب  من  أصبح  كما  اإلشكالية.  لهذه  قبل  ذي  من  حساسية  أكثر  أصبح  ودولــي  جهوي  لسياق 
المفهوم  السلطة في  القطاع اإلعالمي، على أساس أن قاعدة ممارسة  الدولة أن تسهر على تنظيم 
العمل بكل دقة وموضوعية  الديمقراطي هي احترام معادلة الحقوق والواجبات، وتحديد مجاالت 
أداء  وحسن  الــدولــة  هبة  على  الحفاظ  مــع  المؤسسات،  وفعالية  المواطنين  حقوق  تحترم  بحيث 

أجهزتها المختلفة □

 United States Department of State, Bureau of Democracy, «Country Reports on Human (64)

Rights Practices for 2016-Morocco,» Humains Rights and Labor, <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265512>.
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دراسات��

أنماط توظيف السينما السياسية

مريم وحيد)*(
 مدرسة قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

تناول  خالل  من  الدولة  داخل  القوة  عالقات  تحليل  على  التقليدية  السياسية  النظرية  ركزت 
على  السياسيين  والزعماء  القادة  خطب  ودراسة  البرلمانية  والنظم  السياسية  واألحــزاب  الدساتير 
بصورتها  القوة  عالقات  تحليل  على  يركز  الجديد  السياسية  النظرية  مفهوم  لكن  المثال.  سبيل 
األوسع ومن خالل دراسة خطابات غير تقليدية. ومن أبرز الدراسات التي ظهرت في هذا اإلطار 
سمعي -  كوسيط  فالفيلم  للفيلم.  السياسي  االجتماعي -  المدلول  تحليل  حول  تركزت  التي  تلك 
السياسي.  التنظير  فيها  يتجلى  مساحة  الفيلم  يصبح  هنا  األفــكــار )1(.  يصور  أن  يستطيع  بصري 
تماثل  السياسي  الــواقــع  وتغيير  خلق  على  للفيلم  السحرية  الــقــدرة  أن  المنّظرين  بعض  ويـــرى 
يهدف  ما  أحياًنا  بل  فقط  الواقع  لمحاكاة  ال تسعى  األفــالم  معظم  ألن  الساسة.  ودسائس  مكائد 
صّناع األفالم إلى خلق واقع جديد بصورة ابتكارية إبداعية. فصناعة الفيلم هي أسلوب للمشاركة 
السياسية وهو أسلوب شديد التأثير في الرأي العام )2(. من هنا تصبح السينما أداة لتغيير الواقع 

السياسي.
السينما  تــحــلــيــل  أي  الــســيــاســيــة،  الــســيــنــمــا  تــوظــيــف  أنــمــاط  حـــول  الـــدراســـة  هـــذه  تــتــمــحــور 
توظيفها  تم  عربية  سينمائية  أفالم  عدة  إلى  وباإلشارة  نظرية  بصورة  وذلك  سياسية،  كأداة 

. سياسًيا

mariamwaheed@feps.edu.eg. )*( البريد اإللكتروني: 
 Ian Fraser, Political Theory and Film: From Adorno to Žižek (London: Rowman and Littlefield (1)
International, 2018), p. 1.

 Elizabeth Haas, Terry Christensen and Peter J. Hass, Projecting Politics: Political Messages in (2)
American Films, 2nd ed. (New York; London: Routledge, 2015), p. 9.
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ُيقصد بالسينما السياسية هنا السينما ذات المقصد السياسي. وتتعدد أشكال األفالم السياسية 
ما بين أفالم المعارك الحربية والمقاومة واألفالم التي تتناول النظام السياسي أو الحكومة أو حياة 

القادة والشخصيات الوطنية واألفالم التاريخية وأفالم قضايا الفساد السياسي.
الحاكم  بين  العالقة  يتناول  الــذي  الفيلم  هــو  السياسي  الفيلم  أن  الباحثين  بعض  رأى  وقــد 
بين  الــعــالقــة  تــنــاول  على  ال يقتصر  السياسي  الفيلم  أن  اآلخـــر  البعض  رأى  بينما  والمحكومين، 
الحاكم والمحكومين ولكن هو الفيلم الذي ُيعنى بالتناقضات االجتماعية التي قد تدور في األسرة 
انقسم  هنا  من  فحسب )3(.  مباشرة  سياسية  قضايا  ال يتناول  السياسي  فالفيلم  ككل.  المجتمع  أو 
الباحثون إلى عدة تيارات مّثل كل منها اتجاًها مختلًفا في تعريف السينما السياسية؛ فذهب التيار 
بمثابة  فتكون  للفيلم  السياسي  النظام  سياسة  تخدم  التي  هــي  السياسية  السينما  أن  إلــى  األول 
السينما  ثان  تيار  عــرّف  بينما  السياسية،  للدعاية  أداة  هنا  الفيلم  فيكون  النظام،  أفكار  لنشر  أداة 
السياسية بأنها السينما التي يتجلى بها عنصر المقاومة سواء تمثل ذلك بانتقاد الواقع االجتماعي 
أو االقتصادي أو السياسي مثل نقد الرأسمالية والهيمنة العالمية. وفي مقابل ذلك ظهر تيار ثالث 
التي  األدبــيــات  تتبع  خــالل  ومــن  الحاكمة )4(.  السلطة  تقاوم  التي  هي  السياسية  السينما  أن  يؤكد 

تناولت السينما السياسية يمكن رصد ثالثة أنماط لتوظيف السينما السياسية.

أواًل: السينما السياسية كأداة في يد السلطة الحاكمة
السياسي،  النظام  جانب  من  السينما  توظيف  كيفية  تناولت  التي  النظرية  الكتابات  تعددت 
وقد ظهرت أطروحات عديدة في هذا السياق أكدت العالقة بين األيديولوجيا المهيمنة والسينما، أي 

كيفية توظيف السينما من جانب النخبة السياسية الحاكمة في إطار األيديولوجيا المهيمنة.
يرتبط  الحاكمة  السلطة  يد  في  كــأداة  السياسية  السينما  على  الضوء  تسليط  على  التركيز  إن 
بالحديث عن التوظيف األيديولوجي للسينما. تنطلق الدراسات حول التوظيف األيديولوجي للفيلم 
من أطروحات العديد من المنّظرين مثل تيودور أدورنو وفالتر بنجامين حول السينما كأداة لإعالم 
التأُثير في  السياسية بمحاولة  األنظمة  الجماهير قامت  السينما في  تأثير  انطالًقا من  الجماهيري. 
الجماهير من خالل تلك الوسيلة الجماهيرية. فالفيلم كمنتج ثقافي يرتبط بالجماهير، ألن السينما 
المنتج السينمائي. ودوًما ما  صناعة وتجارة إضافة إلى كونها فًنا، والجماهير هي مستهلكة لهذا 
يتم طرح وجهة نظر سياسية وقيمية من خالل الفيلم. وقد استخدم بعض الباحثين تكنيك التفكيك 
في  الفيلم  إنتاج  يتم  الــذي  المجتمع  خصائص  فهم  أجل  من  األفــالم  في  الضمنية  المعاني  لتحليل 

إطاره والسياق التاريخي واالجتماعي الذي أنتج فيه الفيلم )5(.

والــســادات:  عبد الناصر  حكم  فترتي  خــالل  السياسي  للواقع  المصرية  السينما  »معالجة  شبايك،  (3) نيرة 

دراسة تحليلية،« )رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزيون، 2017(، ص 43 .
 David Welch, Propaganda and the German Cinema (1933-1945) (London; New York: I. B. (4)
Tauris Publishers, 2001).

 Daniel P. Franklin, Politics and Film: The Political Culture of Television and Movies (Maryland: (5)
Rowman and Littlefield Publishers, 2016).
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مفرًِّقا  السياسية،  والنظرية  الفيلم  أيديولوجيا  بين  للعالقة  مغايًرا  ماكبين طرًحا  توني  وقّدم 
بين السينما األيديولوجية الظاهرة Overt والخفية Covert. وهنا يتم التمييز بين المظهر السياسي 

والــمــضــمــون الــســيــاســي. فــالــســيــنــمــا األيــديــولــوجــيــة 
 (Birth أمــة  مــيــالد  مثل  أفـــالم  فــي  تتجلى  الــظــاهــرة 
النازي  الــدعــائــي  والفيلم  لغريفيث   of a Nation)

لريني   (Triumph of the Will) اإلرادة  انتصار 
 (Battleship بوتمكن  المدرعة  وفيلم  رايفنستال، 
دعائية  األفــالم  تلك  كانت  إليزنشتاين.   Potemkin)

أما  ســيــاســًيــا.  ــرت  وأثـ أخـــرى  ودول  ضــد مجموعات 
األفالم األيديولوجية الخفية فمن أمثلتها فيلم نوتينغ 
الرومانسية  األفــالم  من  وهو   (Notting Hill) هيل 
الكوميدية وهي نوعية من األفالم التي حمل بعض 
منها دالالت سياسية وإن بدت غير مباشرة. فالفيلم 

المادية  للقيم  المجسدة  الالمعة،  السينمائية  النجمة  بين  بسهولة  الطبقية  الفوارق  مشكلة  يتناول 
الرأسمالية، وبين بائع كتب في قرية صغيرة )6(.

ــاًرا أيــديــولــوجــيــة يــمــكــن رصـــد عـــدد مــن األفـــالم  ــًرا بــرؤيــة حــمــل األفــــالم فــي طــيــاتــهــا أفـــكـ ــأثـ وتـ
الصراع  عن  كتعبير  األفــالم  إلى  ُينظر  فهنا   ،(Frank Capra) كابرا  فرانك  أفالم  مثل  األيديولوجية 
األفــالم  أيًضا  األفــالم  تلك  ومــن  الطبقات.  فيها صــراع  ويتجلى  اإلنــتــاج،  اإلنتاج وعالقات  قــوى  بين 
التي  الكوميدية  الحديثة  واألفــالم  األولــى  العالمية  الحرب  بعد  أُنتجت  التي  شابلن  لشارلي  األولــى 
الثوار  بين  الصراع  تناولت  التي  العلمي  الخيال  وأفالم   ،2007 عام  العالمية  المالية  األزمة  تناولت 
الجمهوريين واإلمبراطورية في حرب النجوم في فترة الحرب الباردة في سنوات حكم ريغان. ومن 
أفالم الخيال العلمي الحديثة أيًضا التي كان لها أبعاد سياسية »أفاتار« (Avatar) الذي كان تعبيًرا 
عن نقد الشركات العالمية الكبرى وتأثيرها في الشعوب المحلية )7(. وفي ما يتعلق بالسينما العربية 
فيلم  األفالم  تلك  االستعمار واالحتالل. من  السياسي ضد  الصراع  تناولت  التي  األفالم  فقد تعددت 
الشعب  كفاح  فترات  من  فترة  يروي  إيطالي   - إنتاج مشترك جزائري  فيلم  الجزائر« وهو  »معركة 
الجزائري إبان ثورة التحرير الوطني الكبرى ضد االستعمار الفرنسي. تناول الفيلم تاريخ الجزائر 

والجزائريين ومعاناتهم ضد المستعمر الفرنسي.

أداة أيديولوجية ُتستخدم للتأثير  الذين طرحوا فكرة تطور السينما إلى  المنّظرين  ومن أبرز 
في الجماهير كان: لويس ألتوسير ولويس بودري وتيودور أدورنو وماكس هوركهايمر ومنّظري 

مجلة الشاشة.

Tony McKibbin, «Film, Ideology and Political Theory,» p. 2, <http://tonymckibbin.com/course- (6)
notes/film-ideology-and-political-theory>, (accessed on 12 December 2017).

 «Cinema as Ideology: From Marxism and Film-Zabel,» pp. 10-11, <https://bit.ly/2khkM2u> (7)
(accessed on 2 December 2018).

لمحاكاة  ال تسعى  األفـــالم  معظم 
أحــيــاًنــا مــا يهدف  بــل  الــواقــع فقط 
ــــع  ــق واقـ ــلـ ــاع األفـــــــــالم إلــــــى خـ ــ ــّنـ ــ صـ
جــديــد بــصــورة ابــتــكــاريــة إبــداعــيــة. 
ــلــــوب  فـــصـــنـــاعـــة الـــفـــيـــلـــم هـــــي أســ
أسلوب  وهو  السياسية  للمشاركة 

شديد التأثير في الرأي العام.
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1 - لوي ألتوسير والجهاز األيديولوجي للدولة
أجهزة  أحد  السينما  أن  ألتوسير  يؤكد  األيديولوجي«  الدولة  وجهاز  »األيديولوجيا  مقاله  في 
الدولة األيديولوجية. وقد بنى نظريته على أفكار كارل ماركس القائلة بوجود أجهزة مادية للدولة 
سيطرة  أكــد  قــد  مــاركــس  وكــان  العاملة،  الطبقة  على  سيطرتها  لفرض  الحاكمة  الطبقة  تستغلها 
البنية  وهــي  والعامل  العمل  وعــالقــات صاحب  اإلنــتــاج  وســائــل  امــتــالك  خــالل  مــن  الحاكمة  الطبقة 
التحتية، األمر الذي سينتهي إلى التأثير في البنية الفوقية وهي التي تتكون من الدين والثقافة. لكن 
ألتوسير يضيف إلى أفكار ماركس أنه يمكن التفرقة في أجهزة الدولة ما بين أجهزة قمعية وأجهزة 
والمحاكم  الشرطة  أجهزة  من  ألتوسير  يذكر  كما  للدولة  القمعية  األجهزة  تتكون  أيديولوجية )8(. 
والسجون والجيش، وتلك األجهزة تعمل من خالل القمع والعنف الذي ال يكون جسدًيا بالضرورة، 
مثل  تعليمية  أجهزة  أو  الكنيسة  مثل  الدينية  األجهزة  من  فتتكون  للدولة  األيديولوجية  األجهزة  أما 
مثل  ثقافية  أجهزة  أو  والتلفزيون،  والراديو  الصحافة  مثل  إعالمية  أجهزة  أو  األســرة،  أو  المدرسة 
ألن  للدولة  األيديولوجية  األجهزة  خطورة  على  الضوء  ألتوسير  يسلط  والرياضة.  والفنون  اآلداب 
تأثيرها غير ملموس ومرئي بالضرورة وذلك ألن بعضها يعمل في إطار المجاالت الخاصة وليس 

في إطار المجال العام مثل األجهزة القمعية.
عالقة  المعاصرة  للفنون  النكستر  بمعهد  الفيلم  دراســات  أستاذ  ريتشارد رشتون  تناول  وقد 
كتابه  فــي  األلتوسيرية  الــرؤيــة  إلــى  باالستناد  المعاصرة  السياسية  بالنظرية  الجماهيرى  الفيلم 
سياسة سينما هوليود: السينما الجماهيرية والنظرية السياسية المعاصرة )9(. فذكر أن دراسة 
الفيلم، كموضوع أكاديمي، قد ارتبطت بتأثير صّناع السينما في ستينيات القرن العشرين: لوكان، 
الثوريين  الفنية للسينمائيين  الدراسات باألعمال  برغمان، غودار، فورمان وآخرين، كما تأثرت تلك 
بأمريكا الالتينية، واألطروحات المقدمة من رواد »سينما المؤلف«. وقد حاول الكثير من الباحثين 
التأصيل للعالقة بين السياسة والسينما والتأسيس األكاديمي للعالقة بينهما، وبخاصة في فرنسا 
بعد أحداث أيار/مايو 1968، فاتجهت الكتابات إلى الماركسية ألن سياسة تلك المرحلة كان يغلب 

عليها التأثر بالتيار الماركسي )10(.
المبادئ  تلك  قدمت  المرحلة.  تلك  في  السياسية  السينما  ميزت  أساسية  مبادئ  ثالثة  ظهرت 
تم  المبادئ  وهــذه  السياسية«  »السينما  من  الباحثون  يقترب  أن  خاللها  من  يمكن  تحليلية  أطــًرا 
استنتاجها من كتابات ماركس، فكانت مفاهيم مركزية للفيلسوف الماركسي لوي ألتوسير للتأثير 

 Louis Althusser, «Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation),» (8)
translated from the French Ben Brewster (1970), <https://www.marxists.org/reference/archive/
althusser/1970/ideology.htm> (accessed on 11 December 2016).

 Richard Rushton, The Politics of Hollywood Cinema: Popular Film and Contemporary Political (9)
Theory (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).

 «Discovering a تتقدم الباحثة بخالص الشكر من ريتشارد رشتون إلرساله لها عبر اإليميل فصـاًل بعنوان
«Politics of Cinema: The Influence of Althusser وهو أحد فصول هذا الكتاب وهو ُيعد أحد أبرز الكتب في 

تعريف السينما السياسية.
Ibid., p. 33. � (10)
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قد  ألتوسير  وكان  العشرين.  القرن  وسبعينيات  ستينيات  في  الفيلم  دراســة  في  المتخصصين  في 
الدالة  والــقــراءة   (Alienation) واالغــتــراب   (Contradiction) التناقض  هــي:  مــبــادئ،  ثالثة  طــرح 
(Symptomatic Reading). وقد اندمجت تلك المصطلحات مع مفهوم األيديولوجيا وهو مفهوم 

ماركسي تأثر به ألتوسير ومنظرو الفيلم )11(.

التي  للسينما  الوهمية  السلطة  انتقاد  السياسي  الفيلم  حللت  التي  االقترابات  معظم  حاولت 
جــاءت  ذلــك  مــن  النقيض  وعلى  الفيلم.  لصناعة  االستهالكية  واألنــمــاط  هوليود  أفــالم  فــي  تتجسد 
السينما الثالثة بتكذيب مزاعم هذا النمط السينمائي وتحدت الرؤية التي تبلورها السينما المهيمنة 
مصالح  تمثل  التي  البرجوازية  الرأسمالية  ضد  الواضح  الماركسي  البعد  إدراك  يمكن  المسيطرة. 
مواجهة  إلى  تهدف  الماركسية  فالرؤية  السوق.  وعدالة  العالم  حقيقة  تمتلك  وكأنها  واحــدة  طبقة 
الحقيقة التي يّدعيها البرجوازيون، وهي التي تتكون من مجموعة من األكاذيب لالستئثار بالثروة 
والنفوذ في نظر ماركس. أما هدف المثقف فيتمثل بالكشف عن عدم المساواة واالستغالل المتخفي 
السينمائي  التحليل  فإن  إلى سينما سياسية حقيقية،  التوصل  أجل  البرجوازيين. ومن  وراء خداع 
يجب أن يتأثر بالتحليل الماركسي، فهدف صانع الفيلم هو الكشف عن زيف أفالم هوليود واألنماط 

التجارية في صناعة الفيلم )12(.

رأى ألتوسير أن األيديولوجيا تحاول حل المشكالت والصدع المجتمعي الناجم عن التناقض 
وقد  يتشكل،  الذي  االجتماعي  التناقض  إنكار  هي  األيديولوجيا  إحدى وظائف  فإن  لذلك  الطبقي، 
تبنى ألتوسير التحليل اللينيني للثورة الروسية في معظم نظريته عن التناقض، وهذا المفهوم كان 
اإلنتاج  اقتصادًيا من خالل عالقات  المجتمعات تتأثر  أن  الذي آمن  محوًرا أساسًيا لماركس نفسه، 
حالة  إلــى  اإلنــتــاج  عالقات  ستتجه  الوقت  فمع  االستقرار.  لعدم  ــا  دوًم ستتجه  اإلنــتــاج  عالقات  وأن 

التناقض (State of Contradiction) فمع تزايد أرباح رب العمل يقل أجر العامل )13(.

األمام وسيتم  إلى  التاريخ  اإلنتاج هي ما تدفع  التي تنشأ عن عالقات  الديالكتيكية  األزمة  إن 
التي  القضايا  والثورة هما محور  االجتماعي  التناقض  إن  المفاهيم.  تلك  التاريخ من خالل  تفسير 

يطرحها منّظرو األفالم الذين تأثروا بألتوسير في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

وفي ما يتعلق بمفهوم االغتراب، طرح ألتوسير حجة قوية ترتبط بنظرية بريخت عن تأثير 
تؤكد  حجة  ألتوسير  طــرح  فقد   .1962 عــام  لــه  صــدر  مقال  فــي   (Alienation Effect) االغــتــراب 
السينمائيين  المنّظرين  كثير من  مثل  ذلك  مثله في  الكالسيكي،  المسرح  وتناهض  بريخت  مناهج 
السينما  ضد  الثالثة  والسينما  المضادة  للسينما  السياسي  التحديث  ومناهج  وسائل  طرحوا  الذين 

التجارية الكالسيكية. فانتقد ألتوسير كون السينما الكالسيكية سينما أيديولوجيا )14(.

Ibid., pp. 33-34. � (11)

Ibid., p. 35. � (12)

Ibid., p. 40. � (13)

Ibid., p. 44. � (14)
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قّدم بريخت الكثير لنظرية الفيلم وكان ضد السينما التجارية التي هي سينما التيار الرئيس. 
كما رأى بريخت أن السينما التجارية تهدف في نهاية المطاف إلى شعور المتلقي بالغربة فذهب 
المؤدلج،  غير  والمسرحي  السينمائي  اإلنــتــاج  مــن  النهائي  الــغــرض  هــو  االغــتــراب  أن  إلــى  بريخت 

والتغلب على االغتراب هو جزء أساسي من السينما غير التجارية غير المؤدلجة )15(.

فــمــشــاهــدة الــتــنــاقــض فـــي الــمــســرح والــفــيــلــم، 
بــاالغــتــراب  شــعــوره  خــالل  مــن  المشاهد  أن  سيعني 
لــن يــرى الــواقــع بــصــورة خاطئة. ومــن خــالل رؤيــة 
عملية االغتراب في الممارسة سيبدأ المشاهدون في 
تحويل الواقع األيديولوجي إلى واقع علمي وثوري. 
توضيح  في  دوًرا  والمسرح  السينما  تــؤدي  وهكذا 
السبل التي تؤدي إلى نقد األيديولوجيا التي تحكم 
عالقات الواقع االجتماعي فتلقي الضوء على مثالب 
مناحي  مختلف  عــلــى  تسيطر  الــتــي  األيــديــولــوجــيــا 

حياتهم )16(.

أو  الفني  العمل  خبايا  عن  الكشف  أي  النص،  بين سطور  ما  قــراءة  فتعني  الدالة  القراءة  أما 
يحاول  إخفاءه. وهنا  النص  يريد  عما  الكشف  هو  فالهدف  النص.  في  الصمت  البحث عن جوانب 
الكشف عن المكون األيديولوجي، ألن األيديولوجيا من أبرز العناصر التي يحاول النص إخفاءها. 
فمن األهداف األساسية هي هتك الحجاب األيديولوجي الستكشاف العناصر الكامنة، ألن الهدف من 
التي يخفيها  العناصر  الضوء على  إلقاء  العالم بطريقة مختلفة من خالل  الدالة هي رؤية  القراءة 
إلى نظرة جديدة ونظرة غير محددة مسبًقا )17(. هنا  إننا بحاجة  ألتوسير  النص. وعلى هذا يقول 
الفيلم  رؤيــة  على  قــدرة  للمشاهد  ويصبح  المعروضة،  األفــالم  تجاه  جديدة  نظرة  للمشاهد  يكون 

بصورة مختلفة صحيحة فيكشف عن زيف األيديولوجيا )18(.

طرح  إلى  باالستناد  الناصري.  العهد  في  األيديولوجية  األجهزة  أحد  المصرية  السينما  كانت 
 )Ideological State Apparatus( لوي ألتوسير في كتاباته مفهوم الجهاز األيديولوجي للدولة
فإن أحد أجهزة الدولة الرئيسة هي الجهاز األيديولوجي، أي مجموعة األفكار التي تطرحها الدولة 
عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة، وفي مصر في ظل حكم الرئيس الراحل عبد الناصر كان الجهاز 
والصحافة،  والسينما  والتلفزيون  اإلذاعة  مثل  المختلفة،  اإلعالمية  بالوسائل  ممثـاًل  للدولة  الدعائي 
الراحل  الرئيس  لوعي  تحديًدا  والسينما  والتلفزيون  اإلذاعـــة  على  عبد الناصر  نظام  تركيز  وكــان 
الوسائل  تلك  تأثير  وصــول  وإلمكان  العربي  والوطن  مصر  في  األمية  نسبة  بارتفاع  عبد الناصر 

Ibid., p. 46. � (15)

Ibid., p. 48. � (16)

Ibid., p. 50. � (17)

Ibid., p. 55. � (18)

لنشأة  الفرصة  العام  القطاع  أتاح 
الــمــصــريــة  الــســيــنــمــا  فـــي  واِع  تــيــار 
التقاليد  عــن  تــقــالــيــده  فــي  يختلف 
الـــســـائـــدة فـــي الــســيــنــمــا الــمــصــريــة 
ــدد الــمــخــرجــيــن الــذيــن  مــن حــيــث عـ
ــالم الــتــي  ــ ــدد األفــ ــ شـــاركـــوا فــيــه وعـ

أُنتجت.
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بتطبيق  تحديًدا  عبد الناصر  اهتم  فقد  المقروءة )19(،  بالمطبوعات  مقارنة  أكبر،  وبصورة  بسهولة 
مجال  في  الــثــوري  والتغيير  العميقة  الشاملة  التغيرات  مع  بالمواكبة  للسينما  االشتراكية  الفكرة 

االقتصاد.
قام القطاع العام السينمائي كإحدى أدوات الدولة من أجل الترويج لسياساتها الداعية إليجاد 
مجتمع الكفاية والعدل في الحقبة الناصرية تحديًدا وذلك في أعمال سينمائية مثل »رد قلبي« )20(. 
صدر هذا الفيلم عام 1957، أي بعد اندالع ثورة يوليو بخمس سنوات. وهو يدور حول قصة حب 
بين أميرة أرستقراطية وابن فالح فقير. ال ينتصر هذا الحب إال عند تدمير البنية الطبقية والقضاء 
على اإلقطاع. وقد أشير إلى مفهوم العدالة االجتماعية بصورة جلية في الفيلم. ففي االفتتاحية ُكِتب 
على الشاشة بعد »التتر«: »قد يسود الظلم بين الناس أجيااًل.. إذا نجح الظالم في التفرقة بينهم.. 

ولكن هذا ال يدوم أبًدا.. بين أفراد شعب حر.. أو شعوب تحب«.
عن  تقاليده  فــي  يختلف  المصرية  السينما  فــي  واِع  تيار  لنشأة  الفرصة  الــعــام  القطاع  أتــاح 
التقاليد السائدة في السينما المصرية من حيث عدد المخرجين الذين شاركوا فيه وعدد األفالم التي 
أُنتجت في تلك الفترة )21(. وقد قّدم القطاع العام من خالل المؤسسة المصرية العامة للسينما التي 
أُنشئت عام 1963 عدًدا من أفضل أفالم السينما المصرية، منها: القاهرة 30، الحرام، الرجل الذي 
المتمردون،  األريــاف،  في  نائب  يوميات  األرض،  ميرامار،  والكالب،  اللص   ،68 القضية  ظله،  فقد 

جفت األمطار، البوسطجي، شيء من الخوف، الجبل، المومياء )22(.
كما تجلى دور الدولة في اإلنتاج السينمائي أيًضا في عدد من البلدان العربية منها الجزائر. 
والمعهد  للسينما  الوطني  المركز  إنشاء  مثل  للدولة  التابعة  الهيئات  من  عدد  أُنشئ  الجزائر  ففي 

الوطني للسينما التي دعمت صناعة السينما الجزائرية )23(.

 2 -  تيــــودور أدورنـــو وماكـــس هوركهـــايمـــر 
والسينما كوسيلة لإلعالم الجماهيري

جدل التنوير لهوركهايمر وأدورنــو )1947( ظهر ألول مرة مفهوم جديد في علم  في كتاب 
االجتماع النقدي أطلق عليه أدورنو وهوركهايمر مصطلح »تصنيع الثقافة«، حيث ذكرا أن المنتجات 

السياسية  بالمتغيرات  وتأثره  أدبية  أعمال  عن  المأخوذة  السينمائية  األفــالم  في  »الرمز  المشري،  (19) مها 

واالجتماعية: دراسة تحليلية في الفترة من 1967 - 1981،« )أطروحة دكتوراه، أكاديمية الفنون، المعهد العالي 
للسينما، قسم اإلخراج، 1996(، ص 89.

»أرضنا  السياسي  للنظام  دعائية  أفــالم  كانت  وبالتالي  الثورة  لفكر  رّوجــت  التي  األخــرى  األفــالم  (20) من 

الطيبة« و»بورسعيد« و»صراع في الوادي« و»األيدي الناعمة« و»غروب وشروق«.
(21) المشري، المصدر نفسه، ص 113.

(22) المصدر نفسه، ص 174.

لفيلم  سيميولوجي  نصي  تحليل  الــجــزائــريــة:  الــثــوريــة  السينما  فــي  المجاهد  »صـــورة  ســعــدي،  (23) المية 

قسم  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  كلية  البواقي،  أم  مهيدي  العربي بن  باديع،« جامعة  Le Choix - مصطفى 

العلوم اإلنسانية، 2016 - 2017(، ص 63.
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وهوركهايمر  أدورنـــو  رأى  المنتجات.  لتلك  أمثلة  والــراديــو  والمجالت  واألفـــالم  مصنوعة  الثقافية 
بمكوناتها  الثقافة  أن  الرأسمالي،  النظام  لطبيعة  تحليله  خــالل  مــن  فتصور،  صناعة  الثقافة  أن 
ما  واألفــالم،  اإلذاعــة  برامج  مثل  الثقافية  المنتجات  وتحديًدا  والمعرفية،  واألدبية  الفنية  المختلفة 
االجتماعي  النظام  على  األيديولوجية  الشرعية  إضفاء  يستهدف  مــادي  غير  مصنوع  منتج  إال  هي 
القائم وإعادة إنتاجه. وهكذا تستهدف النخب الحاكمة من وراء األعمال الفنية الجماهيرية تغريب 
بين  والتماثل  التشابه  قيم  زرع  إلى  الثقافة  صناعة  إطار  في  النخب  تلك  تهدف  واستالبه.  الوعي 
الثقافي  للمنتج  المتلقي  استجابة  فتـصبح  الزائف،  الفردانية  وهم  خلق  نفسه  الوقت  وفي  األفــراد 
محصورة في إطـار التعرض لما هو شائع ومألوف ومقبول له؛ مبتعـًدا بأقـصى مـا يستطيع عن كل 
ما يميـز الفـن التقدمي ومغايرة القيم السائدة. لقد تحول اإلنتاج الثقافي والفني في إطار المجتمع 
تلك  إنتاج  المشاركة في عملية  الماليين على  أُجبر  الصناعي وقد  النظام  يد  أداة في  إلى  الصناعي 

المنتجات واستهالكها.

كما ذكر أدورنو وهوركهايمر أن الثقافة الشعبية المصنعة على نطاق واسع إنما تمثل خطًرا 
وتسعى  والنقاء  بالصفاء  تتمتع  التي  الرفيع  والفني  الفكري  الجوهر  ذات  الرفيعة  الفنون  على 
خداع  على  جماهيري،  إعــالم  كوسيلة  الفيلم،  قــدرة  على  وهوركهايمر  أدورنـــو  ركــز  وقــد  للمثالية. 
التخيل  على  القضاء  على  قدرته  بسبب  ذلــك  المسرح،  من  النقيض  على  وذلــك  الجماهير  وتخدير 

والتلقائية لُمشاِهد الفيلم فيصبح الُمشاِهد سلبًيا  )24(.

3 - نظرية الشاشة... السينما كممارسة أيديولوجية
مجلة  منّظري  أعــمــال  بعض  بالتحليل   (Warren Buckland) بكالند  وارن  الباحث  تــنــاول 
الشاشة البريطانية (Screen) في سبعينيات القرن العشرين التي عكست العالقة بين األيديولوجيا 
تأسيسهم  إلـــى  نــظــًرا   (Screen Theorists) ــم  االسـ بــهــذا  الــشــاشــة  مــنــظــرو  ــرف  ُعـ وقـــد  والــســيــنــمــا. 
بنقدهم  ُعــرِفــوا  وقــد  األلتوسيرية  الماركسية  النظرية  على  هــؤالء  تحليالت  وتقوم  الشاشة.  مجلة 
األيديولوجي لسينما التيار الرئيسي وأيدوا السينما الحداثية الطليعية (Avant Garde) التي كانت 
سياسة  على  الــشــاشــة  نظرية  ركــزت  للسينما.  المهيمنة  األيديولوجيا  لتوظيف  معارضة  سينما 
للفيلم.  السياسي  المضمون  من  أكثر  السياسية  وتداعياته  الفيلم  مظهر  تحليل  خالل  من  المظهر 
األفالم  تلك  السياسي ألن  المضمون  ذات  األفــالم  نقد  إلى  الشاشة  العديد من منّظري  وقد توصل 
استمرت في توظيف الممارسات المهيمنة لصناعة األفالم. ظهرت ممارسات شكلية لمدرسة الطليعة 
للجهاز  الستغاللها  المهيمنة  األيديولوجيا  انتقدت  ولكنها  المحدود  السياسي  بمضمونها  تميزت 
األيديولوجيا  مع  يتداخل  السينماتوغرافي  فالجهاز  الحالة،  تلك  في  المحايد  غير  السينماتوغرافي 

كوسيلة للتحايل الجماهيري.

 Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, «The Culture Industry: Enlightenment as Mass (24)
 Deception,» in: Gunzelin Schmid Noerr, ed., Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments,
translated by Edmund Jephcott (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002) pp. 94–136.
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مــثــل ستيفين هيث  الــعــشــريــن  الــقــرن  فــي سبعينيات  الــشــاشــة  مــنــّظــري  أعــمــال  بــكــالنــد  قـــّدم 
 (Laura Mulvey) مــالــفــي  ــورا  ــ ولـ  (Colin Maccabe) مــاكــابــي  وكـــولـــن   (Stephen Heath)

 (Saussurean الــســوســيــريــة  الــســيــمــيــائــيــة  طــبــقــوا  مـــن  ــم  وهــ  ،(Peter Wollen) ــيـــن  وولـ وبــيــتــر 
األلتوسيرية  الماركسية  وبخاصة   (Lacanian Psychoanlysis) النفسي  والتحليل   Semiotics)

الذي  المهيمنة«  »األيديولوجيا  عن  ماركس  مفهوم  من  طــورت  التي   (Althusserian Marxism)

الــذي  ألتوسير  نظرية  على  حججهم  الشاشة  منّظرو  بنى  وقــد  الرئيس.  التيار  سينما  فــي  تجلى 
في  لأليديولوجيا  الكبير  التأثير  إلى  األيديولوجية«  الدولة  وأجهزة  »األيديولوجيا  مقاله  في  تطرق 
األيديولوجيا. وبذلك طرح مفهوًما  تبلوره  الذي  الخيال  يكون من خالل  للواقع  الفرد  ففهم  الفرد، 
جديًدا لأليديولوجيا )25(. كان التعريف األول لأليديولوجيا يشير إلى كونها نظاًما للتمثيل ذا منطق 
لم يكن في وسع منّظري مجلة  ألتوسير لأليديولوجيا  للعلم. ومن دون تعريَفي  ووظيفة مضادة 
كراسات السينما (Cahiers du Cinema) ومجلة السينيتيك (Cinethique) أن يطوروا من النقد 
المادية  الحداثية  السينمائية  الممارسة  تأكيدهم وظيفة  من خالل  الرئيس  التيار  لسينما  السياسي 

البديلة. وقد كان للمجلتّين تأثير كبير في مجلة الشاشة البريطانية )26(.
في  السينما  دور  بتحليل  ماركسية،  فيلمية  نظرية  باألساس  التي هي  الشاشة،  نظرية  تهتم 
نظرية  اهتمت  العشرين  القرن  سبعينيات  في  السينمائية.  التقنيات  أمــام  كــذات  الُمشاِهد  وضــع 
الشاشة البريطانية بتأثير السينما في المشاهد. وطبًقا لهذه النظرية تكون السينما شديدة التأثير 
في المشاهد وأن هذا التأثير حتمي. وبالتالي فإن العرض هو الذي يخلق المشاِهد وليس العكس. 
أفكار  تبّني  على  الجماهير  فــي حــث  اإلعـــالم  أســلــوب  فهم  هــو  الــشــاشــة  نظرية  مــن  الــهــدف  وكـــان 
واالجتماعي  النفسي  المستويات  جميع  في  اإلعــالم  تأثير  النظرية  تلك  فتؤكد  معينة.  ومعتقدات 

والسياسي. كما تؤكد تأثير الشاشة والمرئيات في تكوين نظرة الُمشاِهد.

4 - جون لوي بودري والسينما كجهاز أيديولوجي
لوي  جــون  صكها  وقــد  العشرين.  القرن  سبعينيات  في  أواًل  للفيلم  األداتــيــة  النظرية  ظهرت 
تجسد  مؤثرة  وكوسيلة  كــأداة  للسينما  الحيوي  الــدور  أكــد  الــذي   (Jean Louis Baudry) بــودري 
األيديولوجية  »اآلثـــار  بعنوان  األول  مقالّين،  في  األفــكــار  تلك  بــودري  أكــد  المهيمنة.  األيديولوجيا 
 (Ideological Effects of the Basic Cinematographic األساسي«  السينماتوغرافي  للجهاز 
في  الواقع  النطباع  نفسية  وراء  ما  مقاربات  »الجهاز:  بعنوان  والثاني  1970؛  عام   Apparatus)

 (The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of السينما« 
(Reality in Cinema عام 1975.

يذهب بودري إلى أن الجهاز السينماتوغرافي يجعل الُمشاِهد كعين فاعلة، وهي محور الرؤية 
األساسية والمركز الرئيس والنشط للمعنى. فيصير المشاهدون في هذا اإلطار مخزوًنا أليديولوجيا 
صانع الفيلم. فاألفالم ُتصنع لتمثيل الواقع من خالل آليات التمثيل مثل الكاميرا وتكنيك المونتاج. 

Ibid., p.51. � (25)

Ibid., p. 52. � (26)
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أنفسهم مع الشخصيات  الذين يعرفون  المشاهدين  السينمائية في  التجربة  أثر  ونتيجة لذلك يأتي 
واألحداث التي شاهدوها. وكان بوردي قد أخذ أفكاره عن النظرية الماركسية للفيلم التي تؤكد أن 
المشاهدين سلبيون. وكان كارل ماركس يرى أن مشاهدي السينما ال يمكن أن يفرقوا بين ما يسعى 
عالم السينما ألن يمثله وما هو واقعي. فهم يعرفون أنفسهم بما يشاهدون، لذلك فهم عرضة للتأثير 
األيديولوجي. وطبًقا لبودري فإن صّناع الفيلم دوًما ما يحاولون إخفاء الطريقة التي يخلقون بها 
ففي  السينماتوغرافي،  والجهاز  أفالطون  كهف  بين  بــودري  قارن  وقد  للواقع.  التأثيرية  المظاهر 
مقاله »الجهاز« يقول بأن المشاهدين يكونون في حالة سكون مكبلين إلى الشاشة يتأملون الصور 

التي ُتعد تزييًفا للواقع. إن الجهاز السينماتوغرافي يبدو كأنه يصور أصواًتا وصوًرا حقيقية.

بنى بودري نظريته على أساس أن الفيلم بمنزلة جهاز، فالفيلم ال يتم النظر إليه من منظور 
مضمون الفيلم ولكن بالتركيز على الكاميرا، المونتاج، العرض السينمائي أي بالتركيز على عناصر 
الفيلم من تكنيك وتكنولوجيا التي تدمج مًعا إلنتاج الفيلم. ويرى بودري أن وظيفة الفيلم تتجلى 
من كون السينما جهاًزا أيديولوجًيا من خالل التركيز على العالقة بين الكاميرا والُمشاِهد. من هنا 
فالسينما أداة أيديولوجيا بامتياز والفيلم يحتوي على إمكانات متعددة تمكن صناعه من السيطرة 

على الجماهير)27(. 

 (Christian Metz) ميتز  وكريستيان   (Laura Mulvey) مالفي  لــورا  مع  بــودري  اتفق  وقد 
في التأكيد أن األيديولوجيا هي العنصر األساسي في السينماتوغرافيا وال يمكن فصلها عن المنتج 

السينمائي النهائي.

 ثانًيا: السينما السياسية كأداة لتبرير 
عالقات االستغالل الرأسمالي

تعددت النظريات التي أشارت إلى تأثير االقتصاد الرأسمالي في اإلنتاج السينمائي. فالسينما 
المدارس  أبــرز  ومن  السينمائي.  المنتج  لهذا  مستهلكة  هي  والجماهير  وفــن،  وتجارة  صناعة  هي 

الفكرية والمفكرين الذين تطرقوا لذلك مدرسة كراسات السينما الفرنسية وفالتر بنجامين.

1 - مدرسة كراسات السينما الفرنسية
في مجلة كراسات السينما أكد كومولي وناربوني طبيعة النظام السياسي الذي يهدف إلى 
الفيلم  أن   (Fargier) فارجيير  الباحث  يذكر  السينيتيك  وفي  أيديولوجيا.  أداة  إلى  السينما  تحويل 
خالل  من  الحقيقة  تقدم  أيديولوجيا  فأي  للواقع،  رؤيته  تعكس  التي  الخاصة  أيديولوجياه  ُينِتج 
مجموعة من األفكار والصور. فمن خالل خصائصها المميزة السينما أّدت دوًرا مؤثًرا داخل العملية 

 Jean-Louis Baudry, «Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus,» in: Philip (27)
Rosen, ed., Narrative, Apparatus, and Ideology (New York: Columbia University Press, 1986).
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من  غيرها  ومثل  الموجود،  الواقع  نسخ  من  بــداًل  الواقع  وتشيد  ُتنتج  فالسينما  األيديولوجية )28(، 
الممارسات األيديولوجية فهي تخفي عملية بنائها فتصور وجودها كعملية طبيعية )29(. لذلك هناك 
وظيفة أيديولوجية أساسية للجهاز السينماتوغرافي. يؤكد كومولي وناربوني الجوانب التكنولوجية 
وقد  األيديولوجيا )30(.  في  غارقة  ولكنها  محايدة  ليست  التكنولوجيا  تلك  السينماتوغرافي.  للجهاز 
الفيلم  فهم  تتضمن   (Film as a Signifying Practice) دالــة  كممارسة  الفيلم  كومولي  عــرّف 

كخطاب يحمل معنى )31(.

ونـــاربـــونـــي  كـــومـــولـــي  نــشــر   1969 عــــام  فـــي 
مجلة  في  »السينما/األيديولوجيا/النقد«  مقالهما 
ــي تـــرجـــمـــت ونــــشــــرت فــي  ــتـ ــات الــســيــنــمــا الـ ــ ــراسـ ــ كـ
المقال  هــذا  تبنى  وقــد   .1971 عــام  الشاشة  مجلة 
باأليديولوجيا.  الفيلم  عالقة  حول  ألتوسير  مفهوم 
عالقة  ُتــعــرّف  فئات  سبع  وّضــح  قــد  ألتوسير  فكان 
الشكل  زاويــة  من  باأليديولوجيا  المهيمنة  السينما 

المهيمنة على مستوى  التي تروج لأليديولوجيا  إليها: األفالم  التي تطرق  الفئات  والمضمون. ومن 
الشكل والمضمون، األفالم التي تظهر أول وهلة أنها تنتمي إلى األيديولوجيا ولكنها قد ترتبط بها 
التناقضات االجتماعية وال يمثل  بصورة غامضة )32(. وقد عرّف ألتوسير الفيلم المؤدلج بأنه يكبح 

مصالح الطبقة الحاكمة )33(.

برزت مدرسة كراسات السينما الفرنسية بعد أحداث أيار/مايو - وحزيران/يونيو 1968 في 
وسينيتيك   (Positif) وبوسيتيف  السينما  كراسات  تأسيس  إلى  السينمائيين  بعض  فاتجه  فرنسا، 
(Cinetheque) وقد تأثروا بنظريات الماركسية والتحليل النفسي. وقد رأوا أن الكاميرا تكشف عن 

األيديولوجيا والصراع السياسي الذي يظهر في شكل ومضمون الفيلم )34(.

فــفــي فــرنــســا ُتــنــتــج معظم األفــــالم والــمــجــالت ويــتــم تــوزيــعــهــا فــي إطـــار الــنــظــام االقــتــصــادي 
الرأسمالي في إطار األيديولوجيا المسيطرة )35(.

 Warren Buckland, «Screen Theory: The Politics of Form,» in: Yannis Tzioumakis and Claire (28)
 Molloy, eds., The Routledge Companion for Cinema and Politics (Abingdon, Oxon; New York:
Routledge, 2016), p. 52.

Ibid., p. 53. � (29)

Ibid., p. 53. � (30)

Ibid., p. 54. � (31)

Ibid., p. 56. � (32)

Ibid., p. 58. � (33)

Jean-Louis Comolli and Jean Narboni, «Cinema/Ideology/Criticism,» p. 22, <https://www. (34)
famu.cz/docs/cinema_ideology_criticism_2.pdf> (accessed on 11 November 2016).

Ibid., p. 23. � (35)

فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة كـــان هــنــاك 
حـــضـــور جـــلـــّي لــلــمــثــقــف الــعــضــوي 
ــا  ــايـ ــقـــضـ الـــــــــذي يــــــحــــــاول إبـــــــــــراز الـ
مجتمعه  تــمــس  الـــتـــي  الــســيــاســيــة 
للمجتمع  تغييرية  رؤيـــة  ويــحــمــل 

نحو األفضل.
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والفيلم كما يراه كومولي وناربوني هو منتج يتم إنتاجه والتسويق له في إطار نظام محدد 
من العالقات االقتصادية. فيقوم العاملون في السينما بإنتاج سلعة لها قيمة شرائية يحددها شباك 
التذاكر، فالفيلم هو ناتج أيديولوجي للنظام الرأسمالي. وال يمكن ألي صانع فيلم من خالل جهوده 
هو  فيلم  فــأي  األفــالم.  وتوزيع  صناعة  تحكم  التي  االقتصادية  العالقات  بتغيير  يقوم  أن  الفردية 
فرٌع  والفن  السينما  من  فكل  األيديولوجي،  النظام  من  جــزء  أنــه  كما  االقتصادي  النظام  من  جــزء 
من األيديولوجيا. وكل فيلم هو فيلم سياسي ألنه يتم توجيه صانعيه من جانب األيديولوجيا التي 
في  االقتصادية  القوى  تعبىء  عموًما  األيديولوجية  والنظم  إطارها.  في  الفيلم  إنتاج  يتم  أو  تنتجه 
أعمال فنية، فأغلبية األفالم ليست  األيديولوجيا تتجسد في  ألتوسير فإن  أية دولــة )36(. وكما يقول 
وإذا  تنتجها.  التي  لأليديولوجيا  واعية  غير  أدوات  فهي  قيمة،  أية  بال  ترفيهية  تجارية  أفالًما  فقط 
تنتقد  التي  األفالم  فهناك بعض  المهيمنة  األيديولوجيا  إنتاجها من جانب  يتم  األفالم  كانت معظم 
األيديولوجيا المهيمنة سواء على مستوى المظهر أو المضمون )37(. لذلك هناك ميكانزم أيديولوجي 

للسينما والكاميرا السينمائية هي آلية لها تأثير أيديولوجي دقيق )38(.

 2 -  فالتر بنجامين ونظرية العمل الفني 
في عصر اإلنتاج الميكانيكي

رفض  إلى  بنجامين  فالتر  يشير  الفنية  واألعمال  السياسة  بين  العالقة  مقاله حول  بداية  في 
فكرة استقاللية الفنان في عصر اإلنتاج الميكانيكي للفن، ففي عملية خلق العمل الفني يتم دائًما 

تسييس األعمال الفنية التي ُتنتج ميكانيكًيا أو آلًيا مثل األفالم والصور الفوتوغرافية )39(.
النواحي  على  المادة  فغلبت  والتسليع  االستهالكية  نحو  اتجهت  األفالم  أن  بنجامين  رأى  وقد 
المجتمع  فــي  الــفــن  مصير  حــول  ألدورنــــو  المتشائمة  الــرؤيــة  مــع  بنجامين  يتفق  هــكــذا  الجمالية، 
الفنية من خالل تناول األفالم  السياسة في األعمال  أفكار بنجامين حول تجّلي  الجماهيري. دارت 
ذات التوجه السياسي، فركزت أطروحته على األفالم ذات المغزى السياسي ال األفالم الترفيهية فقط. 
كما تطرق بنيامين إلى التحليل السياسي للسينما من خالل طرح مفهوم األورا أو الهالة الشخصية 
(Reproduction) التي  (Aura)، فالهالة الشخصية أو ذاتية الفنان تختفي في إطار عملية النسخ 

هي عملية أساسية في الفوتوغرافيا والفن السينمائي.
عملية  في  كبير  دور  له  السينمائية  األفــالم  في  األورا  لقيمة  التراجع  هذا  بأن  بنجامين  يقول 
المسرحي.  والعمل  واللوحة  الفوتوغرافية  والــصــورة  الفيلم  بين  يقارن  وهــو  الفيلم )40(.  تسييس 

Ibid., p. 24. � (36)

Ibid., p. 26. � (37)

 Jean-Louis Baudry and Alan Williams, «Ideological Effects of the Basic Cinematographic (38)
Apparatus,» Film Quarterly, vol. 8, no. 2 (Winter 1974-1975), pp. 39-47 esp. p. 46.

 Paulo Domenech Oneto, «A Critical Reading of Walter Benjamin’s the Work of Art in the (39)
 Age of Mechanical Reproduction,» p. 55, <http://gewebe.com.br/pdf/critical.pdf> (accessed on 3 March
2018).

Ibid., p. 56. � (40)
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أكثر قوة، ويشجع  األخرى فيصبح  الفنون  يكتنف  الذي  الغموض  يبدد  المثال  فالفيلم على سبيل 
الفيلم الجماهير على االرتباط بالممثل من خالل الكاميرا. إلى جانب ذلك فاألفالم توضح األمور من 

منظورات مختلفة وتثري اإلدراك )41(.
تجميل  مفهوم  طــرح  خــالل  مــن  بالفن  وعالقتها  كأيديولوجيا  الفاشية  إلــى  بنجامين  تطرق 
وهم  الفاشية  تجسد  الفاشية.  للنظم  أساسي  كمكون   (Aestheticization of Politics) السياسة 
للتسييس  مفيدة  غير  كانت  التقليدية  الفنون  فتلك  التقليدية،  الفنون  في  الموجود  األوري  البعد 
الفكرية  القضايا  حــول  ليتساءل  الفني  العمل  في  المتفرج  إشــراك  إلــى  يهدف  الــذي  الجماهيري، 
بين  للعالقة  الماركسية  الرؤية  على  جماهيري  كفن  للسينما  رؤيته  بنجامين  بنى  والسياسية )42(. 
الحياة  في  مؤثر  جماهيري  كفن  السينما  أهمية  موسوليني  أدرك  إيطاليا  في  والــفــن )43(.  السياسة 
من  العديد  ظهرت  ألمانيا  وفــي  الفاشية )44(.  لأليديولوجيا  أساسًيا  مكوًنا  الفن  فكان  السياسية، 
األفالم التي جسدت محاولة االستغالل والسيطرة على الجماهير من خالل الفن، ظهر ذلك في فيلم 
»انتصار اإلرادة« (The Triumph of the Will) لليني رافينسال (Leni Riefenstahl) الذي أنتج 

عام 1935 )45(.
 (Work of Art in the Age of اآللــي«  النسخ  الفني في عصر  »العمل  الشهيرة  في دراسته 
الوعي  لزيادة  وسيلة  كانت  السينما  أن  إلى  بنجامين  فالتر  يشير   Mechanical Reproduction)

السياسي للعمال بطريقة غير مباشرة. فالتجسيد المباشر للواقع الذي تقوم به السينما يشجع على 
العمال وتحثهم  تلهم  المختلفة. فالسينما  القضايا  للعمال موقف سياسي واجتماعي من  أن يكون 
على الفعل السياسي، ومن خالل تطورها التكنولوجيا تمكنت من التعبير عن السياسات الشيوعية 
العمال  بجعل  تتمثل  بنجامين  رأي  في  السينما  فمهمة  المختلفة.  بحقوقهم  العمال  وعي  وزيــادة 

ناشطين سياسًيا وتعليمهم كي يفهموا وضعهم في عملية اإلنتاج.
استند بنجامين إلى رؤية ماركس لإنتاج الرأسمالي وتجليه في النواحي الثقافية كافة وهو 
مدخل أساسي لفهم سياسة الفن من وجهة نظر بنجامين. بناًء على ذلك، رأى بنجامين أن النسخ 
وحينذاك  بالفن.  الجماهير  عالقة  من  غّير  قد  الرأسمالية  صاحب  الــذي  الفني  للعمل  التكنولوجي 
باألفالم  االهتمام  نحو  واتجهت  بيكاسو  مثل  الفنانين  لكبار  الفنية  اللوحات  الجماهير عن  ابتعدت 
فظهرت  الجماهيري  الفن  ذلك  السياسية  األنظمة  استغلت  المثال.  سبيل  على  لشابلن  السينمائية 
رغبة النظام الفاشي اإليطالي في تنظيم الجماهير، وكان المنتج النهائي للفاشية هو تجميل الحياة 
السياسية (Aestheticizing of Political Life). تنتهي كل الجهود لتجميل السياسة في الحرب. 
على  الحفاظ  أجــل  من  التكنولوجية  الــمــوارد  وكذلك  الحرب  طريق  من  فقط  يتم  الجماهير  فتعبئة 
الجمال  أن  الفاشية  عليا وترى  لذة جمالية  الذات هو  اغتراب  فإن  للفاشية  اإلنتاج. وطبًقا  عالقات 

Ibid., p. 51. � (41)

Ibid., p. 58. � (42)

Ibid., p. 59. � (43)

Ibid., p. 58. � (44)

Ibid., p. 5. � (45)
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النقيض  على  وهــذا  السياسة،  لتجميل  محاولة  هي  الحرب  أن  الفاشية  ترى  كما  الحرب  في  يكمن 
للتوجيه  وسيلة  الفن  جعل  أي   (Politicization of Art) الفن  بتسييس  تؤمن  التي  الشيوعية  من 

السياسي )46(.
ه الفيلم فًنا ميكانيكًيا، وذلك ألنه رأى أن السينما  وقد انتقد تيودور أدورنو فالتر بنجامين لعدِّ
موراليا  مينيما  كتابه  في  وذلــك  الرأسمالي  العصر  في  ظهورها  إلى  مستنًدا  باألساس  فًنا  ليست 
المستهلك  والــفــرد  والكنيسة  الــدولــة  من  متحرًرا  يكون  أن  ال بــد  الفن  أن  يــرى  فهو  أخــالق؛  ذرة  أو 
أاّل تناقش  السياسية، لذا فال بد  المعارك  أاّل يدخل في  والسينما ليست كذلك. والفن في رأيه يجب 

السينما الجداالت السياسية وإال فال يمكن عّدها فًنا )47(.

 ثالًثا: السينما السياسية كأداة للتمرد 
والكفاح ضد السلطة

بــأن:   (Luchino Visconti) فيسكونتي  لوتشينو  السينمائي  المخرج  مقولة  إلــى  اســتــنــاًدا 
»السينما ال تعكس الواقع، السينما بديل للواقع«، تكون السينما السياسية هي التي تسعى للتغيير 

وتقديم »البديل« رغم أن مادتها هي »الواقع«.
غلب  الــذي  هوليود  سينما  مثل  الرئيسي  التيار  أفــالم  العالم  حــول  السينمائيين  بعض  رفــض 
أمريكا  في  الثالث  العالم  سينما  ظهرت  الثالث  العالم  وفي  الرأسمالي.  والفكر  الربح  منطق  عليها 
إلى  بحاجة  كانت  األفالم  وتلك  العشرين  القرن  في ستينيات وسبعينيات  وأفريقيا  وآسيا  الالتينية 
البحث عن قالب من أجل إظهار القضايا السياسية. وطبًقا لنقاد سينمائيين مثل بول ويلمان الذي 
ُذكر رأيه في كتابه السينما فإن رواد السينما الثالثة كانوا ضد السينما األيديولوجية. من أمثلة تلك 
 (Memoires of Underdevelopment) مذكرات التخلف ،(Guttierez- Alea) األفالم غوتيريز أليا
وأكساال والبنت السوداء (Black Girl and Xala)، والعصفور وإسكندرية ليه ليوسف شاهين )48(.

هذا من زاوية صّناع السينما؛ وفي ما يتعلق بالمنّظرين فقد تعددت أعمالهم التي أشارت إلى 
السياسية والعالقات  العلوم  (Ian Fraser) أستاذ  إيان فريزر  للمقاومة. قام  أداة  إلى  الفيلم  تطور 
الدولية في جامعة الفبورو بالمملكة المتحدة بتقديم دراسة عن رؤية المنظرين السياسيين لعالقة 
حاولوا  الذين  الراديكاليين  المنظرين  بعض  أعمال  رصــد  بعد  وذلــك  السياسية.  بالنظرية  الفيلم 
المقاومة  إمكان  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  الجمالية  الــذات  في  للفيلم  السياسي  التأثير  استكشاف 
 (Walter بنجامين  وفالتر   (Theodor Adorno) أدورنــو  تيودور  هم  المنظرون  هــؤالء  السياسية. 
 (Alain بادو  (Gilles Deleuze) وأالن  (Ernst Bloch) وغيل دولوز  بلوخ  (Benjamin وإرنست 

Walter Benjamin, «Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility,» <https:// (46)
monoskop.org/images/6/6d/Benjamin_Walter_1936_2008_The_Work_of_Art_in_the_Age_of_Its_
Technological_Reproducibility_Second_Version.pdf> (accessed on 9 January 2018).

 Jussi Suortti, «Adorno’s Response to Benjamin- The Impossibility of Reproducible Art in the (47)
Culture Industry,» <https://www.mustekala.info/node/37706>, (accessed on 15 April 2018).

McKibbin, «Film, Ideology and Political Theory,» p. 4. � (48)
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وسالفوج   (Julia Kristeva) كريستيفا  وجوليا   (Jacques Rancière) رانسيير  وجاك   Badiou)

زيزيك (Slavoj�Žižek). وقد رأى فريزر أن األفالم تصنع السياسة كما تصنع النظرية السياسية. 
لقد تطورت النظرية السياسية التي كانت تركز قديًما على الدساتير والمؤسسات واألحزاب وعلى 
التحليل والدراسة ومنها  اآلن خطابات جديدة تستوجب  الدولة، ولكن ظهرت  القوة داخل  عالقات 
المنتشرة في  االجتماعية  العالقات  أن  رأت  كلها  لتحليلها، وهي  أفالم  ثمانية  فريزر  اختار  األفــالم. 
فقدموا  التحرر  عن  صانعوها  يبحث  كان  األفــالم  وتلك  ظالمة  عالقات  هي  الرأسمالية  المجتمعات 

نظرة نقدية للواقع )49(.
النظرية السياسية  رأى فريزر أن العالقة بين 
في  ذلــك  تجلى  األكاديمي.  االهتمام  جذبت  والفيلم 
عن   (Michael Shapiro) شابيرو  مايكل  دراســات 
 1999 عــام  بــدأت  التي  السينمائي  السياسي  الفكر 
 (David Panagia) بناجيا  لدايفيد  أعــمــال  وتلتها 
وجــون   (Richard Rushton) رشــتــون  وريــتــشــارد 

.(John Nelson) نلسون
السياسي  الفكر  تشجيع  أجــل  مــن  األفـــالم  تحليل  فــي  بالسياسة  الفلسفة  بمزج  شابيرو  قــام 
القيمي وذلك بتقديم نقد سياسي مستند إلى أفكار إيمانويل كانط. كما استند إلى فكر دولوز ما 
قّدم  فقد  بناجيا  أما  السينمائي.  التحليل  في  المكان  على  للزمن  أولوية  أعطى  الــذي  الكانطي  بعد 
فالصور  الفيلم،  إلى  السياسية تحتاج  النظرية  إن  بناجيا  يقول  برؤية هيوم.  متأثًرا  طرًحا مختلًفا 
تشجع على التأمل السياسي وتعمل كداعم للطرائق الجديدة لالشتباك في سياسة مقاومة الحاضر. 
هيوم  لدايفيد  السينمائي  بالتفكير  بناجيا  تأثر  اللقطات.  من  متتالية  سلسلة  عن  عبارة  فالفيلم 
وأنطولوجيا الفيلم لستانلي كافيل وأفكار رانسيير ودولوز. قّدم بناجيا باالستناد إلى أفكار هيوم 
سلسلة  استمرارية  عدم  إلى  يشير  الــذي   (Broken Appearances) المكسورة  المظاهر  مصطلح 
الصور المتحركة التي يقدمها الفيلم. يختتم بناجيا أطروحته عن سياسة المقاومة بناًء على مفهوم 
إمكان  استكشاف  خالل  من  بالفيلم  السياسية  النظرية  فيربط  رشتون  أما  االستمرارية )50(.  عدم 
ارتباط سياسة السينما بالديمقراطية عبر تحليل عدد من أفالم هوليود الكالسيكية، وقد مستنًدا إلى 
(Ernesto Laclau) وشانتيل موف  ارنستو الكلو  مثل  الديمقراطيين  السياسيين  المنظرين  أعمال 

.)51( (Jacques Ranciere) وجاك رانسيير (Chantal Mouffe)

أما جون نلسون (John Nelson) فدرس النظرية السياسية من خالل السينما الشعبية والتي 
اتخذت أشكااًل مختلفة مثل المالحم واألفالم السوداء والسخرية. ويقوم باستعراض تجلي التقاليد 

المثالية والواقعية في األفالم الجماهيرية )52(.

Fraser, Political Theory and Film: From Adorno to Žižek, p. 1. � (49)

Ibid., pp. 2-6. � (50)

Ibid., pp. 8-9. � (51)

Ibid., p. 12. � (52)

مشكلة  ال تعبر  الكبرى  الــدول  في 
شــــخــــص واحــــــــــد عــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع 
العالم  سينما  فــي  ولــكــن  بأكمله، 
مشكلة  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  الــثــالــث 

شخص هي مشكلة أمة.
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مساحة  إلــى  الفيلم  تحول  إمكان  أكــدوا  الذين  المنظرين  من  عــدد  أفكار  استعراض  ويمكننا 
للمقاومة السياسية. ومن أمثلة هؤالء أنطونيو غرامشي، وغيل دولوز، ولورا مالفي.

1 - غرامشي والثقافة المضادة
عليه.  للثورة  أو  الــواقــع  لتبرير  يكون  أن  يمكن  السياسي  الــصــراع  في  األيديولوجيا  توظيف 
إمكان  رأى  السياسي واالجتماعي. وهو  الواقع  يمكن تحدي  أطروحة غرامشي إلبراز كيف  جاءت 
النظرية  غــرامــشــي  الــمــضــادة  )53(. طـــّور  األيــديــولــوجــيــا  مــن خــالل  المهيمنة  األيــديــولــوجــيــا  مــقــاومــة 
في  تكافؤ  عدم  على  ببساطة  ال يقوم  الرأسمالي  النظام  أن  رأى  األيديولوجيا حيث  عن  الماركسية 
القوة السياسية واالقتصادية ولكن على ما أطلق عليه »هيمنة النظريات واألفكار البرجوازية« )54(. 
على  البرجوازية  األفكار  قدرة  إلى  األيديولوجية  الهيمنة  تشير  والسيطرة.  القيادة  تعني  والهيمنة 

إزاحة اآلراء المتنافسة لها وأن تعطي معنى جديًدا للواقع.

المجتمع -  مــن مستويات  كــل مستوى  فــي  األيــديــولــوجــيــا  تــجــذر  درجـــة  غــرامــشــي  يــؤكــد  هنا 
وإعالمه  التعليمي  نظامه  وفــي  وآدابـــه،  فنونه  في   - االقتصادي فقط  المادي  المستوى  على  ليس 
الجماهيري، وفي لغة الحياة اليومية والثقافة الشعبية. يصر غرامشي على أن الهيمنة البرجوازية 
بروليتارية«  »هيمنة  وجــود  طريق  من  أي  والفكري،  السياسي  المستوى  على  إال  تحديها  ال يمكن 
منافسة تقوم على المبادئ والقيم والنظريات االشتراكية )55(. ولن تتحقق تلك الهيمنة البروليتارية، 
صاحب   »Organic Intellectual« العضوي  للمثقف  حيوي  بــدور  إال  غرامشي،  نظر  وجهة  من 
مشروع ثقافي يتمثل بـ »اإلصالح الثقافي واألخالقي«، والذي يسعى وراء تحقيق الهيمنة الثقافية 
اإليطالية  الحالة  في  تتألف  ككتلة  عامة  بصفة  التاريخية  وللكتلة  خاصة  بصفة  العاملة  للطبقة 
العضويين  المثقفين  بالجنوب. ولدى  والفالحين  بالشمال  العمال  العشرين من  القرن  لعشرينيات 
أصحاب  التقليديين  المثقفين  مشروعات  ينتقد  وأخــالقــي«  ثقافي  »إصــالح  مشروع  صياغة  قــدرة 
أي  واإلقطاع،  بالكنيسة  المرتبطين  اليمينية  السياسية  واأليديولوجيا  المحافظ  الفكري  المشروع 
بالسلطة بصفة عامة )56(. وترى تلك الدراسة إمكان البناء على تلك المفاهيم والمقوالت النظرية في 

تحليل دور بعض المثقفين اليساريين في مصر في فترة الدراسة.

ومن بين المنّظرين الماركسيين كان غرامشي أول من أدرك دور الثقافة الشعبية في إثراء قوة 
الدولة. وضع غرامشي الثقافة الشعبية في مركز أنشطة الدولة، وحاول تحليل كيفية ارتباط القوى 
العام  بين  العالقة  على  التركيز  خــالل  من  الدولة  دراســة  من  فال بد  الــدولــة،  بأيديولوجيا  الثقافية 

 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, edited by Quintin Hoare and Geoffrey (53)
Nowell Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971).

القومي  المركز  )الــقــاهــرة:  صفار  محمد  ترجمة  السياسية،  األيديولوجيات  إلــى  مدخل  هيود،  ــدرو  (54) أنــ

للترجمة، 2012(، ص 17.
(55) المصدر نفسه، ص 18.

Gramsci, Ibid. � (56)
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التأثير،  ذات  المجتمعية  بالقوى  ارتباطها  ازداد  المجتمع،  في  الدولة  تدخلت  فكلما  والــخــاص )57(؛ 
وبالتالي تصبح أكثر قوة. وفي رأي غرامشي أن الثقافة الشعبية هي موقع للتباري بين الجماعات 
إلى  غرامشي  تطرق  األخــرى.  الجماعات  لتقنع  لها  العالم  رؤى  وتقدم  الهيمنة،  أجل  من  المختلفة 
تحليل الحركة السينمائية في البرازيل المسّماة بالسينما الجديدة التي سيطرت على تقاليد صناعة 
أراد صناع تلك األفالم خلق تغيير سياسي،  المكسيك.  الالتينية ما عدا  أمريكا  األفالم في كل دول 
فاتجه الناشطون السياسيون إلى الثقافة الشعبية كخطوة مبدئية لخلق وعي سياسي دافع للثورة. 
وأراد  الغرامشية.  الــرؤيــة  على  واعتمدوا  السياسي  للصراع  كوسيلة  األفــالم  باستخدام  قاموا  وقــد 
صّناع األفالم التابعون لمدرسة سينما نوفو إنتاج أفالم توضح الممارسات االجتماعية غير العادلة، 
وبالتالي أرادوا رفع الوعي السياسي للشعوب إيماًنا بأن الوعي بالعالقات االجتماعية سيساعد على 
التغيير. ورأى غرامشي أن كسب أي صراع سياسي يعتمد على خلق ثقافة مسيطرة جديدة وكسب 

قبول الرأي العام إلدراك جديد للعالم )58(.
ترتبط  ألنــهــا  لمشاهدتها  ــراد  األفــ حــب  مــن  لغرامشي  طبًقا  قوتها  الشعبية  األفـــالم  تكتسب 
بتفاصيل حياتهم اليومية )59(. وتأثًرا بغرامشي قام مخرجو حركة سينما نوفو بتأدية دور المثقفين 
هو  األســاســي  هدفهم  وكـــان  والتبعية.  والــفــقــر  التهميش  حــول  تـــدور  أفــالًمــا  وصــنــعــوا  العضويين 
الفقر  مقاومة  على  بالتركيز  وذلك  السياسي  الوعي  نسبة  رفع  أجل  من  الهيمنة  أفالم ضد  صناعة 
والمجتمع  الممتدة  والدولة  الهيمنة  وهي  لغرامشي،  األساسية  المفاهيم  أثرت  كما  واالستغالل )60(. 
المدني والمثقف العضوي، في سينما أمريكا الالتينية. وُيقصد بالهيمنة محاولة السيطرة والقيادة 
األفالم  الثقافية مثل  المنتجات  تتجلى في  القوة  أن عالقات  الثقافية واألخالقية )61(. يرى غرامشي 

الجماهيرية )62(.
القضايا  إبــراز  يحاول  الذي  العضوي  للمثقف  جلّي  هناك حضور  كان  العربية  السينما  وفي 
السياسية التي تمس مجتمعه ويحمل رؤية تغييرية للمجتمع نحو األفضل مثل عاطف الطيب الذي 
أخرج عدًدا كبيًرا من األفالم التي تناولت مشكالت المجتمع مثل الفقر والبطالة والفساد بكل حرية. 

من تلك األفالم »الحب فوق هضبة الهرم، ضد الحكومة، ملف في اآلداب، الهروب، كتيبة اإلعدام«.

2 - دولوز والسينما الصغرى
فلسفة  أو  الحركة  الصورة -  كتابيه  في  التي طرحها  السينمائية  نظريته  في  دولــوز  تطرق 
الصورة -  كتابه  في  أشــار  وقــد  والسياسة.  السينما  بين  العالقة  إلــى  الزمن  والــصــورة -  الــصــورة 

 Audun Solli, «The Power of Film in Venezuela and Mexico (1980-2010): Contesting and (57)
Supporting State Power,» (PhD Dissertation, University of Oslo, 2014), p. 10.

Ibid., p.12. � (58)

Ibid., p. 18. � (59)

Ibid., pp. 51-53. � (60)

Ibid., p. 13. � (61)

Ibid., p. 18. � (62)



138 / المستقبل العربي - العدد 496

ذات  السينما  المصطلح  بــهــذا  يقصد  ــان  وكـ  ،(Minor Cinema) الــصــغــرى  السينما  إلـــى  الــزمــن 
الواقع  الثورة وتغيير  الموارد المحدودة والتأثير األقل، وهي تزخر بالمعاني السياسية وتستهدف 
االجتماعي - السياسي. هنا يمكن الحديث عن سينما ثورية مقاومة على النقيض من السينما التي 

ُتستخدم ألغراض دعائية.

الشخصية  التجربة  فتتداخل  السياسي  مع  الشخصي  بتداخل  الصغرى  السينما  تتميز  كما 
دولــوز  إليها  تطرق  التي  األفــالم  أمثلة  ومــن  بلده.  في  السياسية  االجتماعية  األوضــاع  مع  للمخرج 
الــصــورة -  كتابه  في  دولــوز  ويوضح  شــاهــيــن )63(.  ليوسف  ليه«  »إسكندرية  فيلم  اإلطــار  هــذا  في 
شاهين  ليوسف  لــيــه«  »إســكــنــدريــة  فيلم  أن  الــزمــن 
يــتــســم بــبــعــض خــصــائــص الــســيــنــمــا الـــصـــغـــرى أو 
الفيلم  فــهــذا   .(Minor Cinema) األقــلــيــات  سينما 
فيها  يتداخل  الــذي  الثالث  العالم  سينما  إلى  ينتمي 
يدور  فالفيلم  الشخصي.  والخاص  السياسي  العام 
السيرة  وهــي  يحيى  المسيحي  الــشــاب  قصة  حــول 
رصد  خــالل  ومــن  شاهين.  يوسف  للمخرج  الذاتية 
ــى كــفــاح  كـــفـــاح الـــشـــاب ومــعــانــاتــه تــتــم اإلشــــــارة إلــ
طاحنة.  سياسية  ظــروف  مواجهة  إطــار  في  شعب 
الهوية  أزمة  الفيلم  هذا  ويطرح يوسف شاهين في 
مثل  النماذج  من  عــدد  تقديم  خــالل  من  المجتمعية 
الشابة األرستقراطية اليهودية والشاب اليساري المسلم المكافح والشاب المسيحي الطامح للهجرة 
التي تمثل حبكة ثانوية  فالمخرج يقدم مجموعة من الخيوط  المتحدة األمريكية )64(.  الواليات  إلى 
إضافة إلى الخط الرئيسي وهو قصة الشاب يحيى المنتمي إلى أقلية عددية   Subplots في الفيلم 
في المجتمع ويعاني، مثل باقي أفراد مجتمعه، ويالت الحرب والصراع السياسي. والكل يبحث عن 

هويته ووجوده وذاته )65(.

حاول منظرون مثل دولوز تحليل سينما العالم الثالث باالستعانة برؤية كافكا (Kafka) لفهم 
المشكالت التي تواجه المثقفين في دول الجنوب، وتحديًدا الروائيين. يقول كافكا إنه في الرواية 

يتداخل الشخصي والسياسي. وقد تأثر دولوز بتلك الرؤية في تحليله لسينما العالم الثالث )66(.

 Robert Sinnerbrink, Cinematic Ethics: Exploring Ethical Experience through Film (Abingdon: (63)
Oxon, New York: Routledge, 2016), p. 74.

 Gilles Deleuze, Cinema II: The Time-Image (London; New York: Continuum, 2005), pp. 209 (64)
and 212.

 Wisam Kh. Abdul-Jabbar, «Towards a Minor Cinema: A Deleuzian Reflection on Chahine’s (65)
«Alexandria Why?» (1978),» The Journal of North African Studies, vol. 20, no. 2 (2015), pp. 159-171.

 Damian Sutton and David Martin Jones, Deleuze Reframed: Interpreting Key Thinkers for the (66)
Arts (London; New York: I. B. Tauris and Co. Ltd., 2013), pp. 53- 54.

ــد تــنــطــوي عــلــى رســائــل  ــالم قـ ــ األفــ
الفيلم  خالل  من  ُتبث  أيديولوجية 
ــورة جــلــيــة.  ــا ال تـــظـــهـــر بــــصــ ــمــ وربــ
فكر  عــن  الــفــيــلــم  يعبر  أن  فيمكن 
يأخذ شكل رسائل  قد  سياسي ما 
تعكس فكر طبقة مثقفة مهيمنة 
نظام  أو  أو فكر جماعة مسيطرة 

حاكم.
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إلــى حــدوث تطور لدى  الزمن  الحركة والــصــورة -  الــصــورة -  يشير جيل دولــوز في كتابيه 
ماثيو  دراســة  تشير  بينما  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  ومــا  قبل  ما  حقبتي  بين  ما  الفيلم  صناع 
االقتصادية  السياسات  ظهور  من  نتجت  التي  السياسية  السينما  في  الكمي  التحول  إلى  هولتماير 
النيوليبرالية ونمو النظم المعلوماتية المتشابكة منذ تسعينيات القرن العشرين. ركزت تلك الدراسة 
التحول في  لتوثيق  اختير فيلمان جزائريان  الحديثة. وقد  السينما  السياسي في  التغير  تأثير  على 
الجزائر« و»خارج عن  الحديثة مثل »معركة  السياسية  السينما  السياسية في تحرك نحو  األوضاع 

القانون« )67(.
وفي الدول الكبرى ال تعبر مشكلة شخص واحد عن المجتمع بأكمله، ولكن في سينما العالم 
في  ُتعرض  الفردية  الشخصية  فالمشكلة  أمــة،  مشكلة  هي  شخص  مشكلة  تكون  أن  يمكن  الثالث 
المرتبط  الشاب  الرجل  يصيب  الــذي  اإلحباط  يظهر  التخلف«،  »مذكرات  فيلم  ففي  سياسي.  إطــار 
بالثورة الكوبية، فهو شخص برجوازي يشعر باليأس واإلحباط عندما يصل كاسترو إلى السلطة 
العالم  في  السينما  على  ال يقتصر  األمر  هذا  األمريكية.  المتحدة  للواليات  أسرته  ذهاب  من  بالرغم 
الثالث فقط ولكن بعض صناع األفالم حاولوا تقديم أفالم ذات مضمون سياسي منها فيلم »رقم 2« 
في  االستعانة  تم  وقد  للرأسمالية.  معادية  تقليدية  فرنسية  أسرة  يتناول حياة  الذي   (Number 2)

المنزلية، فالفيلم  الفيلم بممثلين غير معروفين وتكنولوجيا غير متطورة ُتستخدم لصناعة األفالم 
انتقد  اشتراكية فقط ولكن  أفكاًرا  يتناول  لم  الرأسمالي، فهو  الفكر  إلى  تقليدًيا وال ينتمي  لم يكن 

وسيلة إنتاج الفيلم الرأسمالي )68(.

3 - النظرية النسوية للفيلم
اتفقت  ولكنها  للفيلم  السياسية  األبعاد  على  الضوء  سلطت  التي  النسوية  االتجاهات  تتعدد 
المرئي  اإلعالم  األفالم. وقد دفعت سيطرة  التي تتجسد في  البطريركية  الرؤية  أهمية مقاومة  على 
األفــالم؛  تأثير  لتحليل  االهتمام  نحو  التوجه  إلــى  النسويات  لألفراد  اليومية  الحياة  على  والــصــورة 
بين  ما  الفترة  في  فظهرت  المرأة.  إلى  المجتمع  نظرة  على  األفــالم،  بتأثير  يتعلق  ما  في  وبخاصة 
أواًل:  رئيسة؛  اتجاهات  بثالثة  تمثلت  للفيلم  نسوية  نظرية  العشرين  القرن  وتسعينيات  ستينيات 
 (From االغــتــصــاب«  إلـــى  ــتـــرام  االحـ »مـــن  بــعــنــوان:   (Molly Haskell) هــاســكــل  مــولــي  أطـــروحـــة 
(Reverence to Rape حول معاملة المرأة في األفالم )69(، ثانًيا: دراسة الناقدة السينمائية النسوية 

لورا  ولدراسة  للرجل.  المتفحصة  النظرة  على  الضوء  التي سلطت   (Laura Mulvey) مالفي  لورا 

 Matthew Holtmeier, «The Modern Political Cinema: From Third Cinema to Contemporary (67)
Networked Biopolitics,» Film-Philosophy, vol. 20, nos. 2-3 (2016), pp. 303-323, <https://www.
euppublishing.com/doi/full/10.3366/film.2016.0017>.

McKibbin, «Film, Ideology and Political Theory,» p. 4. � (68)

 Molly Haskell, From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies (Chicago, IL: (69)
 University of Chicago Press, 1974), and Marilyn C. Wesley, «Reverence, Rape and Resistance: Joyce
 Carol Oates and Feminist Film Theory,» Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, vol. 32, no. 3
(September 1999), pp. 75-85.



140 / المستقبل العربي - العدد 496

مالفي مكانة كبيرة ضمن الدراسات النسوية للفيلم، فتقول مالفي إن المرأة دوًما ما تحتل مكانة 
ألين  ثالًثا: أطروحة جين   .)70( (Objectification) المرأة  الفيلم وذلك من زاوية تشييء  سلبية في 

(Jeanne Allen) عن مقاومة الُمشاِهدة المرأة للمعروض على الشاشة )71(.

زاويــة  فــي  وتحصرها  كسلعة  وُتــبــرزهــا  الــمــرأة  تشيئ  التي  النظرة  هــذه  مواجهة  سبيل  وفــي 
الجسد فقط قدمت مخرجات في الوطن العربي مثل هالة خليل وكاملة أبو ذكري وجوسلين صعب 
ونادين لبكي وإيناس الدغيدي ومفيدة التالتلي وكوثر بن هنية ونرجس النجار ويمينة بشير أفالًما 

مقاومة للنظرة البطرياركية لجسد المرأة ومتناولة لقضايا المرأة ومشكالتها.

خاتمة
ُتبث من خالل  أيديولوجية  على رسائل  تنطوي  قد  األفــالم  أن  الــدراســة  هــذه  من خــالل  تبيَّن 
الفيلم وربما ال تظهر بصورة جلية. فيمكن أن يعبر الفيلم عن فكر سياسي ما قد يأخذ شكل رسائل 
الفكر  هــذا  يكون  وقــد  حاكم.  نظام  أو  مسيطرة  جماعة  فكر  أو  مهيمنة  مثقفة  طبقة  فكر  تعكس 
منافًيا للواقع أو الحقيقة وقد يشوش الواقع كما قد يصور جانًبا معيًنا من الحقيقة ويغفل جوانب 
كساحة  الفيلم  المعارضة  أو  السلطة  من  ســواء  المختلفة  الجماعات  ُتستخدم  أن  ويمكن  أخــرى. 
لتجلي األفكار السياسية، وبالتالي قد يحدث صراع سياسي بين هذه الجماعات من خالل الشاشة 
الفضية. قدمت هذه الدراسة محاولة لفهم كيف يتم توظيف الفيلم من خالل هذه الجماعات والنظم 

السياسية لبث رسائل أي دراسة السينما كأداة سياسية.
النظرية لتحليل السينما السياسية من خالل  وقد تم تسليط الضوء على عدد من اإلسهامات 
مع  العالم  في  السياسية  السينما  توظيف  وأنــمــاط  السياسية  السينما  مفهوم  تعريف  استعراض 
التطبيق على بعض األفالم العربية. رصدت ثالثة أنماط لتوظيف السينما السياسية من خالل تتبع 
الدولة  أجهزة  أحد  السينما  كون  خالل  من  ســواء  واأليديولوجيا  السينما  بين  ربطت  التي  األدبيات 
كأداة  السياسية  السينما  هي:  األنماط  هذه  المهيمنة.  األيديولوجيا  لمقاومة  أداة  أو  األيديولوجية 
السينما  الرأسمالي،  االستغالل  عالقات  لتبرير  كــأداة  السياسية  السينما  الحاكمة،  السلطة  يد  في 
السياسية كأداة للتمرد والكفاح ضد السلطة. هذه األنماط واالتجاهات المختلفة تفسر العالقة بين 

األيديولوجيا والفيلم وتمثل حجر زاوية في التحليل األيديولوجي للفيلم.
العربي من خالل مجموعة من األفالم ترّوج أليديولوجيا  الوطن  وقد تجلت هذه األنماط في 
ضد  العربية  الشعوب  كفاح  تبرز  أخــرى  أفــالم  ظهرت  كما  قلبي«  »رد  فيلم  أبرزها  الحاكم  النظام 
فيلم  مثل  النسوية  األيديولوجيا  إلــى  تنتمي  أخــرى  وأفــالم  الجزائر«  »معركة  فيلم  مثل  المستعمر 

»صمت القصور« □

 Laura Mulvey, «Visual Pleasure & Narrative Cinema,» Screen, vol. 16, :(70) للمزيد حول ذلك، انظر
no. 3 (October 1975), pp. 6-18.

 Jeanne Allen, «The Film Viewer as Consumer,» Quarterly Review of Film Studies, no. 4 (1980), (71)
pp. 481-499.
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مقاالت وآراء��

التنوير: وكيف السبيل؟

عبد الحي عباس)*(
طبيب وباحث سوري مقيم في الواليات المتحدة األمريكية.

في  المستمر  للتطور  الطبيعية  النتيجة  هو  إذ  العميق،  بمعناه  التنوير  يرفض  أن  ألحد  ليس 
حالة  إلى  السير  في  الداروينية  لــواء  تحت  ينطوي  ربما  تطور  هو  تاريخه.  اإلنسان خالل  مسيرة 
أفضل تالؤًما مع الظروف، وأكثر قدرة على البقاء. ولقد مرت اإلنسانية في مسيرتها هذه صعوًدا 
وهبوًطا، وهي تمر اآلن بمرحلة جديدة تختلف عن كل ما سبقها في تاريخ اإلنسانية الطويل، حيث 
في  تــالؤم سريع  من  ذلك  تطلبه  وما  للعلوم،  التراكمية  الصفة  بسبب  األحــوال سريًعا  فيها  تتغير 
السلوك اإلنساني. وكذلك يكون أمر األمم والحضارات، ستندثر تلك التي ال ُتحسن اختيار الطريق 
األنسب في مثل هذه التغيرات المتسارعة لبقائها، وربما كان أهم عوامل البقاء أن تعيش مكونات 
األمة متعاونة، يدعم بعضها بعًضا، وتجد حلواًل الختالفاتها، من أي نوع كانت، آخذة في الحسبان 
مصلحة الجميع، تتفق عليها بروح سمحة ومحبة حقيقية، بعيًدا من األنانية الضيقة والقبلية النتنة. 
إن لم يكن ذلك، يتمسك كل برأيه، ويرفض الرأي اآلخر بكبرياء وتعاٍل وربما باستخفاف، يستحيل 

التفاهم، وتدخل األمة في دوامة الفناء.
التنوير، وهو ما يتحدث عنه كثير من مثقفي الوطن العربي، وينادون به،  بحثت عن معنى 
)لوك  إنكلترا  في  بــدأ  التنوير  إن  يقول  من  وجــدت  خاطئ.  بتصور  ومنهم  سطحية  بمعرفة  منهم 
ونيوتن( ثم بالمفكرين الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية وبعدها، رغم أن سلوك تلك الثورة لم يكن 
في  واإلصـــالح  النهضة  عهدي  بعد  متأخًرا  بــدأ  إنــه  يقول  من  ومنهم  التنويري.  الفكر  مع  متوافًقا 
على  اإلنسان  قــدرة  »هــو  فقال  كانط  التنويري  الفكر  فالسفة  أحــد  مفهومه  اخَتصر  ولقد  أوروبـــا. 
استعمال عقله دونما حاجة إلى اآلخر«. هم تكلموا على فصل الكنيسة عن الدولة ِلما عانت شعوُبهم 
من ظلمهما المشترك حينها؛ هم لم يعلنوها حرًبا على الدين، وإنما على تصرفات الكنيسة. نيوتن 

abdulhay@abass.com. )*( البريد اإللكتروني:  
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هو  العلم  »إن  يــقــول:  نفسه  وهــو  ديــن،  رجــل  كــان  اإلنسانية،  علماء  أعظم  ومــن  قادتهم،  مــن  وهــو 
التنوير وصاحب كتاب  اإللــه«، ويقول جان جاك روسو، أحد كبار فالسفة  الوحيد إلدراك  الطريق 
وفولتير  تشوهها«؛  التي  هي  اإلنسان  ويد  الخالق  من  سليمة  تأتي  األمــور  »إن  االجتماعي،  العقد 
فيلسوف التنوير الشهير يقول: »أعتقد بدين يقوم على إله واحد، وعلى العدل، وعلى تقّبل اإلنسان 
اآلخر، وعّد اإللحاد شرًّا كبيًرا«. وهكذا نرى أن اإللحاد ومحاربة الدين لم يكونا من التنوير. فصُل 
الدين عن السياسة شيء، وإنكار الدين واإلله ومحاربته شيء آخر، ربما جرى الخلط بينهما لدى 
بعض المثقفين، حتى إن بعضهم، وبتأثير ثقافة معينة، عدَّ اإللحاد ومخاصمة الدين أساس فكره 
التنويري، وربما عّدوه عنصًرا أساسًيا في التنوير. ثم لو نظرنا إلى الغرب الذي أتى بفكرة التنوير 
وفصل الدين عن السياسة، نجده قد أقام مجتمعات التزم فيها بالحريات التي هي من أسس التنوير، 
والشواهد  الخارجية،  سياسته  في  وبخاصة  الدين  عن  السياسة  بفصل  يلتزم  أن  يستطع  لم  إنما 
كثيرة. لست أعني بذلك خلط الدين بالسياسة، إنما هي شواهد للبعض أنه ال بد من االعتدال في ما 
يدعون إليه. لن يكون هنالك إنسان نيتشه الكامل، ولن تكون هنالك المدينة الفاضلة. الديمقراطية 
ا، حيث  بها ظاهريًّ تعمل  التي  البالد  في  تتعثر حتى  زالــت  ومــا  اإلنسانية،  تاريخ  في  حــدث جديد 
المال الذي أصبح ُيسيطر على اإلعالم واالنتخابات، ومن ثم على السياسة  ُسرقت من جانب رأس 

إلى حد كبير.
تمر األمة العربية بمرحلة، ربما هي األخطر في تاريخها، تنهش فيها عوامل داخلية وخارجية؛ 
الدول عليها طمًعا في ثرواتها، وحتى  النجاة، وخارجية بتكالب  الرؤية لطريق  داخلية في خالف 

في أرضها نفسها.
القوى األقوى في العالم، ترى في األمة العربية فريسة سمينة ضعيفة. قال أحد قادتهم: »من 
األوفــر،  نفطية هي  وثــروة  عالمًيا،  األهــم  هو  موقع جغرافي  العالم«.  يحكم  األوســط  الشرق  يحكم 
استعمارهم  منذ  خططوا  هم  أطماعهم.  لهم  تبرر  عقائدية  وقناعة  تاريخي،  حقد  ذلك  في  وينفخ 
إبقاء أهلها متفرقين، تفتك بهم فتن داخلية، أشعلوها ونفخوا، وما زالوا ينفخون  العربية  لألرض 
في نارها، بها ُتخلق فوضى خاّلقة لهم، يستطيعون من خاللها تغيير الجغرافيا والتاريخ، وسنرى 
إذ  العربية ألطفالها،  الدول  يكتبونه على هواهم وتدّرسه  العربية تشّوهه،  األمة  لتاريخ  كتًبا  قريًبا 
أن  العربية، بعد  البلدان  التدريس لمعظم  أو سيضع برامج  لهم، من يضع  بأعوان  أو  هم مباشرة، 

سيطروا على اإلعالم العربي إلى حد فاضح.
هذا المشهد ُيحّتم على المثقفين إدراك ثقل المسؤولية الملقاة عليهم في محاولٍة إلخراج األمة 
باتجاه  لتدفع  الفئات  الفاعلة من كل  القوى  الفوضى. ال بد من عمل مشترك تجتمع عليه  من هذه 
واحد. وال يظن أحد أنه خارج االستهداف، يجب على كل المكونات أن ترفض، وبإصرار، استمرار 
الفكرية  نوعها، حتى  كان  لذلك، ومهما  الالزمة  التنازالت  ثمن  كان  والتنازع مهما  والتفتت  الفرقة 

منها. ثمن االستمرار في الفوضى والخالف سيكون أكبر كثيًرا، وسيدفعه الجميع.
إن هدف جميع المخلصين، في اعتقادي، متقارب جًدا في أساسه؛ عقد اجتماعي يضمن حرية 
الفرد في التعبير والعقيدة، تتساوى فيه الفرص للجميع؛ قضاء عادل؛ توزيع للثروة معقول، وذلك 
بعض  في  حــدث  ما  هــذا  وقيمها.  األمــة  هوية  ويحترم  العائلة  سالمة  يؤمن  اجتماعي  نظام  ضمن 
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سنغافورا...(.  ماليزيا،  الجنوبية،  كوريا  )اليابان،  ونجاحه  إمكانيته  وأثبت  األقصى،  الشرق  بلدان 
ُيثبت  الحديث ما  التاريخ  الغربي ما يناسبهم، وحافظوا على هويتهم. وفي  التنوير  هم أخذوا من 
أن تحقيق أهداف التنوير من عدل وسالم ال عالقة له باإليمان أو اإللحاد، واألمثلة كثيرة على ذلك 
في االتجاهين، وما أظنها تغيب عن المثقفين، فالحروب العالمية كانت تحت أنظمة تنويرية غربية، 
والظلم في االتحاد السوفياتي كان تحت نظام إلحادي، ومذابح اليهود في ألمانيا كانت بيد نظام 
تنويري، واالستعمار الغربي بشروره كان من جانب دول نادت بالتنوير، ومن األنظمة الدينية ما 

هو ظالم.
في  يتواضعوا  وأن  الجارحة،  والكلمات  التهم  تبادل  يتجنبوا  أن  العربي  الوطن  مثقفي  على 
اآلخر،  للرأي  تفكيرهم  في  مجااًل  ُيفسحوا  أن  وعليهم  العلماء،  صفة  من  والتواضُع  آرائهم،  عرض 
وأن يكون الحوار بالكلمة الطيبة. من الحكم البوذية: »ال تتكلم بخشونة ألي شخص ألنه سيكلمك 
آخــر. على مثقفينا  اآلخــر شــيء  بــرأي  والتهكم  الــرأي شــيء،  التعبير عن  إن حق  باألسلوب نفسه«. 
أن يتمكنوا من الخروج من سجن أفكارهم، سواء الموروث منها أو المكتسب، فالمشاكل مختلفة، 
والظروف مختلفة، وكما يقول فيلسوف التنوير )كانط( »ال بد من خروج اإلنسان في تفكيره من 
التبعية آلخرين«، ال بد من حلول من الداخل، فلكل مجتمع خصوصيته في مشاكله وظروفه، ومن 

العبث أن نـُسقط عليه حلواًل ُوضعت لمشاكل وظروف مختلفة.
ثمة أمر آخر يتكلم عليه تشومسكي، أستاذ علم االجتماع واللغة في هارفارد، وهو أن التفكير 
يجب أن يكون ضمن التفكير الممكن في ظرف ومجتمع معينين، وربما كان تحديد التفكير الممكن 
بالمجتمع  وعميقة  حقيقية  معرفة  يتطلب  وهــو  أولــهــا،  هــو  إذ  الحلول،  وضــع  مــراحــل  أصعب  مــن 
حسب  ال يكون  ربما  الممكن  التفكير  وتــنــازاًل.  وتواضًعا،  وإخــالًصــا،  نافذة،  وبصيرة  وبالمشكلة، 
ا مبعِثًرا للجهود، ومضيعة  ا نظريًّ هوى الكثيرين، إذ قد يكون هواهم في الظروف القائمة طوباويًّ

لوقت ثمين.
على  الغربي  التنوير  عن  نسخة  إسقاط  على  نتكلم  أن  الممكن،  غير  من  وربما  الصعب،  من 

األمة العربية ألكثر من سبب.
وهويتها،  ونبضها  العربية  الشعوب  تاريخ  مع  تصادمي  نحٍو  على  يختلف  ما  فيه  ألن  أواًل، 

وهو ما سيضعه في صراع معها.
وثانًيا، ألنه يلبس لباس االستعمار الظالم المخادع، الذي عانته وال تزال ُتعانيه األمة العربية، 
الشعوب  معظم  على  ونّصب  وعــوده،  ر  المتنوِّ الغرب  يــراِع  لم  الغربي.  التنوير  لها  قّدمه  ما  وهــو 
َخَدمت  التنوير،  تّدعي  وهــي  الغربية  الثقافة  بقائها.  حماية  لقاء  مصالحه  تخدم  أنظمة  العربية 
وهي  احتقارها،  وحتى  أمرها  على  المغلوبة  شعوبها  سرقة  لهما  وسّوقت  واالستعمار،  اإلمبريالية 
تريد لهذه الشعوب أن تستسلم، ذلك ما يقوله إدوارد سعيد في كتابه الثقافة واالستعمار. ويرى 
متعمدة.  كانت  المستشرقين  جانب  من  العربي  صــورة  تشويه  إن  االســتــشــراق،  كتابه  في  سعيد 
العربي  إظهار  تعمدت  أن هوليوود  يبين كيف  له  ذلك جاك شاهين في محاضرات وكتاب  ويدعم 
بالدور المشين في تسلسل ألفالم على مدى عشرات السنين، وأن ذلك ال ُيمكن إال أن يكون متعمًدا 

ومخطًطا.
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الحروب  التنوير،  ذلك  نتائج  بعض  ضــرر،  ربما  بل  ضــرورة،  عدم  أثبت  التاريخ  ألن  وثالًثا، 
العالمية حدثت في ظله ألسباب قومية، وأمراض اجتماعية ُيعانيها الغرب اآلن )ومن أوضحها تفكك 
األسرة(، ويخشى مفكروه أن تؤدي إلى انهيار حضارتهم، منهم من بدأ يتكلم على أمريكا كرجل 

مريض.

إن سرنا بالتقليد األعمى للغرب فأخشى أن نقتبس مظاهره الخارجية، إذ هي األسهل واألكثر 
اجتماعية  لها عواقب  نبتغيه، وقد يكون  الذي  الحقيقي  بالتنوير  أي عالقة  لها  ليست  بريًقا، وهي 
سيئة ال حاجة لنا بها. أخشى أن ننقلها ونفشل في نقل التطور العلمي، وحرية اإلنسان، وحقوقه، 

والمساواة أمام القانون. وهذا ما تبدو بوادر حدوثه.

وتنازالتهم،  تواضعهم  وأهمية  المسؤولية،  وكَبر  المرحلة،  خطورة  ُيدركوا  أن  المثقفين  على 
االنشقاق  ُتوسع  أعمى،  فعل  كــرد  بــالــرأي  والتشبث  التعصب  تزيد  سلبية  لغة  استعمال  واجتناب 
وُتسهل مهمة الخصم. الكيان نفسه الذي نختلف على أسلوب تطويره لألفضل مهدد بوجوده. ومن 
العبث، وربما من الجهل، أن يختلف مثقفوه على القشور. ال بد من الدفع في اتجاه واحد، تتعاضد 
بعيًدا.  يكون  ربما  أمــان  شاطئ  إلى  المعطوبة  السفينة  إليصال  المخلصة،  الخيِّرة  األيــدي  كل  فيه 
المطلقة،  الحقيقة  يملك  أنــه  يعتقد  كل  الفكرية،  خنادقها  في  متمترسة  المجتمع  فئات  بقيت  إن 
ُيطلقها،  أن  أو يحق ألحد  التسميات مما ال يجوز  أو سوى ذلك من  أغبياء  أو  واآلخــرون على خطأ 
فستكون العاقبة وخيمة، وسيكونون، هم أو أبناؤهم، الجئين أو مهاجرين غير مرغوب فيهم، وهو 

ثمن غال ومؤلم، وسل به خبيًرا.

للتنوير أكثر من معنى، والوصول إلى أهدافه يمكن أن يكون بأكثر من طريق، ولكل أمة أن 
تختار المعنى الذي يالئم حاجاتها وقيمها والممكن في واقعها، وكذلك أن تختار الطريق األسهل 
واألقصر والممكن، وإال بقيت تدور في دوامة الضياع، تجتر فيها خالفاتها، وتتضارب فيها القوى 

المتناحرة، تجرها لألسفل.

أمريكا.  في  بالقليل  ليس  آخر  وقسًما  سورية،  في  منها  قسًما  قضيت  الثمانين،  تجاوزت  أنا 
الشرقية  الثقافة  كلتيهما(،  في  والتدريس  )الطب  مهنتي  بحكم  وباطًنا  ظــاهــًرا  الثقافتين  خبرُت 
القصيرة  الحياة  هذه  في  األهم  اإلنسان  هدف  كان  وإذا  بماديتها.  األمريكية  والثقافة  بروحانيتها، 
لها  ما  الثقافتين  من  لكل  فإن  االجتماع(،  علماء  ُيجمع  كما  يكون  أن  يجب  ما  )وهــذا  السعادة  هو 
وما عليها في تحقيق هذا الهدف. اإلفراط في أحدهما سيكون على حساب اآلخر، وسيخل بالتوازن 
والمادية  التواكل،  إلى  المفرطة  الروحانية  ستؤدي  السعادة.  من  قدر  أكبر  على  للحصول  األفضل 
المفرطة، كما هو الحال في أمريكا اليوم، أدت إلى أن ُيصبح اإلنسان عنصًرا من عناصر آلة إنتاج 
الوحيدة  القياس  الــدوالر هو وحدة  اآللــة، وُيعامل مثلها.  كبيرة، كما هي أي قطعة أخرى في هذه 
كانت  وإن  وجمالها  وطعمها  نكهتها  من  كثيًرا  فقدت  جافة  الحياة  أصبحت  واألشياء.  األمــور  لكل 
يتطلب  هذا  السعادة،  هدف  يخدم  ما  الثقافتين  من  كل  من  نأخذ  أن  استطعنا  لو  حبذا  مــااًل.  أكثر 
المتبادل  االحــتــرام  من  مظلة  تحت  مًعا  تعمل  وتضافًرا،  وتعاوًنا،  وحكمة،  صائبة  ورؤيــة  معرفة، 

وحسن النية.
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تحترم  المتنورة  المثقفة  والــذات  بــالــذات،  يبدأ  أن  يجب  التنوير  أقــول:  أن  أنهي  أن  قبل  أُحــب 
وال تـــؤذي شعور  ال تتكبر،  متواضعة  رأيــهــا، هي  اآلخــر  َيحترم  أن  ُتحب  الــذي  بالقدر  اآلخــر  الــرأي 
اآلخر باالستخفاف برأيه، وال تّدعي أنها تملك الرأي األصوب والحقيقة المطلقة، وهي تفهم أهمية 
االستماع لآخرين، والتعاطف معهم، والتعلم منهم. قال أحد الحكماء البنه »يا بني أريدك أن تتعلم 
حتى ال تنظر إلى أحد أنه أفضل منك، ثم أريدك أن تتعلم أكثر حتى ال تظن أنك أفضل من اآلخر«. 
وقال آينشتاين »من المقبول أن ُيحب الشخص أن ُيعرّف، إنما من غير المقبول أن يعتقد أنه أفضل 
المتنور  بين  الطريق،  منتصف  في  هو  من  وبين  الحقيقي،  المثقف  بين  ُيفّرق  ما  هذا  غيره«.  من 

الحقيقي وبين من يّدعي التنوير بتقليده بعض المظاهر.
الرياح  لم تكن  المتنقلة، في مركب،  المقبلة، بعد رحلة حياتي  أقترح لألجيال  أن  إذا كان لي 
نهاية  وإن  قريب،  الشاطئ  إن  تقول  حوله،  تحوم  السماء  طيور  هي  وها  يشتهي،  بما  دومــا  تهّب 
الرحلة ليست ببعيدة، فإنني أرى أن أفضل الطرق للوصول إلى التنوير المالئم لألمة، يكون بنشر 
التعليم على أوسع نطاق، أفقًيا وعمودًيا، ببرامج تعليم يضعها أناس مشهود لهم من األمة نفسها، 
وليست برامج يضعها لهم الغرباء. برامج تعلم العلم، وتعلم العمل المشترك منذ الطفولة، والجداَل 
بالتي هي أحسن، واحتراَم الرأي اآلخر. ومن المهم في التعليم العالي أن ُتعلم الطالب كيف يتعلم. 
أي هوية غريبة  احــتــرام  اآلخــريــن.  قيم  من  دونما حط  وقيمها،  األمــة  احــتــرام هوية  ال بــد من زرع 
وما  دوًمــا  كــان  والمستعمر  األمــة،  مسيرة  ويعرقل  بالدونية،  بالشعور  سيصيبك  هويتك  من  أكثر 
هويته  احترام  المستعَمرة،  البالد  في  الناشئة  عقول  في  يضع  أن  يحاول  مختلفة،  وبطرائق  يــزال، 
التطور  واحتقار هويتهم. ليست هناك هوية أفضل من هوية، وللجميع الحق في االعتزاز بذاتهم، 
العلمي والعسكري في منطقة معينة وفي فترة معينة، ال يعني تفضياًل لهوية ما. العلوم البشرية 
بحيرة صّبت فيها كل أمم العالم بقدر أو بأكثر. ولألمة العربية نصيبها المشرّف، كما يشهد بذلك 
إنسان  كل  ذلــك.  على  شاهد  خير  الطويل  اإلنسانية  وتاريخ  دول،  واأليــام  المنصفون،  المؤرخون 
مكرّم أًيا تكن هويته. لدى األمة العربية اآلن من الكفاءات ما تصّدره لكل أنحاء العالم، وتجده أينما 
إنما  اآلخرين،  االستفادة من خبرات  يمنع من  ما  ليس  برامجها.  أن تضع  قــادرة على  ذهبت. وهي 
من الخطأ الكبير أن يضعوا هم لألمة العربية برامج التعليم. هكذا فعلت ماليزيا وكوريا الجنوبية، 
حيث كانت ميزانية التعليم تبلغ ٧٥ بالمئة من ميزانية الدولة. إذا فعلنا ذلك فالتنوير يحدث بعدها 
ا، ولن ُيكتب له النجاح.  ا. أي أسلوب آخر يعتمد على الضغط واإلكراه لن يكون تنويًرا حقيقيًّ عفويًّ
وال ُيمكن  فيها،  وينمو  المجتمع  تربة  مــن  ينبت  فكر  هــو  عملي،  وتطبيق  وقناعة  ثقافة  التنوير 

استيراده. وهو ليس مظهًرا أو ادعاًء.
بين  اليوم،  الحاضر  العربي  الجو  في  نشاًزا  ستبدو  هــذه،  المتسامحة  رسالتي  أن  أدري  أنــا 
القادمة،  لألجيال  كلمة  إنما هي  وحــقــًدا.  العربي غضًبا  الــدم  غليان  ومــع  الــحــروب،  ضجيج طبول 

أردت أن أقولها قبل الرحيل، ولم يبَق في العمر إال القليل.
ال بد من أن أذكر أنني اقتبست من افتتاحية لمجلة العربي بقلم األستاذ العسكري □
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الثقافة المدنية في ذروة العولمة)*(

عبد الخالق عبد الله)**(
أستاذ العلوم السياسية من اإلمارات.

عدة  الراهنة، وتطرح  في مرحلتها  والعولمة  المدنية  الثقافة  بين  العالقة  المقالة  هذه  تتناول 
الديمقراطية  لنمو وازدهــار  الحواضن  أهم  التي هي من  المدنية  الثقافة  أن   )1( أبرزها:  خالصات، 
ليست في أحسن حاالتها، حتى في أقدم وأكبر النظم الديمقراطية في العالم؛ )2( أن العولمة التي 
برزت قبل نحو ثالثين سنة بلغت ذروتها مؤخًرا وتمر بمرحلة انحسار وليس بمرحلة انتشار على 
ا، لم يحقق  الصعيد العالمي؛ )3( أن الشق الثقافي من العولمة بوجه خاص، أي عولمة العالم ثقافيًّ
فما  واحــدة.  عالمية  ثقافة  بوتقة  ا وَصهره في  ثقافيًّ العالم  بتوحيد  المتمثل  أهدافه  أبرز هدف من 
حدث على أرض الواقع هو أن العولمة الثقافية ارتدت وتشّظت في هيئة مناطق حضارية وثقافية 
متخندقة ومتحفزة ومتوثبة ضد بعضها. هذه أبرز خالصات هذه الورقة التي تسعى لفهم العالقة 

بين العولمة والثقافة المدنية ويمكن تفصيل ذلك في الموضوعات اآلتية.

أواًل: الثقافة المدنية
برز مفهوم الثقافة المدنية أول ما برز في أدبيات العلوم السياسية في الستينيات من القرن 
وزميله  ألموند  غبريال  األمريكي  السياسة  عالم  هو  المصطلح  هــذا  قــدم  من  أول  وكــان  العشرين. 
سيدني فريبا في كتابهما المشترك الذي يحمل عنوان الثقافة المدنية. ففي هذا الكتاب المرجعي )1( 
ذكرا أن الثقافة المدنية تعني خليًطا من القيم والقناعات والتوجهات الحديثة والتقليدية التي تعيش 

)*( في األصل ورقة قدمت إلى: ملتقى الثقافة المدنية، الكويت 20 كانون الثاني/يناير 2020.
abdulkhaleq@gmail.com. )**( البريد اإللكتروني: 

 Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in (1)
Five Nations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963).
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والمتجدد.  والمزدهر  المستقر  الديمقراطي  النظام  لتنتج  بتسامح  بعض  مع  بعضها  وتتعايش 
وأبرز مثال على المزيج الدقيق المتوازن من القيم التقليدية والحديثة هو النموذج الديمقراطي في 
بريطانيا. يقول ألموند وفيربا إنه ال يمكن قيام نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر من دون بروز 
ثقافة مدنية. فالثقافة المدنية والديمقراطية هما صنوان ال يفترقان. ويقول لوشيان باي في كتابه 
حكومته  ومؤسسات  بسياسات  المواطن  وثقة  والتعايش  التسامح  إن  السياسية  التنمية  سمات 
عناصر  مــن  عنصر  فــأول  الــرشــيــد )2(.  الديمقراطي  والحكم  المدنية  الثقافة  مكونات  أهــم  مــن  هــي 
الثقافة المدنية هو ثقة المواطن بنظامه السياسي. فمن دون عنصر الثقة في الحكومة ومؤسساتها 
وقراراتها وسياساتها في الداخل والخارج، ال يمكن أن تزدهر الثقافة المدنية، وال يمكن أن تتحقق 
واالستبداد  القمع  ظل  في  وتزدهر  تنتعش  أن  المدنية  للثقافة  ال يمكن  لذلك  مستقرة.  ديمقراطية 
والتعسف، وال يمكنها أن تتجذر من دون حرية التعبير والمشاركة السياسية ومؤسسات المجتمع 
التعبير  وحرية  السياسي  والنشاط  التطوعي  والعمل  المدنية  الثقافة  بين  وثيقة  فالعالقة  المدني. 

والتسامح مع المعارضة والرأي اآلخر والمختلف والمخالف.

لكن بعد مرور أكثر من نصف قرن على بروز مصطلح الثقافة المدنية، تبدو الثقافة المدنية 
في أزمة على الصعيد العالمي وحتى في عقر دارها بريطانيا وأوروبا، وفي أمريكا، أكبر قلعة من 
قالع الثقافة المدنية. فبريطانيا تراجعت إلى الترتيب الخامس عالمًيا في مؤشر التسامح العالمي، 
تراجع  وعموًما  العالم )3(.  في  تسامًحا  دولــة  عشرين  أكثر  قائمة  ضمن  تعد  لم  المتحدة  والواليات 
بصورة حادة عنصر التسامح السياسي والديني الذي هو أهم مكونات هذه الثقافة، وأصبح سلعة 
نادرة وعملة صعبة على الصعيد العالمي. كذلك تراجع منسوب الثقة في العالم وحدث أكبر تراجع 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  والــشــركــات  بالحكومات  تثق  تعد  لــم  فالشعوب   .2019 سنة  خــالل 
العالم،  في  المساواة  فجوة  زيــادة  إلــى  السبب  يعود  وقــد  والحديثة،  التقليدية  اإلعالمية  والمنابر 
والالفت  العالمي )4(.  الصعيد  على  الثقة  مؤشر  يقيس  الــذي  السنوي  أديلمان  تقرير  في  جــاء  كما 
األخيرة، وهو  السنوات  الديمقراطية خالل  النظم  بلغت مستويات عالية في  الثقة  أزمة  أن  لالنتباه 
أوقاتها في ظل احتقان  التي تمر بأصعب  الديمقراطية  الديمقراطية والنظم  انعكس سلًبا على  ما 
ا  حاليًّ يجري  ما  االحتقان  هــذا  على  مثال  أبــرز  كــان  وربما  مسبوق.  غير  سياسي  وشلل  مجتمعي 
العاصمة  في  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  أنصار  بين  حاد  سياسي  وتناحر  اصطفاف  من 
األمريكية واشنطن. ومن أبرز مظاهر انحسار الثقة وتراجع التسامح هو بروز تيار اليمين المتشدد 
يمينية  تــيــارات  المهاجرين وصــعــود  اآلخــر ورفــض  كــره  يعتاش على  الــذي  الــغــرب  فــي  والمتطرف 

متشددة ومتطرفة كما يحدث في عموم أوروبا، وتولد حكومات ديمقراطية ائتالفية غير مستقرة.

 Lucian W Pye, Aspects of Political Development (Boston, MA: Little, Brown and Company, (2)
1966).

 Hanna Meltzer, «The World’s Most and Least Tolerant Countries 2016,» The Telegraph, (3)
26/12/2016.

2020 Edelman Trust Barometer, 19 January 2020.   (4)
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والعولمة  عموًما  العولمة  وبــروز  المدنية  الثقافة  انحسار  بين  عالقة  توجد  هل  السؤال  يظل 
الثقافية بوجه خاص؟

ثانًيا: العولمة والعولمة الثقافية
حركة  هي  العولمة )5(،  عنوان  يحمل  الــذي  كتابه  في  روبرتسون  رونالد  عرفها  كما  العولمة 
المدهشة )6(  والمعلوماتية  العلمية  التطورات  نتيجة   1990 عام  بعد  تسارعت  التي  العالم  انكماش 
التي تزامت أيًضا مع تحوالت سياسية زلزالية أبرزها سقوط جدار برلين وانهيار االتحاد السوفياتي 
التي  المتالحقة  التقنية  الــتــطــورات  الــحــضــارات )8(.  ــراع  وصـ الــتــاريــخ )7(  نهاية  أطــروحــات  ــروز  وبـ
يزداد  وجعلته  العالم  انكماش  مسارات  زخم  عمقت  الماضية،  الثالثين  السنوات  خالل  تتوقف  لم 
اندماًجا اقتصادًيا وثقافًيا وسياسًيا. فجأة أصبحت حركة انتقال األفكار والقيم واألفراد والسلع بين 
أكثر  أصبحت  فالثقافات  وحرية.  وسهولة  وكثافة  سرعة  أكثر  واالقتصادات  والمجتمعات  القارات 
تأثًرا ببعضها، واالقتصادات أكثر اعتماًدا وارتباًطا ببعضها والمجتمعات أكثر انفتاًحا على بعضها 
والدول أكثر تواصاًل واتصااًل ببعضها. حدث كل ذلك بسرعة مدهشة وفي زمن قياسي. ولم يقتصر 
األمر على عالم بال حدود، وعلى سرعة وكثافة وسهولة وحرية االنتقال على الصعيد العالمي، بل 
إن فعل انكماش العالم تغلغل سريًعا في وعي اإلنسان المعاصر، وبخاصة جيل الشباب المعولم 
الذي أصبح يدرك انتماءه اإلنساني المشترك، وأنه جزء من بشرية تسكن في سفينة كونية صغيرة 

تواجه أزمات مصيرية مشتركة )9(.
كان للشق االقتصادي واالستثماري والتقني من حركة انكماش العالم بريقه وجاذبيته وزخمه، 
وحقق، في ما حقق، المزيد من دمج اقتصادات العالم. وكذلك كانت حال البعد السياسي للعولمة 
عصر  وانتهاء  الــدول  تقارب  لتعني  السياسية  والعولمة  السياسة  عولمة  عن  الحديث  ازداد  حيث 
عولمة  وحي  ومن  بينها )10(.  فيما  الفاصلة  والسياسية  الجغرافية  الحدود  وإلغاء  المطلقة  السيادة 
مكان« )11(.  كل  في  بالسياسة  مرتبطة  أصبحت  مكان  كل  في  السياسة  »إن  مقولة  برزت  السياسة 
أما المشروع الثقافي للعولمة فقد كان أكثر إشكالية وأقل رواًجا وواجه الرفض واالنتقاد أكثر من 

Ronald Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture (London: Sage, 1992).   (5)

)الكويت:   231 المعرفة؛  عالم  ــوان،  رضـ عبد السالم  ترجمة  اإلنــتــرنــت،  بعد  المعلوماتية  غيتس،  (6) بيل 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1998(.
(7) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة حسين الشيخ )بيروت: دار الحضارة الجديدة، 1993(.

Samuel Huntington, The Clashes of Civilizations (London: Touchstone Books, 1996).   (8)

(9) عبد الخالق عبد الله، »العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها،« عالم الفكر )الكويت(، العدد 

.)1999( 2
(10) سعيد الصديقي، الدولة في عالم متغير: الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدة )أبو ظبي: مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2008(.
 278 العدد   ،24 المستقبل العربي، السنة  الخالق عبدالله، عولمة السياسة والعولمة السياسية،«  (11) عبد 

)نيسان/أبريل 2002(.
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األبعاد األخرى للعولمة )12(، بل جاء بنتائج عكسية غير متوقعة. فوفق أدبيات العولمة الثقافية كان 
النتقال  الكاملة  الحرية  مرحلة  البشرية  بدخول  ووعــد  للثقافات،  انفتاح  يحدث  أن  المفروض  من 
األفكار والقيم واألذواق على الصعيد العالمي. لقد بشرت العولمة الثقافية بزيادة حضور المكون 
العالمي  المواطن  بــروز  ذلك  في  بما  الوطني،  محل  العالمي  إحــالل  اإلنساني  اإلدراك  في  العالمي 

الذي يشعر ببعده العالمي بقدر ارتباطه بالمكون المحلي )13(.

نحو  بعد  لكن  العولمة.  وصعود  بــروز  بداية  في  والنظريات  األدبــيــات  توقعات  كانت  هكذا 
30 سنة من حركة انكماش واندماج العالم، تحقق بعض وليس كل من تلك التوقعات، وما تحقق 
العولمة  لمشروع  متوقعة  غير  وارتــدادات  مراجعات  األخيرة حدثت  السنوات  في  إنه  بل  متواضع، 
الثقافية. فمن ناحية حدث انفتاح ثقافي وحضاري غير مسبوق، لكن لم يحدث ذوبان الثقافات في 
ثقافة عالمية واحدة وفي بوتقة حضارية إنسانية مشتركة. كذلك في الوقت الذي حدث تدفق ضخم 
الدول  العالمي، سارعت  الصعيد  على  والقيم  واألفكار  والمعلومات  األخبار  انتقال  في حركة  وحر 
لضبط هذا التدفق ووضع قيود مشددة على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ووظفت 
التطورات التكنومعلوماتية لصالحها على حساب حرية المواطن )14(. كما ساهمت التكنولوجيا في 
أدى  االفتراضيين )15(. كل ذلك  الطغاة  السلطوية والفردية والبوليسية وبروز ظاهرة  النظم  تقوية 
التعبير صاحبه هجوم غير مسبوق على حرية الصحافة على  إلى حدوث تراجع في مؤشر حرية 
المستوى العالمي، كما ورد في تقرير حرية الصحافة لعام 2019 الصادر عن مؤسسة »مراسلون 
بال حدود« )16(. كما حدث تراجع ملحوظ للسنة التاسعة على التوالي في مؤشر حرية التعبير على 
الشبكة العنكبوتية، وفق تقرير حرية التعبير في اإلنترنت الذي الحظ انتكاسة في مستوى الحرية 
في الفضاء االفتراضي في 33 دولة من أصل 65 دولة في العالم خالل الفترة من يونيو 2018 إلى 

حزيران/يونيو 2019 )17(.

مناطق  إلــى  العالم  انقسم  والمتوقع،  الموعود  الثقافي  االنفتاح  من  وبــداًل  ذلــك،  على  عــالوة 
ا  ثقافيًّ انصهاًرا  وليس  وحــضــاري  ثقافي  تخندق  حــدث  بعضها.  ضد  ومتحفزة  متخندقة  ثقافية 

الثقافات«.  سائر  على  رمــزي  وعــدوان  ثقافي  اغتصاب  »فعل  هي  العولمة  إن  بلقزيز  عبد اإلله  (12) يقول 

العرب  إلــى:  قدمت  ورقــة  العولمة،«  ثقافة  أم  الثقافة  عولمة  الثقافية:  والهوية  »العولمة  بلقزيز،  عبد اإلله  انظر: 
مركز  )بيروت:  العربية، ط 3  الوحدة  دراســات  نّظمها مركز  التي  الفكرية  الندوة  والعولمة: بحوث ومناقشات 

دراسات الوحدة العربية، 2000(، ص 318.
يسين،  والسيد   ،)2011 الساقي،  دار  )لندن:  العولمة  عصر  في  العربية  الثقافة  الحمد،  تركي  (13) انظر 

المعلوماتية وحضارة العولمة: دراسة نقدية عربية )القاهرة: نهضة مصر، 2001(.
(14) إسالم حجازي، »عام 2020 وجحيم الفاشية الرقمية،« نشرة أفق )مؤسسة الفكر العربي( )2 شباط/

فبراير 2020(.
 Andrea Kendall-Taylor, Erica Frantz and Joseph Wright, «The Digital Dictators: How (15)
Technology Strengthens Autocracy,» Foreign Affairs (6 February 2020), <https://www.foreignaffairs.
com/articles/china/2020-02-06/digital-dictators>.

Reporters without Borders, 2019 Press Freedom Index, <https://rsf.org/en/ranking>.   (16)

Freedom House, 2019 Freedom of the Net, <https://freedomhouse.org/report/freedom-net>.   (17)
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أقل  أصبحتا  وأمريكا  فأوروبا   .1990 سنة  العولمة  بروز  منذ  الثالثين  السنوات  خالل  ا  وحضاريًّ
متوجسة  اليوم  أصبحت  العالم،  عولمة  حركة  قــادت  التي  األنكلوسكسونية  والحضارة  تسامًحا، 
القيمية،  ومكتسباتها  المادية  مكاسبها  حماية  تحاول  حصينة  قلعة  خلف  ومتحصنة  اآلخــر،  تجاه 
العالمي فقد  المواطن  أما  المهاجرين والالجئين )18(.  ويتلبسها هوس اإلسالموفوبيا، والخوف من 
برز في الخطاب األيديولجي للعولمة أكثر مما برز في الواقع السوسيولوجي. فقد تشبث المواطن 
اهتمامه بالخارج.  الداخل بقدر  إلى  الجديد  المواطن  انكفأ  الوطني والمحلي، بل  بانتمائه  العالمي 
من  المواطن  اقتالع  من  والمعلوماتي،  والتقني  والقيمي  الثقافي  زخمها  بكل  العولمة،  تتمكن  لم 
وطنه ومن ومحليته. فالمواطن األمريكي أمريكي أكثر من أي وقت، والمواطن البريطاني متعصب 
لبريطانيته، وأكبر دليل على ذلك انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي مؤخًرا )19(، وكذلك حال 
بهندوسيته  معتز  هو  بل  بهنديته  اعتزاًزا  أكثر  اآلن  هو  الهندي  فالمواطن  مكان.  كل  في  المواطن 
وذهب النتخاب حزب هندوسي يميني متطرف )20(. ويمكن أيًضا القول إنه بعد 30 سنة من بروز 
العولمة لم تحدث »أمركة للعالم«. فأمريكا تتجه نحو االنكفاء واالنعزال وترفع شعار »أمريكا أواًل«، 
ولم تحدث »أوروبة« العالم. فاالتحاد األوروبي يعيش بداًل من أزمة واحدة، عشر أزمات من بينها، 
أزمة هوية وأزمة نمو وأزمة ديون وأزمة عملة »اليورو« وأزمة قيادة وأزمة الجئين وأزمة مهاجرين 
وأزمــة يمين متطرف وأزمــة تسامح وأزمــة تشكيك في جدوى االندماج األوروبــي عالوة على أزمة 

انسحاب بريطانيا )21(.

ثالًثا: ذروة العولمة
هل انتهت العولمة إًذا؟ سؤال طرحه جون رالستون ساول في كتابه انهيار العولمة )22(. لكن 
السابق ألوانه إصدار شهادة وفاة  السؤال، وحتًما من  السابق ألوانه طرح هذا  حتى وإن كان من 
بحق العولمة، فالسؤال األهم الذي يتم تداوله في أدبيات العولمة: ما هو جديد العولمة؟ )23( هناك 
أكثر من أطروحة حول ما هو جديد العولمة؟ من أبرزها تلك األطروحات النظرية والتحليلية فكرة 
أن العولمة فقدت زخمها بعد 30 سنة من بروزها، وأنها في حالة هبوط بعد أن كانت في صعود. 
وهناك من يعتقد أن العولمة بلغت منتهاها وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة ذروة العولمة )24(. أما 

2018 European Islamophobia Report, <https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/ (18)
uploads/2019/09/EIR_2018.pdf>.

 Lindsay Richards, «National Identity and Brexit Preferences,» The UK in Changing Europe, (19)
31 January 2019.

 Jeffery Gettleman and Maria Abi Habibi, «Is India Becoming a Hindu Nation,» New York (20)
Times, 16/12/2019.

Michel Chossudovsky, «10 Crisis of the European Union,» Cartoon Catehon (January 2020).   (21)

John Ralston Saul, The Collapse of Globalism (London: Atlantic Books, 2005).   (22)

 Michael M. Weinstein, Globalization What Is New? Columbia University Press. New York   (23)
2005.

«Have We Reached Peak Globalization?,» Bloomberg News, 24 January 2020.   (24)
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فريد زكريا مؤلف كتاب عالم ما بعد أمريكا، فإنه يتحدث عن مرحلة تفكيك العولمة )25(. ثم هناك 
من أخذ ينظر إلى مرحلة جديدة في سياق بروز وصعود العولمة هي مرحلة »ما بعد العولمة« على 

نسق ما بعد الحداثة )26(.

التراجع  على وشك  أنها  أو  ذروة جديدة،  إلى  في طريقها  أو  ذروتها،  في  العولمة  تكون  قد 
واالرتداد، وبخاصة مع بروز حركة حمائية رافضة للعولمة االقتصادية في عقر دارها، أمريكا في 
ظل رئاسة دونالد ترامب الذي يتزعم حركة شعبوية انعزالية وعنصرية )27(. أيًضا من شواهد ارتداد 
العولمة أنها بدأت بسقوط جدار برلين، لكن خالل 30 سنة من العولمة تم بناء 77 جداًرا فاصاًل، 
ارتــداد  شواهد  ومن  المكسيك.  مع  حدودها  على  حائًطا  أقامت  التي  وأمريكا  أوروبــا  في  معظمها 
الوطنية  وموجة  الجديدة  الشعبوية  موجة  وصعود  األجنبية،  االستثمارات  تدفق  تراجع  العولمة 
الجديدة، وعودة الشركات العابرة للقارات إلى أوطانها تلبية لمطالب شعبية تعيش البطالة وتدهور 
الوصف  لكن مهما كان  الضريبي.  التهرب  األموال ووقف  المعيشة وتطالب بعوة رؤوس  مستوى 
عقر  في  مرفوضة  العولمة  أن  تبدو  التي  الوقت  في  أنه  فالمفارقة  العولمة،  جديد  هو  لما  الدقيق 
دارها، يتم الترحيب بها في آسيا، وبخاصة في الصين والهند وبقية دول النمور اآلسيوية، فيتنام 
المدافعين والمتحمسين  اليوم من أكثر المستفيدين وأكبر  التي هي  وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، 
للعولمة وحرية التجارة والتجارة الحرة والدفع في الخصخصة ورفع لواء موجة »النيوليبرالية« )28( 
الغرب  فــي  سيئة  العولمة  سمعة  كانت  ربما  األخـــيـــرة )29(.  أيامها  تعيش  أنها  البعض  يعتقد  التي 
الرأسمالي لكنها سمعتها طيبة في الشرق الرأسمالي الصاعد. فمثاًل يشير استطالع للرأي أن نسبة 
في  دولــة  أي  أو  أمريكا  في  وليس  بالمئة(،   93( فيتنام  في  أقصاها  إلى  يصل  بالعولمة  الترحيب 

الغرب )30(. أْسَيَوة العولمة هي جديد نسخة القرن الحادي والعشرين من العولمة.

يبقى القول إنه على الرغم من تزايد الحديث عن انحسار العولمة وتراجع االهتمام األكاديمي 
من  مستمرة  العالم  انكماش  حركة  أن  إال  العولمة،  بعد  ما  مرحلة  على  وتركيزها  العولمة  بأدبيات 
الهواتف  من  الخامس  والجيل  الصناعي،  الذكاء  مجال  في  المذهلة  التطورات  بسبب  توقف،  دون 
الفيسوبك  مواقع  على  الكثيف  الشعبي  واإلقبال  االجتماعي  التواصل  وسائل  منابر  وتعدد  الذكية 
وتويتر وانستغرام، كل ذلك يشير إلى أن البعد التقني والمعلوماتي والعلمي للعولمة يعيش عصره 

Fareed Zakaria, «The World is De-Golabalizing,» The Washington Post, 24/1/2020.   (25)

 Charles Dannreuther, «What Does Post Globalization Mean and How Can we Respond?,» (26)
Colloque International, 10-12 June 2015.

Jamelle Bouie, «The Racism at the Heart of Trump’s Travel Ban,» New York Times, 4/2/2020.   (27)

 Stephen Werheim, «How Neo-Liberalism Shaped the International System,» Foreign Affairs (28)
(May-June 2019).

 Miatta Fahnbulleh, «The Neoliberal Collapse: Market Are Not the Answer,» Foreign Affairs (29)
(January-February 2020).

Branko Milanovic, «The Clash of Capitalism,» Foreign Affairs (January-February 2020).   (30)
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الذهبي ولم يفقد زخمه )31(. لقد كانت التطورات التقنية والعلمية هي وقود العولمة والقوة الدافعة 
التطورات  استمرار  اليوم.  النكماشه  الفاعلة  القوة  أيًضا  وهي  السابق،  في  العالم  انكماش  لحركة 
الذي  الخبر/الحدث  أن  أي  العالم«،  »لحظنة  أيًضا  ويعني  العالم  انكماش  استمرار  يعني  التقنية 
يقع في أقصى الشرق أصبح يشاهد ويتابع ويتم التفاعل معه في نفس لحظة حدوثه في أقصى 
غرب العالم. هذه الحالة ما زالت قائمة وربما أكثر من أي وقت آخر، وهذا يعني أن العولمة قائمة 

ومستمرة بكل أبعادها الثقافية واالقتصادية والسياسية.

رابًعا: عالقة العولمة بالثقافة المدنية
مهما كان األمر بالنسبة إلى استمرارها، أو انحسارها، فالسؤال هو: هل ساهمت العولمة في 
نشر الثقافة المدنية؟ وهل عّجلت أم أّجلت المسار الديمقراطي العالمي؟ الجواب ملتبس، وصفحة 
الثقافة  المباشرة على  المباشرة وغير  بانعكاساتها  يتعلق  ما  العولمة رمادية، بيضاء وسوداء، في 
المدنية التي هي ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي. فالعولمة وعلى مدى السنوات الثالثين 
الماضية أسهمت في نشر أسلوب حياة حديثة ومعولمة، وأعلت شأن القيم الليبرالية وحرية الفرد 
ل اآلخر، ودافعت عن قضايا البيئة وجعلتها في قلب االهتمام الدولي ووضعت  وثقافة التسامح وتقبُّ
قضايا الحريات على رأس األجندة العالمية. كما أنها ساهمت في رفع كثافة وسرعة وحرية انتقال 

رؤوس األموال واألفراد والقيم واألفكار.
بين  الفجوة  عّمقت  التي  المتوحشة،  صيغتها  في  الليبرالية  بنشر  متهمة  أيًضا  العولمة  لكن 
الفجوة  إن  فقر، حيث  فقًرا على  يــزدادون  الذين  العالم  غًنى، وفقراء  يــزدادون  الذين  العالم  أغنياء 
بينهما في أعلى مستوياتها منذ بروز النظام الرأسمالي قبل نحو 300 سنة. والعولمة أيًضا متهمة 
المستبد )33(.  القوي  الرجل  بنموذج  واإلعجاب  الجديد،  اليمين  وبروز  الشعبوية )32(،  الثقافة  بنشر 
ثقافة  انتشار  عــززت  المدنية،  الثقافة  أن تسهم في نشر  بــداًل من  العولمة  أن  ذلك  واألســوأ من كل 
البذاءة وخطاب الكراهية ونظام التفاهة وزيادة منسوبه في السنوات األخيرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، وبخاصة منصات تويتر كما جاء في كتاب سو شييف بعنوان وباء الكراهية العالمي 

في العالم االفتراضي )34(، وكتاب نظام التفاهة ألستاذ الفلسفة آالن دونو )35(.

 David Patrikarakos, War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the (31)
Twenty First Century (New York: Basic Books, 2017).

العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء:  )الــدار  الشعبوية  أم  العقالنية  الحرجة:  السردية  الغذامي،  الله  (32) عبد 

.)2020
 Yascha Mounk, «The Dictators’ Last Stand, Why the New Autocrats Are Weaker Than They (33)
Look,» Foreign Affairs (September-October 2019).

 Sue Scheff with Melissa Schorr, Shame Nation: The Global Epidemic of Online Hate (34)
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2017).

 .)2020 للنشر،  دار سؤال  )بيروت:  الهاجري  التفاهة، ترجمة مشاعل عبد العزيز  نظام  (35) آالن دونــو، 

سيطرة  إلــى  تدريجًيا،  أّدى،  نظام  بسيادة  تتعلق  مسبوقة  غير  تاريخية  مرحلة  نعيش  »نحن  دونــو  آالن  يقول 
التافهين على جميع مفاصل نموذج الدولة الحديثة« )ص 14(.
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ضحايا  إحــدى  المدنية  الثقافة  كانت  ربما  بل  المدنية  للثقافة  العولمة  تنتصر  لم  باختصار 
الحكومات  في  الشعوب  وثقة  انحسار،  في  والتعايش  التسامح  أن  فالمؤكد  العالم.  عولمة  حركة 
تعيش  والديمقراطية  حاالتها،  أفضل  في  ليست  والجديدة  التقليدية  اإلعــالم  ومنابر  والمؤسسات 
فقدت  ذلــك  على  عــالوة  الديمقراطية.  نظمها  في  الشعوب  ثقة  تراجعت  بعدما  مستعصية  أزمــات 
لكن  ا.  وأخالقيًّ ا  وقيميًّ ا  ثقافيًّ الموحد  العالم  بخلق  العولمة  وعود  في  الثقة  والمجتمعات  الشعوب 
هناك جديد العولمة الذي ال يمكن تجاهله، وأبرزه أن العولمة لم تعد تعني األوربة أو األمركة، بل 
الصاعد والمزدهر،  النموذج  فالنموذج اآلسيوي هو  العولمة واألسَيَوة وجهين ال يفترقان.  أصبحت 
الــمــاضــي، والجنس األصــفــر فــي صــعــود فــي حين  المستقبل، فــي حين أن أوروبـــا هــي  وآســيــا هــي 
أما  الغربي.  الــذوق  بريق  خفَت  بعدما  بريقه  له  اآلســيــوي  والـــذوق  هبوط.  في  األشقر  الجنس  أن 
ا.  اقتصاديًّ العالم  زعامة  على  وتنافسها  األمريكية  للرأسمالية  ا  ندًّ تقف  فإنها  الصينية  الرأسمالية 
والصراع القادم لن يكون صراع الحضارات، بل صراع الرأسماليات التي تتجسد حالًيا في الحرب 
ينتقل  الجديد  العالمي  واإلبــداعــي  المالي  الثقل  ومركز  وواشــطــن،  بكين  بين  المحتدمة  التجارية 
تدريًجا من الغرب إلى الشرق. لقد انتزعت آسيا راية العولمة متسلحة بالتطورات المذهلة في الذكاء 
االصطناعي والجيل الخامس من الهواتف الذكية وطريق وحزام الحرير الجديد. هذه التطورات هي 
وقود حركة انكماش العالم خالل السنوات الثالثين المقبلة حيث يتوقع أن يكون النصف األول من 

القرن الحادي والعشرين قرن آسيا في التاريخ العالمي المعاصر )36( □

Parag Khanna, The Future is Asia (New York: Simon and Schuster, 2019).   (36)
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 االستعمار، االستعمار الجديد وقوانين 
مكافحة اإلرهاب في العالم العربي

أحمد محمد أبوزيد)*(
 ،(Handa-CSTPV) مركز هاندا لدراسات اإلرهاب والعنف السياسي 
كلية العالقات الدولية، جامعة سانت أندروز، اسكتلندا - المملكة المتحدة.

ــا  عــلــى الـــرغـــم مـــن الــطــفــرة الــهــائــلــة )كــمــيًّ
اإلرهــاب  دراســـات  حقل  شهدها  التي  ا(  ونوعيًّ
خالل العقدين الماضيين، إال أن الدراسات التي 
بلدان  فــي  ومكافحته  اإلرهـــاب  تــاريــخ  تتناول 
تكن  لــم  إن  قليلة،  زالـــت  مــا  العالمي  الــجــنــوب 
نادرة. ففي ما يتعلق بدراسة هذه الظاهرة في 
الــعــالــم اإلســالمــي والــشــرق األوســـط على وجه 
دراســات  قــراءة  المعتاد  غير  فمن  الخصوص، 
متوازنة ومتبصرة، وال سّيما من جانب مؤلفين 
عرب/مسلمين. كذلك لوحظ أن معظم األدبيات 
ــاريـــخ األوروبـــــــــي فــي  ــتـ ــة الـ ــ ــ ــز عـــلـــى دراسـ تـــركـ
بالفرنسية  يعرف  ما  )وتــحــديــًدا  الثامن  القرن 
كنقطة   ((Regime Terrore) اإلرهـــاب  بعهد 
انــطــالق لــدراســة اإلرهــــــاب )1( وإغــفــال تــجــارب 
النقيض  عــلــى  العالم.  مــن  األخــــرى  الــمــنــاطــق 
الباحثين  مــن  جــديــد  اتــجــاه  يناقض  ذلـــك،  مــن 

aa286@st-andrews.ac.uk. )*( البريد اإللكتروني:  
 Ronald Schechter, A Genealogy of Terror in Eighteenth-Century France (Chicago, IL: University (1)
of Chicago Press, 2018).

»الغربية«  والمقوالت  االفتراضات  من  العديد 
ومكافحته.  اإلرهـــاب  دراســـة  حــول  المترسخة 
في  كــان  ــذي  )الـ الظبيري  فاطمة  كــتــاب  يمثل 
عليها  حصلت  التي  الدكتوراه  أطروحة  األصــل 
الكندية(  تورونتو  جامعة  من   2017 عام  في 
ــذه األعــمــال  مـــثـــااًل عــمــيــًقــا ورائــــــًدا عــلــى مــثــل هـ
تبحث  الــكــتــاب،  هــذا  فــي  الرصينة.  األكــاديــمــيــة 
الظبيري عن العالقة بين النفوذ الغربي، سواء 
االستعمار  يسمى  مــا  أو  االستعمار  حقبة  فــي 
اإلرهــــاب في  قــوانــيــن مكافحة  الــجــديــد، وبــيــن 
الوطن العربي على وجه الخصوص )ص 2(، 
حاضنة  نظرها  في  تمثل  التي  المنطقة  وهــي 
للمنظمات   (Hostile Producer) ومــفــرخــة 
رئيسًيا  فاعاًل  تَعّد  أخرى  جهة  ومن  اإلرهابية، 
ــرب الـــعـــالـــمـــيـــة لــمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب.  ــحــ ــي الــ فــ
ــة جــــذور  ــ ــدراسـ ــ ــك، تــتــعــقــب الـ ــ ــ ــــى ذل إضــــافــــة إلـ
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اإلرهــاب  مكافحة  وتشريعات  قوانين  وتطور 
الــمــتــخــذة على  الــقــانــونــيــة  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
اإلرهــاب  مكافحة  لتعريف  اإلقليمي  المستوى 
الجوانب  أصل  الظبيري  تحلل  كما  )ص 77(. 
في  والتونسية  المصرية  للتدابير  اإلشــكــالــيــة 
تحليل  عبر  اإلرهــاب )ص 12(  مكافحة  مجال 
واألمــن  ــاب  اإلرهــ مكافحة  وتــدابــيــر  تشريعات 
الــقــومــي مــن بــدايــات الــقــرن الــتــاســع عشر إلى 

وقتنا الحاضر.

أواًل: في البدء كان االستعمار
ــذور االســـتـــعـــمـــاريـــة لــألنــمــاط  ــجــ لــفــهــم الــ
السياسية  السيطرة  نسق  من  الحالية  والصور 
أنــه مــع دخــول  تــدعــي الظبيري  واالجــتــمــاعــيــة، 
القرن  نهاية  منذ  العربي  الوطن  إلــى  الحداثة 
ــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــقـ ـــل الـ ــ ــ الـــثـــامـــن عــشــر وأوائ
الـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل  ــتـــعـــادة(  اسـ )أو  وعـــــودة 
ــقـــوى »اإلمـــبـــريـــالـــيـــة« الــغــربــيــة  ــع الـ الــعــمــيــق مـ
وبخاصة  »الحداثية«،  األوروبية  والمجتمعات 
وصعود   )1798( لمصر  نابليون  احتالل  مع 
محمد علي باشا )1805 - 1841( في مصر، 
تونس  فــي  مصطفى  األول بـــــن  أحــمــد  وحــكــم 
الــيــوم  نــســمــيــه  مـــا  بــــزغ   ،)1882 - 1859(
التي  ــاب،  اإلرهــ مكافحة  مــمــارســات وســرديــات 
واكتساب  المؤسسي  الطابع  اتــخــاذ  فــي  بــدأت 
الــطــابــع الــنــظــمــي. طــبــًقــا لــلــظــبــيــري، فــقــد قــرر 
الفرنسية  القوانين  إدخال وتطبيق  الفرنسيون 
وبخاصة  نابليون(  )كــود  مصر  في  الوضعية 
الــفــرنــســي. تجلى ذلــك على  الــعــقــوبــات  قــانــون 

 Hazem Kandil, Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt’s Road to Revolt. New York: Verso, 2014); (2)
 Zeinab Abul-Magd, Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt (Berkeley, CA: University of
 California Press, 2013), and Khaled Fahmy, All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making

of Modern Egypt (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1997).

 Khaled Fahmy, In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt (3)
(Berkeley, CA: University of California Press, 2018).

الــمــصــري  الـــتـــعـــريـــف  ــي أن  ــال فــ ــثـ ــمـ الـ ســبــيــل 
 )2015 لــعــام   94 الــرقــم  )الــقــانــون  لـــإرهـــاب 
ــن غـــمـــوض مــصــطــلــحــاتــه وبــعــض  ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ
ــذوره ويمكن  ــ الــهــامــشــيــة، يــجــد جـ الــتــعــديــالت 
العقوبات  قــانــون  نــص  فــي  أصله  على  العثور 

الفرنسي لعام 1810 )ص 12(.
مــثــل هـــذه الـــمـــحـــاوالت أســهــمــت كــثــيــًرا في 
التونسية،  المصرية -  »التحديث«  عملية  تسريع 
وفي تطوير طرائق وتقنيات العقاب واالنضباط 
القروسطية )ما قبل الحداثية( عبر دمجها بالنظم 
الحديثة،  األوروبية  والتأديبية  اإلداريــة  القانونية 
منذ  والبريطانية،  واإليطالية  الفرنسية  وتحديًدا 
كذلك،  عشر.  التاسع  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف 
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن مــحــاوالت كـــلٍّ مــن محمد 
المستمرة لتحديث وإصالح  علي وابن مصطفى 
ــاد لـــلـــحـــاق بــركــب  ــتــــصــ مـــؤســـســـات الــــدولــــة واالقــ
التصنيع والتحديث  الــدول األوروبــيــة، من خالل 
أدت  قد  والمؤسسية،  البيروقراطية  واإلصالحات 
والممارسات  المحاوالت  تقوية وتعزيز هذه  إلى 
من  وبالرغم  )ص 163(.  الحداثية  »القانونية« 
ذلك، تتجاهل الدراسة أنه قد تزامن تطبيق هذه 
الــمــمــارســات )وبـــخـــاصـــة فـــي مــصــر( مـــع بـــزوغ 
ــم  حـــركـــات مــعــارضــة وتـــمـــرد شــعــبــي كــبــيــر ودائــ
ضدها )2(، حيث ساد االعتقاد بأن صيرورة عملية 
يذكر  إذ  وعقابية؛  سلطوية  كانت  هــذه  التحديث 
نظام  بها  تعامل  التي  الطريقة  أن  فهمي  خالد 
هذه  المستحدثة  ومؤسساته  علي  محمد  أســـرة 
)أي الجيش والشرطة( مع المواطنين المصريين 
كالقمع  ممنهجة  عنفوية  ممارسات  على  تركزت 

والتعذيب والسجن واإلخضاع والقهر )3(.



156 / المستقبل العربي - العدد 496

بـــأن أســالــيــب مكافحة  الــظــبــيــري  تــجــادل 
تتجاهل  الــتــي  الـــراهـــنـــة،  الــتــعــســفــيــة  اإلرهــــــاب 
المواطنين،  وحــريــات  حــقــوق  عميقة  بــصــورة 
موروثة ومستمدة من الممارسات االستعمارية 
ــجـــاالت مــكــافــحــة الــجــريــمــة والــســيــطــرة  ــي مـ فـ
االجــتــمــاعــيــة. هـــذه الــمــمــارســات الــعــتــيــقــة أدت 
الربيع  ثــورات  انــدالع  إلى  النهائي  التحليل  في 
الــعــربــي، الـــذي كــان فــي جــوهــره نــتــاًجــا لفشل 
مقبولة  تدابير  صــوغ  فــي  العربية  السياسات 
من  بـــداًل  الــقــومــي،  ــن  واألمــ ــاب  ــ اإلرهـ لمكافحة 
ـــاس عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن  ــاألسـ تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة بــ
الــواقــع،  فــي  )ص 26(.  االستثنائية  الــتــدابــيــر 
أهملت عمليات التحديث في مصر وتونس في 
المعياري  الجانب  بالكامل  التاسع عشر  القرن 
الحداثة  مــن  والــقــيــم(  واألفــكــار  المعايير  )أي 
األوروبية  الحداثة  استندت  فبينما  األوروبــيــة. 
عــصــر  ومـــعـــيـــار  أفــــكــــار  ــى  ــ إلـ  (Modernity)

التنوير، مثل الحرية والمساواة واإلخاء، شعار 
المقابل تجاهلت  الشهير، في  الفرنسية  الثورة 
 (Modernization) العربية  التحديث  تجارب 
ألوروبــا  الناشئ  الديمقراطي  الطابع  عمد  عن 
سبيل  على  مصر  فــي   .1848 ثـــورات  بعد  مــا 
الـــمـــثـــال، فــقــد احــتــفــظ مــحــمــد عــلــي وخــلــفــاؤه 
والحكم  اإلدارة  وأساليب  جوانب  من  بالعديد 
المملوكية والقروسطية التي كانت سائدة قبل 
بــدأت مع رسو  التي  األوروبــيــة  الحداثة  ظهور 

سفن نابليون على ساحل اإلسكندرية.
الــظــبــيــري، عبر مجهود  ــة  تــعــارض دراسـ
الدراسات  من  مجموعة  وعميق،  رصين  بحثي 
الــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي مــجــال 
ممارسات  أن  تدعي  والتي  ــاب،  اإلرهـ دراســـات 
أنظمة  نتاج  هــي  اإلرهـــاب  مكافحة  وخطابات 
القومية/الوطنية  والنظم  االستعمار  بعد  مــا 

Fahmy, In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt.   (4)

بــعــد عملية  الــســلــطــة  عــلــى  ــتـــحـــوذت  اسـ الـــتـــي 
ــد كــشــفــت الــظــبــيــري  ــقـ ــار. ولـ ــمـ ــعـ ــتـ ــاء االسـ ــهــ إنــ
الــخــطــابــات  ــورة مــقــنــعــة كـــيـــف أن هـــــذه  بــــصــ
والممارسات القانونية قد نشأت خالل الحقب 
أّدت  واالستعمارية؛ حيث  االستعمارية  قبل  ما 
الــتــشــريــعــات الــغــربــيــة واألوروبــــيــــة الــمــركــزيــة 
وتــنــظــيــم  صـــــوغ  ــيــة  عــمــل فــــي  حـــاســـًمـــا  دوًرا 
الحالية  اإلرهـــاب  مكافحة  وممارسات  قوانين 
)وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــمـــارســـات الــقــانــونــيــة بــوجــه 
مكافحة  سياسات  المطاف  نهاية  وفــي  عــام(، 
هذه  مثل  )ص 101 - 108(.  ذاتــهــا  ــاب  اإلرهـ
التشريعات، كما يزعم الكتاب، تعكس المنطق 
الــذي   (Colonial Rationale) االســتــعــمــاري 
يعتمد جوهرًيا على تبني مصطلحات مسّيسة 
استثنائية )ص 12(. وهي  وإجــراءات  غامضة 
رصينة  تاريخية  دراســـات  تدعمها  التي  اآلراء 
األخير  يشير  فهمي، حيث  دراســات خالد  مثل 
)وبخاصة  القانونية  اإلصــالحــات  هــذه  أن  إلــى 
فـــي مـــجـــاالت مــثــل الــعــقــوبــات، والــتــشــريــعــات 
الشرعي  والــطــب  الــشــرطــة،  تنظيم  اإلســالمــيــة، 
ومـــا إلـــى ذلــــك( كــانــت مــرتــبــطــة أكــثــر بجهود 
الجهود  مــن  للدولة  المركزية  السلطة  تعزيز 
القانونية  والمعايير  القواعد  لتبني  المبذولة 

الغربية )4(.
ذات  الــقــوانــيــن  تنقسم  لــلــظــبــيــري،  وفــًقــا 
المعاصرة  اإلرهــــاب  مكافحة  بــتــدابــيــر  الــصــلــة 
الــدولــة  بــأمــن  المتعلقة  تــلــك  مجموعتين:  إلـــى 
جريمة  وتــقــنــيــن  تنظيم  قــبــل  تبنيها  تــم  الــتــي 
اإلرهــــــاب، وتــلــك الــتــي تــنــظــم مــبــاشــرة جريمة 
ــاب بــمــوجــب قــوانــيــن مــكــافــحــة اإلرهــــاب  ــ اإلرهــ
تكن  لم  االستعمارية  الحقبة  ففي  )ص 12(. 
ــادرة عــلــى اتـــخـــاذ قــــرارات  ــ هـــذه الــحــكــومــات قـ
السلطات  موافقة  دون  مصيرية  أو  جوهرية 
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الــبــريــطــانــيــة أو الــفــرنــســيــة، الــذيــن اســتــخــدمــوا 
بــدورهــم األســالــيــب اإلداريـــــة لــإمــبــريــالــيــة غير 
للسماح   (Informal Imperialism) الرسمية 
فـــي عملية  الـــمـــبـــاشـــرة  بــالــمــشــاركــة غــيــر  لــهــم 
وشبكات  عالقاتهم  إلــى  استناًدا  الــقــرار،  صنع 
اتـــصـــاالتـــهـــم الـــقـــويـــة مـــع الــطــبــقــات والــنــخــب 
عقب  )ص 108(.  الــبــلــدان  هــذه  فــي  الحاكمة 
)نسبة  فانونية  نظر  وجــهــة  ومــن  االســتــقــالل، 
إلى فرانز فانون(، أشارت الدراسة إلى أنه في 
السبيل إلى تأمين الدول المستقلة حديًثا، حّول 
الحكام العرب النظم االستعمارية السابقة إلى 
إلى  النظر  يمكن  حيث  وطــنــي،  اســتــبــداد  نظم 
العربية  القانونية  للنظم  االزدواجــيــة  الطبيعة 
الــحــديــثــة )أي وجــــود نــظــام قــانــونــي أوروبــــي 
القومي(  باألمن  يتعلق  استعماري  نموذج  ذي 
بوصفها نتيجة لألهداف المتناقضة للسياسات 
ــانـــب عــلــى  ــتـــي عــمــلــت مــــن جـ االســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
مع  لالستقالل،  المحتلة  الـــدول  وتهيئة  إعـــداد 
هذه  في  اإلمبريالية  مصالحها  حماية  ضمان 

المستعمرات في الوقت نفسه )ص 108(.
في  هم  من  في خدمة مصالح  اســتــمــراًرا 
الــســلــطــة والـــقـــوى االســتــعــمــاريــة الــجــديــدة في 
الــمــنــطــقــة، ظــلــت هـــذه الــســيــاســات غــيــر قابلة 
للتغيير )ص 98(. وعليه، ومن أجل تقديم فهم 
والسلوكيات  والــمــمــارســات  للخطابات  شــامــل 
المناهضة اإلرهاب في مصر وتونس )والوطن 
االستعمار،  العربي عموًما( في مرحلة ما بعد 
ــة فـــي أصـــول  ــ بــحــثــت الــظــبــيــري بـــصـــورة دؤوبـ
ــذور مــثــل هـــذه الــتــشــريــعــات والــمــمــارســات  وجــ
أن  مـــؤداهـــا  نتيجة  إلـــى  الــقــانــونــيــة، وتــوصــلــت 
على  نشأت  إنما  والممارسات  التشريعات  هذه 
أرضــيــة مـــوجـــودة مــنــذ فــتــرة االســتــعــمــار، وقــد 
ورثتها الحًقا هذه األنظمة في عهد محمد علي 
في  مصطفى  وأحــمــد بــن  مــصــر،  فــي  وخلفائه 
السيطرة  ومن خالل  ذلــك،  إلى  إضافة  تونس. 

الحقيقة  وصوغ  »المعرفة«،  إنتاج  عملية  على 
ــام، إمـــا عبر  ــن بــوجــه عــ ــ حـــول اإلرهــــــاب، واألمـ
السياسية  السيطرة  عبر  وإما  العلمية  البعثات 
واالقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي تـــم اعـــتـــمـــادهـــا وتــبــنــيــهــا 
مــن جــانــب أجــهــزة االســتــخــبــارات الــســريــة التي 
الحقبة االستعمارية وما  ورثتها بدورها خالل 
المصرية  الــســلــطــات  راقــبــت  االســتــعــمــار،  بــعــد 
الناس  اتصاالت  عموًما(  )والعربية  والتونسية 
ــي مـــحـــاولـــة الســـتـــبـــاق تــهــديــد  وتــمــجــهــراتــهــم فـ
ســواء.  حــد  على  لها  والمعارضين  المتمردين 
فــقــد الحــظــت الــظــبــيــري عـــن كــثــب أن هــاجــس 
تحديد  في  األخـــرى(  العربية  )والــبــلــدان  مصر 
انــتــهــاكــات  إلــــى حـــــدوث  ــة أدى  الــــدولــ »عــــــدو« 
مــمــنــهــجــة لــخــصــوصــيــة الــمــواطــنــيــن وتــهــديــد 
شــعــورهــم بـــاألمـــان. لــم تــكــن هـــذه الــمــمــارســات 
االستبدادية،  النظم  هذه  طموح  لتدعيم  سوى 
التي كانت تهدف إلى إبقاء الرئيس وحكومته 
الفاسدة في مواقعهم ومناصبهم )ص 119(.

من خالل تطبيق منهج التحليل التاريخي 
 ،(Historical-critical Analysis) الــنــقــدي 
ســلــطــت الــظــبــيــري الـــضـــوء عــلــى األنـــمـــاط غير 
الواسعة  السياسية  للسيطرة  فيها  الــمــرغــوب 
العنف،  دائـــرة  إلــى  العربية  الـــدول  تــجــّر  الــتــي 
ــذه األنـــمـــاط بــأخــرى  ــك بــغــيــة اســـتـــبـــدال هــ ــ وذلـ
حكيمة يمكن أن تضمن وتصون األمن القومي 
الــظــبــيــري،  بــحــســب  مــًعــا )ص 11(.  والـــدولـــي 
ــادة قوتها  ــدول الــعــربــيــة إلـــى زيــ فــقــد ســعــت الــ
استبدال  ذلك من طريق  لها  تم  وقد  الداخلية، 
بأخري  االستعمارية  السيطرة  وطــرائــق  نظم 
مــحــلــيــة. أي بــمــزيــج مــن الــمــركــزيــة والــمــحــاكــم 
الــقــانــون لخدمة  ــارج  الــخــاصــة والــســلــطــات خــ
األنظمة السياسية في مرحلة ما بعد االستقالل 
»الوطنية«  الــدولــة  هدفت  وقــد  فّعالة.  بصورة 
المعارضين  جميع  إخضاع  إلــى  بذلك  العربية 
اللوائح  تطبيق  تم  الصدد،  هذا  في  لسلطانها. 
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من  التعليمية  والمؤسسات  الهيئات  كــل  على 
وتقييد  الوطنية  للتربية  بــرامــج  فــرض  طريق 
)ص 108(.  لـــلـــطـــالب  الــســيــاســيــة  األنـــشـــطـــة 
ــر تـــحـــلـــيـــل مــنــهــجــي  ــبــ ــى ذلـــــــك، وعــ ــلـ عـــــــالوة عـ
في  اإلرهــاب  مكافحة  لقوانين  مقارن  تاريخي 
جادلت  وتــونــس،  مصر  شملت  دراســـة  حالتي 
ــأن تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة  ــة بــ الــــدراســ
ــبـــط بــالــتــغــيــرات الــتــاريــخــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ارتـ
ــإن عــمــلــيــات صــوغ  والــســيــاســيــة. وبــالــتــالــي فــ
القوانين وصنع السياسات لم تكن بمعزل عن 
بها  المحيطة  الدينامية  التاريخية  الــظــروف 
وصف  تقديم  الــكــتــاب  حـــاول  وقــد  )ص 11(. 
سياقي لألحداث التاريخية الرئيسية والجوانب 
الــثــقــافــيــة - وبــخــاصــة االســتــعــمــار واالســتــعــمــار 
بها  تفهم  التي  الطرائق  شكلت  التي  الجديد - 
اإلرهاب.  مثل  إشكالية  ظاهرة  العربية  البلدان 
الـــدراســـة كشفت  هـــذه  أن  للنظر  الــالفــت  ومـــن 
البريطاني  االحتالل  انتهاء  من  عقود  بعد  أنــه 
 ،)1956( لتونس  والفرنسي   ،)1954( لمصر 
التي  والتشريعات  األســالــيــب  هــذه  معظم  فــإن 
دأبت القوى االستعمارية على تطبيقها ال تزال 
األجهزة  أروقة  داخل  مستمرة عملًيا، وال سيَّما 
التشريعية والنظام القضائي، في دولة ما بعد 

االستعمار.
بـــالـــرغـــم مــــن ذلــــــك، فـــإنـــنـــا نــخــتــلــف مــع 
فكونها  النقطة.  هــذه  فــي  الظبيري  أطــروحــة 
ــاألســـاس، فــهــي تــشــدد على  دراســــة قــانــونــيــة بـ
لتشريعات  اإلجـــرائـــيـــة  الــمــمــارســات  تــداعــيــات 
وآثــارهــا،  فــي مصر وتــونــس  اإلرهـــاب  مكافحة 
االستعمارية  الــقــوى  زالـــت  مــا  مـــدى  أي  وإلـــى 
)بــريــطــانــيــا وفــرنــســا( تــؤثــر فـــي الــتــشــريــعــات 
ــا بـــعـــد االســـتـــعـــمـــار؟  الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة مــ
ومــــع ذلـــــك، لـــم تــســتــكــشــف الــــدراســــة أســبــاب 
التونسية  الحالة  عن  المصرية  الحالة  اختالف 
تفحص  لـــم  ذلـــــك،  عــلــى  عـــــالوة  )ص 215(. 

ــات  ــارسـ ــمـ ــمـ الـ ــذه  ــ هــ ــانــــت  كــ إذا  مــــا  ــة  ــ ــدراســ ــ ــ ال
والخطابات تجد جذورها قبل مجيء الحداثة، 
والفرنسي  البريطاني  االحتالل  سنوات  وقبل 
الــوضــعــيــة األوروبـــيـــة،  الــقــوانــيــن  ــدء تطبيق  وبـ
»جينولوجيا  بــــــ  عــلــيــه  نــطــلــق  أن  يــمــكــن  مــا  أو 
اإلرهــاب في  اإلرهــاب ومكافحة   »Genealogy

الوطن العربي.

ثانًيا: أعمدة مكافحة 
اإلرهاب األربعة

والنفاذة  التقاطعات  حــدود  أغــوار  لسبر 
والوطنية  االستعمارية  التشريعية  النظم  بين 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد االســتــعــمــار والــتــشــريــعــات 
اإلرهـــاب  مكافحة  مــجــال  فــي  النيوكولونيالية 
بالقول  الظبيري  جادلت  العربي،  الوطن  في 
والسياسية  القانونية  األطر  تطوير  عملية  بأن 
إلى  أســاًســا  تستند  اإلرهـــاب  مكافحة  لقوانين 
ــا لـــهـــذا الــنــمــوذج،  ــًقـ ــيـــات رئــيــســيــة. وفـ ــع آلـ ــ أربـ
فرضت القوى االستعمارية سطوتها وهيمنتها 
 (Militarism) العسكرة  استخدام  خــالل  مــن 
 (Exceptional ومزيًجا من االستثناء السياسي
لتشمل  توسعت  والتي   ،Political Doctrine)

الجديدة.  االستعمارية  السيطرة  أنــمــاط  أيــًضــا 
ــة، تــشــتــرك كـــل من  ــ ــدراسـ ــ مـــن وجـــهـــة نــظــر الـ
واالستعمارية  االســتــعــمــاريــة  السيطرة  أنــمــاط 
ــتــــركــــة،  ــات مــــشــ ــ ــمــ ــ ــي أربـــــــــــع ســ ــ ــ الــــــجــــــديــــــدة فـ
ــات،  ــ ــالحــ ــ ــي: الـــتـــوســـع االقــــتــــصــــادي واإلصــ ــ هــ
واإلجـــراءات  واألنظمة  والعسكرة،  والمركزية، 
 (Exceptional Regulations االســتــثــنــائــيــة 
كــمــا  )ص 26 - 35(.   and Measures)

الـــدراســـة أن االســتــثــنــائــيــة )اإلجــــــراءات  تــدعــي 
ــر أهــمــيــة  ــثــ ــل األكــ ــامـ ــعـ ــي الـ ــات( هــ ــارســ ــمــ ــمــ ــ وال
التي  االستعماري،  الحكم  تأمين  في  وتعقيًدا 
تــم تــعــريــفــهــا بــأنــهــا »مــجــمــوعــة الــتــدابــيــر التي 
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بإقامة  للسماح  الــضــرورة  أو  القانون  ينظمها 
حكم مؤقت خارج مظلة القانون« )ص 26(.

اإلطــــــار الـــزمـــنـــي لــلــكــتــاب مــقــســم زمــنــًيــا 
بصورة تسلسلية إلى خمسة أجزاء رئيسية. في 
تقسيمها  تم  فقد  المصرية،  بالحالة  يتعلق  ما 
الفرنسي  االســتــعــمــار  )تــحــت  أولـــى  حقبة  إلـــى 
1798 - 1801(؛ حقبة الحقة لإمبريالية غير 
الخمسينيات  بين  رئيسية  )بــصــورة  الرسمية 
حقبة  عشر(؛  التاسع  القرن  من  والسبعينيات 
)1882 - 1914(؛  الــبــريــطــانــي  االســتــعــمــار 
حــقــبــة مـــا بــعــد االســـتـــعـــمـــار، وأخــــيــــًرا الــحــقــبــة 
االقــتــصــاديــة  التبعية  بــحــالــة  المتمثلة  الــحــالــيــة 
ــوى االســـتـــعـــمـــار  ــقــ ــ والــــخــــضــــوع الـــســـيـــاســـي ل
الــجــديــدة )ص 100 ومـــا بــعــدهــا(. أمـــا فــي ما 
وزعتها  فقد  التونسية،  الحالة  بتقسيم  يتعلق 
مرحلة  هــي:  رئيسية،  مــراحــل  ألربـــع  الــدراســة 
 )1870 - 1850( الرسمية  غير  اإلمــبــريــالــيــة 
ــي تــعــكــس حـــالـــة الـــســـيـــطـــرة الــســيــاســيــة  ــتــ ــ وال
ــة؛ مــرحــلــة االســتــعــمــار  ــيــ واالقــتــصــاديــة األوروبــ
المركزية  من  وإرثــهــا  الفرنسية  الحماية  تحت 
ما  مــرحــلــة  )1881 - 1956(؛  واالســتــثــنــائــيــة 
وأخيًرا  االستبداد؛  إلى  والعودة  االستعمار  بعد 
سياسات  وســيــادة  الــجــديــد  االســتــعــمــار  مرحلة 
االعـــتـــمـــاد االقـــتـــصـــادي والـــخـــضـــوع الــســيــاســي 

للغرب )ص 163 وما بعدها(.
الدراسة  أشــارت  التقسيم،  هــذا  على  بناء 
الــعــوامــل األربــعــة  إلــى أن هــذه  بــصــورة مقنعة 
اإلمــبــريــالــيــة،  الــهــيــمــنــة  جــوهــر  مجتمعة  تــمــثــل 
القرنين  فــي  اســتــعــمــاريــة  بــــرزت كــقــوى  الــتــي 
الظهور  وعــاودت  والتاسع عشر،  الثامن عشر 
جديد.  كاستعمار  العشرين  القرن  أواخــر  في 
كــذلــك فقد أظــهــرت الــدراســة أن كــل عــامــل من 
ــوامـــل قـــد ظــهــر كـــصـــورة مـــن صــور  ــعـ هــــذه الـ
في  ومـــوجـــودة  مــســتــمــرة  بــقــيــت  الــتــي  الهيمنة 
الــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة حــتــى بــعــد الــحــصــول 

ــادل الــظــبــيــري بـــأن ما  ــجـ عــلــى االســـتـــقـــالل. وتـ
هي  مــا  اإلرهـــاب  على  العالمية  الــحــرب  يسمى 
إال تــجــلٍّ الســتــراتــيــجــيــات االســتــعــمــار الــجــديــد 
اإلمبريالية  الــقــوى  قــوضــت  حــيــث  )ص 26(، 
الجديدة )الواليات المتحدة( محاوالت اإلصالح 
الــســيــاســي الـــداخـــلـــيـــة عــبــر مـــســـانـــدة األنــظــمــة 
االستبدادية في الوطن العربي، وغض الطرف 
عــن مــمــارســات هـــذه األنــظــمــة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
لها  تــصــوغ  الــتــي  االستثنائية  اإلجـــــراءات  مــثــل 
بما في ذلك  المتاحة  الوسائل  استخدام جميع 
المفرط  واالســتــخــدام  االستثناء،  حــاالت  إعــالن 
لـــلـــقـــوة، والـــعـــســـكـــرة... إلـــــخ، بــطــريــقــة تــدعــم 
السلطوية  شوكتها  تقوية  على  األنظمة  هــذه 

)ص 119(.
خـــــالًفـــــا لـــمـــعـــظـــم دراســــــــــــات اإلرهــــــــــاب، 
ــظـــروف  ــإن دراســـــــة الـــظـــبـــيـــري لــــم تــهــمــل الـ ــ فـ
كل  فــي  واالجــتــمــاعــيــة  والسياسية  االجتماعية 
الطريقة  فــي  تؤثر  وكيف  وتــونــس،  مصر  مــن 
ــاب  ــ الـــتـــي أنــتــجــت بــهــا تــدابــيــر مــكــافــحــة اإلرهـ
وســرديــاتــهــا ومــمــارســاتــهــا، وتــجــلــت الــمــعــرفــة 
االعتقاد  حول  اللثام  الدراسة  تزيل  حيث  بها، 
محمد  منذ  المصرية  السلطات  لــدى  المترسخ 
اإلرهابيين  مــع  »الــتــفــاوض  بــأن  والــقــائــل  علي 
اعتمدت  ولماذا  الــدولــة«  ضعف  على  دليل  هو 
المفرط  واالســتــخــدام  الــردع  على  األنظمة  هــذه 
لــلــقــوة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ثــــراء األدبـــيـــات حــول 
نجاعة الممارسات التاريخية الالعنفية وتدابير 
مكافحة اإلرهاب غير القسرية، في التعامل مع 
الــواقــع،  فــي  والــتــمــردات؟  المعارضة  جماعات 
الضخمة  التشريعية  الترسانة  الرغم من  وعلى 
المصرية  السلطات  أن  إال  العربية،  البلدان  في 
)والتونسية بدرجة أقل( اعتمدت بصورة كبيرة 
عــلــى األســالــيــب والــتــقــنــيــات الــعــنــيــفــة أكــثــر من 
التدابير القانونية. فإلى جانب إجراءات األمننة 
السياسي  للمجال  الساحقة   (Securitization)
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الــعــربــي، أشـــارت الظبيري إلــى أن  فــي الــوطــن 
اإلجــراءات  الكثير من  أضافت  العربية  األنظمة 
إلى مجال مكافحة اإلرهاب على  واالستثناءات 
تدابير  مــن  جعلت  بطريقة  الــخــصــوص،  وجــه 
مكافحة اإلرهاب أقرب إلى ما سّماه الفيلسوف 
االستثنائية«  »الـــقـــوى  بـــــ  أغــامــبــيــن  اإليــطــالــي 
من  األشــكــال  هــذه   .(Exceptional Powers)

محاكمة  دون  االحــتــجــاز  مـــن  تــبــدأ  االســتــثــنــاء 
وحــتــى إعـــالن حــالــة الــطــوارئ لــمــراحــل طويلة 
)ص 26(. عالوة على ذلك، زعمت الدراسة أن 
الممارسات  في  جذورها  تجد  السياسات  هذه 
االستعمارية ضد الحركات الشيوعية وحركات 
الــمــقــاومــة ومــنــاهــضــة االســتــعــمــار فـــي جميع 
العديد  اتسمت  حيث  )ص 98(،  العالم  أنحاء 
)واالستعمارية  االستعمارية  الممارسات  مــن 
إذ  جوهرها،  في  استبدادية  بطبيعة  الجديدة( 

تقول الظبيري في )ص 119(:
الرقابة  عبر  ســواء  بالرصد،  الهوس  »إن 
الــتــعــبــيــر أو حظر  الــمــفــروضــة عــلــى  والــقــيــود 
السفر أو تجميد األمــوال، يعّد جــزًءا من حركة 
طــمــوح اســـتـــبـــدادي جــمــاعــي عــالــمــي. وهـــو ما 
يعني أن الطموح االستبدادي كمنظور نظري، 
لــيــس فــقــط قـــــادًرا عــلــى تــقــديــم تــفــســيــًرا لــهــذه 
الممارسات في العالم العربي، بل يمكنه أيًضا 
اإلرهاب في  تفسير وشرح ممارسات مكافحة 

الديمقراطيات الغربية كذلك«.
علمًيا  عماًل  الظبيري  دراسة  تَعّد  عموًما، 
حول  لمعرفتنا  حقيقة  إضافة  وتمثل  بامتياز، 
أصول استراتيجيات مكافحة اإلرهاب في دول 
األوسط  الشرق  منطقة  وفي  العالمي  الجنوب 
الــعــربــي بــوجــه خــــاص. وهــــي الــمــنــطــقــة الــتــي 
ــات  أكــثــر فــأكــثــر مــن جــانــب دراسـ تــم تجاهلها 
اإلرهاب والعنف السياسي. لقد أظهرت دراسة 
يــؤدِّ  لــم  التجاهل  هــذا  مثل  أن  كيف  الظبيري 
استراتيجيات  تــطــويــر  جــهــود  تقييد  إلـــى  فــقــد 

أسهم  بــل  ــاب،  ــ اإلرهـ لمكافحة  فــعــالــة  وتــدابــيــر 
التي  البواعث  على  األضـــواء  تسليط  فــي  أيــًضــا 
جعلت تشريعات مكافحة اإلرهاب في الجنوب 
نفسه،  الوقت  في  وعاجزة  كافية  غير  العالمي 
واألنظمة  الدول  دفعت هذه  التي  األسباب  وما 
تــعــتــمــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع عــلــى االســـتـــخـــدام 
ــب الـــقـــســـريـــة فــي  ــيــ ــ ــال ــفـــرط لــلــعــنــف واألســ ــمـ الـ

مكافحة اإلرهاب.
ختاًما، فإن دراسة الظبيري قد أوضحت 
بها  تــحــارب  التي  الطريقة  فهم  ضـــرورة  بدقة 
األساليب  اإلرهابية، وال سيَّما  الجماعات  الدول 
تشريعات  مــثــل  الــقــهــريــة  وغــيــر  العنيفة  غــيــر 
الحقيقة  إلى قبول  اإلرهاب، والحاجة  مكافحة 
بأن  المتمثلة  رســمــًيــا(  )والــمــرفــوضــة  المؤلمة 
العنف  إلى  باللجوء  اإلرهاب ال يمكن محاربته 
الــدراســة  كشفت  كما  فــقــط.  المسلحة  والــقــوة 
القانوني  الــجــانــب  أصــبــح  كيف  الفــتــة  بــصــورة 
ــاب عنصًرا  ــ فــي اســتــراتــيــجــيــات مــكــافــحــة اإلرهـ
ال غنى عنه في الحرب الطويلة التي يخوضها 
فقد  ــًرا،  ــيـ أخـ اإلرهـــــاب.  ضــد  الـــدولـــي  المجتمع 
فــكــكــت الــظــبــيــري عــلــى نــحــو مــثــيــر لــإعــجــاب 
األســـــس والـــســـيـــاقـــات الــتــاريــخــيــة لــلــخــطــابــات 
والـــمـــمـــارســـات الــقــانــونــيــة لــمــكــافــحــة اإلرهــــاب 
ــــالل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــحــالــتــيــن  ـــا، مــــن خـ ــًي ــربـ عـ
الــمــصــريــة والــتــونــســيــة، بــوصــفــهــمــا مـــن أوائـــل 
وهي  الحداثة.  مع  تفاعاًل  العربية  المجتمعات 
الحجة  إن  بــثــقــة،  الــقــول  يمكن  الــتــي  الـــدراســـة 
قد  بها  المستخدم  النظري والمنهجي  واإلطــار 
ممارسات  وشـــرح  تفسير  فــي  جــدًيــا  يسهمان 
مكافحة اإلرهاب في مناطق أخرى من العالم، 
وهو ما يمثل في رأينا مساهمة علمية رصينة، 
ولكن  اإلرهــــاب،  ــات  دراســ ألدبــيــات  فقط  ليس 
لمجاالت بحثية أخرى مثل الدراسات القانونية 

ودراسات الشرق األوسط وغيرها □
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العالم مترابط: منطق مبادرة الحزام والطريق
ترجمة عمرو جمال علي؛ ساعد في الترجمة أحمد الشراكي؛ شوقي نصر ونزهة الحاج علي

)بكين: دار النشر الصينية عبر القارات، 2018(. 251 ص.

جلّة سماعين)*(
أكاديمي وباحث في الدراسات الدولية ومترجم - الجزائر.

منذ إعالن الرئيس الصيني شي جينبينغ 
2013 عن »مبادرة الحزام والطريق«  في عام 
تنموية  اقــتــصــاديــة  مـــمـــاّر  بــوصــفــهــا   ،(BRI)

60 دولــة من  )بــرّيــة وبــحــرّيــة( تعُبر أكثر مــن 
ــا وأفــريــقــيــا وُتــشــرِكــهــا فــي نــظــاٍم  ــ آســيــا وأوروبـ
تعاونّي وتكاملّي، برز اهتماٌم بالٌغ من أوساط 
عالمية مختلفة تجّمعت لديها تساؤالٌت عديدة 
الــمــبــادرة للشعوب  ــاذا ســتــقــّدم هـــذه  حــــول: مــ
ستضطلع  الــذي  العالمي  الــدور  ومــا  وللعالم؟ 
به الصين - أو تريد أن تؤّديه - من خالل هذه 
الــمــبــادرة؟ مــا عــالقــة هــذه الطريق »الــجــديــدة« 
ــل تــحــّقــق  ــ بـــطـــريـــق الـــحـــريـــر الـــتـــاريـــخـــيـــة؟ وهـ
الـــمـــبـــادرة نــتــائــجــهــا؟ وغــيــرهــا مـــن الــتــســاؤالت 

والشكوك التي أصبحت تتراكم يوًما بعد يوٍم.
لنا وانغ إي  الكتاب، يقّدم  من خالل هذا 
بجامعة  الــدولــيــة  الــعــالقــات  بكلية  )أســتــاذ  وي 
الصين الشعبية ومدير معهد دراسات الشؤون 
الــدولــيــة، وكــذلــك مــديــر بــاحــث بمركز دراســـات 

الباحثين في  المشكالت األوروبية، وأحد كبار 
إجماليَّة  فكرًة  مختلفة(،  صينية  بحثية  مراكز 
وصـــورة حقيقيَّة عــن مــغــزى مــبــادرة »الــحــزام 
المبادرة  ضخامة  من  الرغم  فعلى  والطريق«. 
أو المشروع وتعّدد آلياتها وفواعلها وميادينها 
وأنــشــطــتــهــا االقــتــصــاديــة الــتــي ُخــّصــصــت لها 
ينقل  أن  وانــــغ  يــســتــطــيــع  مــيــزانــيــات ضــخــمــة، 
250 صفحة  حـــدود  فــي  يقع  الـــذي  كتابه  فــي 
يعالجها  وأن  والــمــفــتــاحــيــة،  الـــّدالـــة  معطياتها 
حــضــاريــة،  ــة،  عــولــمــيَّ  :(Logics) ــات  بــمــنــطــقــيَّ
استراتيجية، اقتصادية وسياسية، ويبّين كيف 
مترابًطا  عالًما  وستصنع،  تصنع،  المبادرة  أن 
ــصــااًل، وأنــهــا ستكون »يــًدا  وأكــثــر انــدمــاًجــا واتِّ
حــكــيــمــًة« بــمــقــدورهــا اســتــيــعــاب الــعــالــم بــأســره 
ــثـــر تــضــامــًنــا بــعــد فــشــل الــنــمــوذج  وجــعــلــه أكـ
الرأسمالي بسبب مركزيته الغربية وعدم قدرة 
صنع  على  دة  المعقَّ ومؤسساته  الخفّية«  »يده 

التنمية العادلة وتحقيق السالم العالمي.

hid2sm@hotmail.com. )*( البريد اإللكتروني: 
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أّواًل: »الحزام والطريق«: َنتشاور 
مًعا، َنبني مًعا وَنتقاسم مًعا.

م هذا الكتاب - تقريًبا - صورة كاملة  يقدِّ
وشاملة عن مبادرة الحزام والطريق، ويكشف 
ــاديـــة،  ــتـــصـ ــاريـــة، واالقـ ــفــيــات الـــحـــضـ عــــن الــخــل
والــثــقــافــيــة، والــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة التي 
تدفع الصين إلى الترابط مع العالم، والعكس. 
على  والتمهيد  المقدمة  من  بــدًءا  وانــغ  يعمل 
المسبقة  والمواقف  األفــكــار  من  العديد  تبديد 
ــت فـــي بــعــض الــكــتــابــات اإلعــالمــيــة  ــ الـــتـــي راجـ
واألكـــاديـــمـــيـــة الــغــربــيــة وغـــيـــر الــغــربــيــة، الــتــي 
تقول بــأن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« مــا هي 
و»الــهــيــمــنــة  لــلــتــوّســع  صينية  اســتــراتــيــجــيــة  إالَّ 
من  التخّلص  على  الصين  ولمساعدة  الناعمة« 
فائض إنتاجها. لذلك، سيصادف القارئ خالل 
فصول هذا الكتاب معلومات غزيرة وتفاصيَل 
دقــيــقــة تــثــِبــت كــيــف أن الــصــيــن تــتــقــاســم مع 
المشروع مزايا ومصالح  المنخرطة في  الدول 
مــتــعــّددة الــمــســتــويــات والــنــطــاقــات، وكــيــف أن 
الــعــالــم يــحــتــاج إلـــى الــصــيــن، والــصــيــن تحتاج 
الــمــشــروع سيسمح،  ــذا  هـ إن  بــل  الــعــالــم.  إلـــى 
ة  جغرافيَّ ببناء  الدولية،  العالقات  منظور  من 
الشاملة  العالمية  التنمية  تحّقق  للعالم  جديدة 
ــفـــاوت بــيــن الـــــدول،  ــتـ ــا الـ ــًجـ الـــتـــي تـــزيـــح تـــدريـ
وسيسمح بانبثاق سياساٍت دوليَّة جديدة ذات 
قيم جوهرية تدّشن ما يسّميه الكاتب »الطبعة 
تقوم  جــاِمــعــة  عــولــمــٌة  وهــي  للعولمة«،  الثالثة 
على اإلبداع والتشاور وحماية البيئة واالنفتاح 

والتقاسم.
لـــقـــد ســـعـــى الـــكـــاتـــب فــــي صـــفـــحـــات هـــذا 
لتشييد  الصينية  الحكمة  عــن  للدفاع  الكتاب، 
عـــالـــٍم مـــتـــضـــامـــٍن، وعــــن هــــذه الـــمـــبـــادرة الــتــي 
تــاريــخــيــة  ــة  ــرصــ وفــ عـــامـــة  مــنــفــعــة  ذات  ــي  هــ
ــم لــلــعــالــم.  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــالنـــســـجـــام األعــــظــ

بـــ »أســتــاذ  لــّقــب  الـــذي  يــي وي،  يستعين وانـــغ 
العملية  وخــبــرتــه  بــبــراعــتــه  الـــحـــريـــر«،  طــريــق 
وعــمــقــه الــمــعــرفــي ومــعــطــيــاتــه الــدقــيــقــة الــتــي 
بـــمـــشـــروع  أول  مـــــســـــؤواًل  بـــوصـــفـــه  جـــمـــعـــهـــا 
الصين  أهلّية  فكرة  إلثبات  والطريق«  »الحزام 
نــحــو األفــضــل وعــلــى خلق  الــعــالــم  عــلــى تغيير 
ــــراكــــم ضــمــن صــفــحــات هــذا  ــرابـــط؛ وهــــو ُي الـــتـ
الــكــتــاب الــمــعــدودة الــُحــجــج والــتــبــريــرات التي 
ــيـــن واألمــريــكــيــيــن  ــيـ تــدحــض مـــخـــاوف األوروبـ
هل  المركزي:  تساؤلهم  عن  وتجيب  وغيرهم، 
االتحاد  فيه  ما فشل  النجاح في  للصين  يمكن 
وفي  األمريكية؟  المتحدة  والواليات  األوروبــي 
ذلك، يؤّكد لهم بأن المبادرة تمتلك المشروعية 
الناحية  فمن  الواقعية.  ة  والمعقوليَّ التاريخية 
الــتــاريــخــيــة، تــعــدُّ الــمــبــادرة تــطــويــًرا لـــ »طــريــق 
الحرير« القديمة التي كانت جسًرا بين الشرق 
ــا هـــي تــتــوّســع إلـــى مـــســـاراٍت  ــًي والـــغـــرب. وحــال
التنمية  عــلــى حـــّل مــشــكــالت  ــة، وتــعــمــل  بــحــريَّ
ا. فالمبادرة تتيح للدول الواقعة  ا وعالميًّ إقليميًّ
طاقتها  معها  الصين  تتقاسم  أن  نطاقها  فــي 
ــوال  ــ األمـ ورؤوس  والــتــكــنــولــوجــيــا  اإلنــتــاجــيــة 
لذلك  الفيزيائي؛  التنموي  والنموذج  والخبرات 
»نهضة مشتركة،  ثالثيَّة:  لتحقيق  تسعى  فهي 

تحديٌث مشترك وعولمٌة جامعة«.
عقيدة  هي  والطريق  الــحــزام  عقيدة  إًذا، 
ــر عــنــهــا  ـ ــبَّ ــا عـ ــمـ ــهــــة. وكـ ــٍم وفــــــــوٍز، ال مــــواجــ ــلـ سـ
عقيدة  »إنــهــا  جينبينغ  شــي  الصيني  الــرئــيــس 
مشترك  فوز  ال مواجهة،  تعاون  ال حــرب،  سلٍم 
م  لتقدُّ ــة  األزلــيَّ القضية  إنها  صفرية،  ال مــبــاراة 
يي  وانـــغ  ويعتقد  المجتمع«.  وســـالم  وتنمية 
ــدأت تــتــكــّون في  وي أنــهــا تــربــط ثــالثــة نــظــم بـ
الحضارات  يجمع  حضاري  نظام  اليوم:  عالم 
الدولة  مركزية  تجاوز  على  ويعمل  التقليدية 
ــدة الــنــظــام الــدولــي  الــقــومــيــة الــتــي تــشــّكــل وحــ
األســاســيــة؛ 2( نــظــام مــواطــنــة عــالــمــّي ُتــكــرّس 
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األقوياء  بين  الفجوة  على  للقضاء  الجهود  فيه 
المركز  بين  والفقراء،  األغنياء  بين  والضعفاء، 
عــولــمــة جــامــعــة يحقق  نــظــام   )3 والـــهـــامـــش؛ 
يصنع  فالمشروع  المشتركة.  العالمية  التنمية 
االستقرار والتناغم في النظام الدولي، ويسعى 
الصعيد  عــلــى  واإلنــــصــــاف  الـــعـــدالـــة  لــتــكــريــس 
واستعمار  هيمنة  عقيدة  ليس  وهــو  الــدولــي، 
وتبعّية، بل يتسم بالعدالة والشمول والمساواة 
إلى  الدول  باَكرَت  والتعاون واالستدامة، وكّلما 

المشاركة فيه، كّلما استفادت مبّكًرا.

ات  ثانًيا: َمنطقيَّ
»الحزام والطريق«

تــقــوم مــبــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق« على 
السياسات،  هــي:  خمسة  مــجــاالت  فــي  الترابط 
ــوال،  ــ األمــ ــارة، رؤوس  ــجـ ــتـ الـ الــتــحــتــيــة،  الــبــنــى 
إرادة  ُتعبِّر عن  الشعوب. وهي  بين  والتواصل 
غرًبا  واالتــجــاه  الــخــارج  نحو  لالنفتاح  الصين 
من خالل بناء ستة مماّر )خطوط( اقتصادية 
بــحــريــة وبـــّريـــة تــصــل إلـــى أفــريــقــيــا وأوروبـــــا. 
الــصــيــن  أن طـــمـــوحـــات  يـــي وي  وانـــــغ  ويـــــرى 

تحرّكها خمسة أنواع منطقية:

1 - المنطق الحضاري
جديد  حــضــاري  منطق  إلــى  تستند  فهي 
ــامـــة  ــد إقـ ــيـ ــعـ ــيـــة ويـ ــاريـــخـ ــارات تـ ــ ــضـ ــ يـــجـــمـــع حـ
البحر،  البّر وحضارات  بين حضارات  التوازن 
الــبــر األوراســــــي ودوره  بـــل وتــســتــعــيــد مــكــانــة 
الــتــاريــخــي فــي الــتــجــارة والــثــقــافــة والــحــضــارة 
القديمة.  الــحــريــر  طــريــق  فــي  ذلــك  د  تجسَّ كما 
الــطــريــق« مجرد  »الـــحـــزام  لــيــس مــشــروع  إذن 
الصين  خالله  من  تريد  وتقنية  اقتصادية  آلية 
والدول المشاركة االندماج القوّي في العولمة. 
ليبنَي  الــزمــن  إنــه مــشــروٌع حــضــاريٌّ يمتد عبر 

العريقة  الثقافات  إحياء  تعيد  نهضًة حضارّية 
ــرب. أمــا  ــغــ وتــعــيــد تــكــويــن تـــرابـــط الـــشـــرق والــ
يعطيها  فــالــمــشــروع  الـــصـــيـــن،  ــى  إلــ بــالــنــســبــة 
ل الــحــضــاري، أي مــن حــضــارة  فــرصــَة الــتــحــوُّ
المسارات  خــالل  مــن  البحر  حــضــارة  إلــى  البر 
البحرية التي يحملها المشروع. كما أن الصين 
نجحت فــي االنــتــقــال مــن حــضــارة زراعــيــة إلى 
ومن  وتجارية،  معلوماتية  صناعية -  حضارة 
ُيضاف  عالمية.  حضارة  إلــى  إقليمية  حضارة 
الحضاري،  التجديد  العناصر عنصر  إلى هاته 
البشرية،  الحضارة  بتجديد  يسمح  فالمشروع 
والسياسية  االقتصادية  المساحات  ويعطيها 
المشترك.  واألمـــن  الــســالم  لتحقيق  والثقافية 
الصين  بين  البحري  التعاون  في  سُيْسِهم  كما 
وأوروبا وسائر دول العالم لبناء »بحر السالم« 

بدل بحار الصراع والهيمنة.

2 - المنطق االستراتيجي
الـــمـــبـــادرة  رغــــم أن بــعــض فـــواعـــل هــــذه 
ــعــــون عـــلـــى بـــعـــدهـــا الــســلــمــي ومــنــطــقــهــا  ــرافــ ــ ُي
تحمل  أنها  إال  فقط،  واالقــتــصــادي  الــحــضــاري 
حفيظة  يثير  منطق  وهــو  ا،  استراتيجيًّ منطًقا 
الحاصل  الخّيرة.  الصين  نيات  في  المشّككين 
هو أن »الحزام والطريق« فرَضت على الصين 
إعادة تقييم سياسات دفاعها الوطني؛ فالصين 
ًة دفاعية  بــاألســاس حــضــارة بــرّيــة راكــمــت قــــوَّ
الــقــادمــة من  األخــطــار  لمواجهة  ــة جــاهــزة  بــريَّ
جهة الشمال الغربي وجهة البّر األوراسي. إنها 
ة بحرية،  مبادرة تشجع الصين على تطوير قوَّ
وعـــلـــى الـــزحـــف بـــهـــدوٍء نــحــو الـــــدول الــواقــعــة 
الــواليــات  نــفــوذ  وتقليص  الغربية،  الجهة  فــي 
على  يساعد  نحٍو  على  هناك  تدريًجا  المتحدة 
أن تكون حلول مشكالت بحر الصين الجنوبي 
هو  اآلخــر،  االستراتيجي  األمــر  اآلسيويين.  بيد 
أن الــصــيــن تــســعــى لــتــغــيــيــر الـــقـــواعـــد الــحــالــيــة 
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للتجارة الدولية التي تزيد الغنيَّ غًنى والفقيَر 
األوروبــي  االتحاد  مع  مواجهة  ولتفادي  فقًرا. 
إقناع  في  الصين  نجحت  المتحدة،  والــواليــات 
أوروبـــــا لــتــأيــيــد مــقــتــرحــات الـــمـــبـــادرة ودعــمــهــا 
المناطق  أســواق  على  االنفتاح  من  واالستفادة 
قلعة  بريطانيا،  هــي  فها  الحبيسة،  الــداخــلــيــة 
الــرأســمــالــيــة، تنضم بــال تــــرّدد، وبــســرعــة، إلــى 
ويضيف  مشروعها.  فــي  الصين  مــع  الــشــراكــة 
وانغ يي وي: »لقد تمّكنت الصين من اإلمساك 
ــا مــن خـــالل وضــعــهــا فــي مــحــيــط البر  ــأوروبـ بـ
الــبــحــري، ألن  المحيط  فــي  األوراســـــي، ولــيــس 
تفّكر  يجعلها  الــبــحــري  المحيط  فــي  وضــعــهــا 
التي  المتحدة  الــواليــات  مع  التعاون  في  دائًما 

تقع على الجهة األخرى للمحيط األطلسي«.
من جهة أخرى، ستحاول الصين مواجهة 
التقليدية  وغــيــر  التقليدية  األمــنــيــة  الــتــهــديــدات 
وتــتــهــّدد بحر  آســيــا  لها منطقة  تــنــعــرّض  الــتــي 
الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، ناهيك 
بمنافسة األدوار التي تؤديها الواليات المتحدة 

األمريكية هنالك.

3 - المنطق الدبلوماسي
تــتــمــيــز هـــذه الـــمـــبـــادرة بــأنــهــا تــقــوم على 
ينطلق  المشتركة  والمصالح  للتنمية  نــمــوذٍج 
الــدول  على  ال تفرض  فهي  التشاور.  مبدأ  من 
ــانـــت الـــحـــال مع  »وصــــفــــاٍت لــلــتــنــمــيــة« كــمــا كـ
فبفضل  الغربية.  والتحديث  الحداثة  سياسات 
ة على  الــمــمــتــدَّ ــدول  الــ الــتــشــاور، تحتفظ  مــبــدأ 
نــطــاق هـــذه الــمــبــادرة بــســيــادتــهــا وتــتــمــّكــن من 
الــمــفــروضــة عليها  الــدولــيــة  تـــجـــاُوز الــضــغــوط 
تتمّكن  التنمية واإلصــالح، كما  بشأن سياسات 
مــن تحقيق شــراكــة تــقــوم عــلــى مــبــدأ »رابـــح - 
رابح«. لقد نجحت الصين في بناء دبلوماسية 
مع دول الجوار تقوم على الصداقة والشراكة، 
هي  التي  وسنغافورة  وفيتنام  الهند  مع  حتى 

القائم  الــمــبــادرة  مــبــدأ  ويشجع  منافسة.  دول 
على تقاسم المخاطر، الحوكمة المشتركة وبناء 
هذا  تعزيز  مــن  المشتركة  المسؤولية  مجتمع 
ضمن  وبــاألخــص  والــدولــي،  اإلقليمي  التكامل 
تقليدية  غير  ومخاطر  مضطربة  دولــيــة  بيئة 
إضافًة  القومية.  الــدولــة  قــدرات  تتخّطى  باتت 
المشروع جسوًرا فنّية  إلى كل ذلك، يبني هذا 
والغرب  الــشــرق  بين  ولغوية  ودينية  وثقافية 
الــمــشــتــرك، مجتمًعا  الــمــصــيــر  مــجــتــمــع  تــصــنــع 
وصــفــه الــرئــيــس الــصــيــنــي بــأنــه »يــتــشــارك في 

رَّاء والضرَّاء«. السَّ

4 - المنطق السياسي
الـــــدول  ــبــــر  أكــ ــلـــى أن  الـــكـــاتـــب عـ يــــشــــّدد 
الــنــامــيــة بــإمــكــانــهــا أن تــحــّقــق ضــمــن مــبــادرة 
وهي  أساسية،  مزايا  ثالث  والطريق«  »الحزام 
تجربتها  بعد  الصين  حققتها  قــد  كانت  مــزايــا 
ــع الــعــولــمــة  اإلصـــالحـــيـــة وطـــريـــقـــة تــفــاعــلــهــا مـ

والعالم. فالدول النامية بإمكانها تحقيق:

أ - التفّوق عند المنعطفات
حــيــث ســيــكــون لــديــهــا فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
المتقدمة  ــدول  الــ مــن  منافسيها  عــلــى  للتغلب 
مـــن طـــريـــق االســـتـــثـــمـــار فـــي الـــِبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
والــصــنــاعــات الــرقــمــيــة والــمــعــلــومــاتــيــة وابــتــكــار 
أفــكــار جــديــدة وتــنــمــيــة مــزايــا الــقــوة الــنــاعــمــة. 
السرعة  زيـــادة  فيها  يمكن  منعطفات  فهناك 

ومجـــــــــــاراة - أو الفوز - المنافسين.

ب - تحقيق التفّوق بتغيير الحارة
ــدول  ــذه الــ ــالل مــســاعــدة هــ ــك مـــن خــ ــ وذلـ
ــوُّالت ســـريـــعـــة فــــي هــيــكــل  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تــحــقــيــق تـ
محاوالت  عن  والــكــّف  االقتصادية،  الصناعات 
ــالـــدول الــمــتــقــدمــة وابــتــكــار مــيــاديــن  الــّلــحــاق بـ
للصناعة  بــديــلــة  وتـــجـــارب  للمنافسة،  جــديــدة 
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للدول  لتتيح  اآلن  الصين  وإن  والمعلوماتية؛ 
الــنــامــيــة الــمــنــخــرطــة فــي الــمــبــادرة مــن تطوير 
 (TIC) نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المعلومات  ق  تدفُّ االستفادة من  ومرافقتها في 
ومساعدتها في خلق محطات رقمية، وإطالق 

أقمار اصطناعية.

ج - النهضة المشتركة
ــبـــادرة لــلــصــيــن ولــبــاقــي  ــمـ ــذه الـ تــســمــح هــ
 (Intégrations) »تــكــامــالت«  بتحقيق  الـــدول 
وقــد  إقــلــيــمــيــة.  عــبــر -  ومـــا  إقليمية  اقــتــصــاديــة 
اقتصادية  وقواعد  آليات  لذلك  الصين  ابتكرت 
البحري  بالشحن  تتعّلق  التي  كتلك  مشتركة، 
واإلمدادات التسويقية واألمن. إن هذه المبادرة 
فاعلة  وحدة  بوصفها  الحضارات،  أمام  لتفتح 
ــات يـــتـــجـــاوز تــدريــًجــا  ضــمــن نـــظـــام عـــالـــمـــّي بــ
ــة الـــدولـــة الــقــومــيــة، فـــضـــاءات أرحـــب  مــرجــعــّي
للترابط والتعاون، كما أنها تعمل على النهضة 

المشتركة للحضارات القديمة.

5 - المنطق اإلدراكي
الصينية  والثقافة  والخطاب  اللغة  تطرح 
والغربيين  الصينيين  لغير  إدراكــيــة  إشــكــاالت 
ــا يــجــعــل فــهــم مــنــطــق وروح  بــالــخــصــوص، مـ
عديدة  لــتــأويــالت  يخضع  العريق  الشعب  هــذا 
تحمل  مــثــاًل  »الــتــنــيــن«  فتسمية  سلبّية،  أغلبها 
إلــى ســلــوٍك عــدوانــّي  ــًة سلبية تشير  ــا داللـ دوًمـ
ــادرة الـــجـــديـــدة  ــبــ ــمــ لــلــصــيــن، كـــمـــا أصـــبـــحـــت الــ
ــا بمشروع مــارشــال.  ــا وأكــاديــمــيًّ ُتــقــارن إعــالمــيًّ
العنصر اإلدراكي اآلخر يتمثل باختيار الرئيس 
والطريق«  »الــحــزام  الــمــبــادرة  تسمية  الصيني 
ــداًل مـــن »طـــريـــق الــحــريــر الـــجـــديـــدة« )وهـــذه  بــ
على  ذلــك  ويــنــطــوي  رواًجـــــا(،  أخـــذت  التسمية 
ترتبط  الثانية  فالتسمية  عميق،  إدراكــي  منطق 
التي  الــتــاريــخــيــة  الــحــريــر«  »طــريــق  بمصطلح 

خطوط  لوصف  قبل  مــن  األوروبــيــون  أطلقها 
ــا. أمــــا »الـــحـــزام  ــ ــي ــارة بــيــن أوروبـــــــا وآســ ــجـ ــتـ الـ
خالصة.  صينية  خصائص  فتحمل  والطريق« 
اإلدراكية  اإلشكاليات  تسوية  مسألة  تعّد  لذلك 
وانــغ يي وي في  ما دفع  أساسية، وهو  مهّمة 
التي  العشرة  المخاوف  ملحق كتابه من تعداد 
تــقــلــق كــمــبــوديــا واألوروبـــيـــيـــن بــشــأن »الــحــزام 
أنه نجح فعاًل  والطريق«، وهي مخاوف يذكر 
مع  مناسبات  عــّدة  في  التقى  حين  إزالتها  في 

المسؤولين في تلك الدول.

 ثالًثا: »الحزام والطريق«: 
الترابط والكسب 

المشترك واالستدامة
ــزام والـــطـــريـــق« عبر  ــحـ تــمــتــّد مـــبـــادرة »الـ
الزمن ألنها ال تتوّقف على محّددات اقتصادية 
هي  بــل  ظــرفــيــة،  ســيــاقــات  تفرضها  وسياسية 
»مــســيــرة طــويــلــة جــديــدة« تعيد صـــوغ تــاريــخ 
الشعوب بعيًدا من حاالت االستبعاد والتهميش 
غير  عولمة  لعقود  فرضتها  التي  واإلمبريالية 
مــتــوازنــة وغــيــر عــادلــة. فـــ »الــحــزام والــطــريــق« 
الــجــيــوســيــاســيــة بصناعة  الــنــاحــيــة  مــن  تــســمــح 
ــة الــكــبــرى الــثــانــيــة«  »االكـــتـــشـــافـــات الــجــغــرافــيَّ
ــخــذ دول ومــنــاطــق جــغــرافــيــة عــديــدة  حــيــث تــتَّ
التنمية؛  مراكز  مع  وتترابط  وأهمّيتها،  ثقلها 
استقرار  في  الهامش  دول  داخــل  ُتسِهم  فهي 
عن  العزلة  ويفكُّ  حاجاتهم،  وتلبية  المحليِّين 
اإلنتاجية  طاقتها  ويــربــط  الحبيسة  المناطق 
إنه  الخارجية.  والمناطق  الساحلية  المدن  مع 
مستوًى  في  والمناطق،  الدول  يشّجع  مشروٌع 
الداخلي  واالندماج  الوطني  الترابط  على  ل،  أوَّ
الـــخـــارج. وتـــرســـم تجربة  قــبــل االنــفــتــاح عــلــى 
الصين النموذج األمثل، فهي قد حققت الترابط 
الــوطــنــي ونــجــحــت فـــي تــكــثــيــف شــبــكــات ربــط 
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)ســكــك حــديــد، مــوانــئ، طــرق ســريــعــة، جسور 
قبل  كبيرة وضخمة  إلخ(  أنفاق عبور...  برّية، 
الجوار  إلى دول  اإلنتاجية  نقل فائض طاقتها 
عقلية  انتهاجها  ذلك  على  ساعد  العالم.  وإلــى 
منفتحة وسلوكيات تشاورية وتعاونية، ومبدأ 
ــدم الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول،  عـ
مثاليٍّ  شبه  تناغٍم  صنع  فــي  نجحت  أنها  كما 
يـــربـــط مـــخـــرجـــات ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة مع 
ما  والطريق«، وهو  »الحزام  مبادرة  مقترحات 
والعولمة  االنفتاح  أمــور  بزمام  ُتمسك  يجعلها 
العولمة«  »تصيين  طريق  فــي  قــدًمــا  والمضّي 
وانغ  يدفع  ما  وهــذا  التعاوني.  الفوز  وتحقيق 
»الحزام  مبادرة  اعتماد  بضرورة  المناداة  إلى 
الــمــتــحــدة للتنمية  والــطــريــق« فــي خــطــة األمـــم 

المستدامة لعام 2030.
الــعــديــد من  هــنــاك  ــا،  ــ أوروبـ إلـــى  بالنسبة 
بينها  العالقة  إنجاح  بمقدورها  التي  األســبــاب 
وبين الصين. ويّعزز هذا النجاح وجود أساس 
تـــاريـــخـــي عــمــيــق بــيــن الــحــضــارتــيــن الــصــيــنــيــة 
الجهة  عــلــى  الــصــيــن  انــفــتــاح  إن  واألوروبــــيــــة. 
األوراســي، وصواًل  البّر  نحو  الغربية  الشمالية 
لتحقيق  وبريطانيا  الشرقية  أوروبـــا  دول  إلــى 
المبادرة، أصبح  إليه هذه  الذي تطمح  الترابط 
لــــدى مجموعة  ــة  مــلــحَّ يــلــّبــي مــطــالــب واقــعــيــة 
يسعى  حالًيا،  والمجتمعات.  الدول  من  واسعة 
مع  والطريق«  »الحزام  مبادرة  لربط  الطرفان 
فالمبادرة  األوروبـــي،  لالتحاد  يونكر«  »خطة 
حقيقة »تنطلق من الصين، لكّنها ملٌك للعالم«.
ــه  ــن الــــعــــربــــي، وعـــــن دولــ ــوطــ ــن الــ أمـــــا عــ
آسيا  غــرب  جنوب  منطقة  امتداد  على  الواقعة 
ــط، فــيــؤّكــد الــكــاتــب أن مــحــرّك  ــ والـــشـــرق األوسـ
بلدان  هــو  الواسعة  المنطقة  هــذه  فــي  التنمية 
على  الــعــربــيــة  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
رأسها السعودية واإلمارات. إن هاتين الدولتين 
تملكان موارد طبيعية ومقّدرات مالية ضخمة، 

ــوانـــئ واســـعـــة وشــبــكــات  ــا مـــتـــطـــّورة، ومـ ــدًنـ ومـ
معقدة من الِبنى تحتيَّة، وهو ما يجعلها تمّثل 
لــطــريــَقــي الحرير  ارتــكــاز اســتــراتــيــجــيــة  نــقــاط 
إلــــى ذلــــك األدوار  ُيـــضـــاف  ــّري والـــبـــحـــري.  ــبـ الـ
األســـاســـيـــة الـــتـــي تــصــنــعــهــا مــصــر ضــمــن هــذه 
المؤهالت االستراتيجية  المبادرة، والتي تمتلك 
والــتــاريــخــيــة لــتــكــون طــريــق تــنــمــيــٍة واعــــد في 
ــرق أوســـطـــيـــة ُمــثــقــلــة بــالــصــراعــات  مــنــطــقــة شــ

والتَّحديات.
ــذه الــتــفــاؤلــيــة  ــن هــ ــم مـ ــرغـ ولـــكـــن عــلــى الـ
الــتــي رســمــت الــمــســار الـــعـــام لــســرد أفــضــلــيــات 
الـــكـــتـــاب  أن  ــدو  ــبـ ــيـ فـ ــق«،  ــريـــ والـــــطـــ »الــــــحــــــزام 
لـــم يـــتـــطـــرَّق إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــمــســائــل الــتــي 
مسائل  إلــى  أو  الــمــشــروع،  هــذا  تنفيذ  تعترض 
الدولية،  الــعــالقــات  بإبستيمية  متعّلقة  أخـــرى 
مفاهيم  مراجعة  بإعادة  يرتبط  ما  وخصوًصا 
الــقــوى، والقومية،  كــتــوازن  الــدولــيــة  الــعــالقــات 
واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــتـــكـــامـــل الــمــحــلــي والـــعـــالـــمـــي، 
والقطبية والتعددية القطبية، والنظام الدولي، 
والمصلحة  واالستدامة،  المتبادلة،  واالعتمادية 
والتعّمق  إلــخ،  والتنمية...  والحداثة  الوطنية، 
ــر فــــي مــعــالــجــتــهــا مــــن مـــنـــظـــور الــفــلــســفــة  ــثـ أكـ
على  فقط  االقــتــصــار  بــدل  الصينية  السياسية 
الصينية.  والــحــكــم  ــال  ــثـ األمـ بــعــض  اســتــخــدام 
مهّمة  عناصر  مناقشــة  الكتاب  في  غابت  لذلك 
القومية  الدولة  مركزية  تجاُوز  كيفيات  تخصُّ 
واالنــتــقــال إلـــى نــظــام الـــحـــضـــارات؟ ورهــانــات 
بــنــاء نــظــاٍم عــــادٍل يلغي الــفــجــوة بــيــن األغــنــيــاء 
دون  مــن  ممكن  ذلـــك  تحقيق  فــهــل  والــفــقــراء، 
الــمــركــز  قـــوى  عــنــٍف وثـــــورات؟ وهـــل ستسمح 
بالتغيير وقبول تنمية »الهامش« واالنتقال إلى 
للعولمة«؟  الثالثة  »الطبعة  الكاتب  يسمه  مــا 
تشّكل  التي  والــوقــائــع  األسئلة  مــن  وغيرها   ...
ــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع »الـــحـــزام  ــاٍت فــعــلــيَّ ــديـ تـــحـ
والطريق«؛ بما في ذلك تعامل الصين وغيرها 
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وعالمية  محلية  ولوبيات  قــوى  مــع  الـــدول  مــن 
الدولي  النظام  هوية  على  الحفاظ  إلــى  تدعو 
ُتعارض  التي  ة  والمركزيَّ النيوليبرالية  السائد 
الــوضــع  تــعــدديٍّ وتغيير  نــظــاٍم  مــســاعــي خــلــق 
نفسه  الــوقــت  فــي  (statu quo)، وهــي  الــراهــن 
قـــــوًى تــضــغــط عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــحــكــومــات 
والشركات لرفض االنضمام للمبادرة، من دون 
أن نهمل قضّية إذا كانت مشاريع المبادرة في 
شْيد البنى التحتية تمّثل لدى الدول المستهدَفة 
ات التنمية الوطنية. لذلك ال يمكن تجاهل  أولويَّ
الجيواستراتيجية  والتحديات  األمنية  المخاطر 
التي ستتركها سياسات االنتقال من جغرافيات 
جــديــدة  جــغــرافــيــات  إلـــى  المتكافئة  اقــتــصــاديــة 

عادلة.
ــك، يــمــكــن الـــقـــول إن هــذا  بــالــرغــم مـــن ذلــ
الكتاب سيسمح لقارئه بأن يغوص في »السرد 
ــب، رفــقــة  ــ ــرَك ــ َي الـــصـــيـــن« وأن  لــحــكــايــة  الـــجـــّيـــد 
من  بــه  ينتقل  الـــذي  التنمية«  »قــطــار  الــكــاتــب، 
مجموعة  عبر  ويمّر  بالصين  االنطالق  ة  محطَّ

مــن الــــدول فــي الــبــّر األوراســـــي فــيــتــعــرّف هــذا 
القارئ على خصوصياتها، مقّدراتها وثقافات 
في  الــوصــول  محطة  إلــى  يصل  حّتى  شعوبها 
ــٌة أخـــرى  ــاراٌت تــنــمــويَّ بــريــطــانــيــا، وهـــنـــاك قــــطــ
غرب  إلى  لتصل  آسيا  من جنوب شرق  تنطلق 
أمكن  لــذلــك،  المتوسط.  األبــيــض  والبحر  آسيا 
امتزاج  واسطة  يكون  أن  والطريق«  لـ »الحزام 
على  الواقعة  الــدول  كل  بأحالم  الصيني  الحلم 
يمنح  أنه  الكتاب  لهذا  األخــرى  الميزة  امتداده. 
نمط  على  االطــالع  والمهتمين فرصة  الباحثين 
جديدة  وطريقة  قبل،  مــن  يعتادوه  لــم  تفكيٍر 
فــي فــهــم الــشــؤون الــدولــيــة، االقــتــصــاديــة منها 
والــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة، حــيــث سيجدون 
صينية  ورؤًى  وحــكــمــٍة  مــنــطــٍق  أمـــام  أنفسهم 
أفكار  من  أذهانهم  في  »تــكــّدس«  عّما  تختلف 
الغربية عن  الثقافة  ومقاربات صنعتها هيمنة 
عن  الترجمات  أن  المؤّكد  ومــن  الــشــؤون.  تلك 
اللغة الصينية إلى العربية ستدفع نحو االطالع 

بموضوعية على »روح الشرق« وعمقه □
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صــــــالــــــح الـــــنـــــعـــــامـــــي. فـــــقـــــه الــــتــــوحــــش 
الـــــمـــــســـــكـــــوت عـــــــنـــــــه: مـــــقـــــاصـــــد فـــــتـــــاوى 
ــا فـــــي الــــصــــراع  ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ الــــحــــاخــــامــــات وتــ
جسور  دار  بيروت:  اإلسرائيلي.  والمجتمع 

للترجمة والنشر، 2020. 144 ص.
يـــؤكـــد هــــذا الـــكـــتـــاب أن فــقــه الــحــاخــامــات 
تأثيرًا  أكثر  الصهيوني  الكيان  فــي  المتوحش 
مـــن فــقــه تــنــظــيــم »داعــــــــش«، حــيــث إن هـــؤالء 
ــون بـــحـــاضـــنـــة ســيــاســيــة  ــظـ ــحـ ــات يـ ــامــ ــاخــ ــحــ الــ
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة ذات طــابــع مؤسسي 
ودولي، كما تشكل فتاويهم مصدًرا أساسيًا له 
اإلسرائيلي ودوائر  المجتمع  على  الكبير  وقعه 
ــقــــرار جـــــراء الـــتـــحـــوالت الــديــمــغــرافــيــة  صــنــع الــ
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ وال

والسياسية.

يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب عــمــق الــعــنــصــريــة تــجــاه 
التعليمية  المؤسسات  تعّم  التي  الفلسطينيين 
ــاء  ــقـــضـ ــيــــش والــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة والـ والــــجــ
المؤسسات  من  وغيرها  االجتماعية  والخدمات 
اإلســرائــيــلــيــة والـــتـــي ال تــشــمــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
1967 فحسب،  لــعــام  الــمــحــتــلــة  ــي  ــ األراضـ فــي 
»الــمــواطــنــة«  الــذيــن يحملون  أولــئــك  بــل تشمل 
ــا ما  ــذيـــن غــالــبً ــا، والـ ــًضـ اإلســرائــيــلــيــة نــفــســهــا أيـ
يــعــّدون »مــواطــنــون« مــن الــدرجــة الــرابــعــة في 
األراضـــــي الــمــحــتــلــة عـــام 1948. وتــصــل هــذه 
الــعــنــصــريــة عــنــد بــعــض الــحــاخــامــات إلــــى حد 

إطالق الفتاوى باستعباد العرب.
التي  األحــــداث  الــضــوء على  الــكــتــاب  يسلط 
أكدت التحقيقات فيها وقوف كبار الحاخامات 
كفريضة  العرب  قتل  تبيح  التي  الفتاوى  وراء 
وقائي،  كــإجــراء  العرب  الرضع  وذبــح  شرعية، 
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الــنــهــب والــســلــب، وتــدمــيــر المساجد  وتــشــريــع 
إسرائيلي  بدعم حكومي  ذلك  ويتم  والكنائس. 
أنهم  إما  الحاخامات  جميع  أن  ذلك  وأمريكي، 
الحكومة،  يتقاضون رواتــب من  موظفو دولــة 
تحظى  والتعليمية  الدينية  مؤسساتهم  أن  أو 
أكثر  أن  الحكومة. كما  بدعم كبير من وزارات 
60 بالمئة مــن ضــبــاط جــهــاز »الــشــابــاك«  مــن 
هم من أتباع التيار الديني الصهيوني، المتأثر 
ــات. وال يـــخـــفـــى أن  ــامـ ــاخـ ــحـ بــعــمــق بـــفـــتـــاوى الـ
المتحدة تدعم فتاوى الحاخامات من  الواليات 
يهودية  لمنظمات  الضريبية  اإلعــفــاءات  خــالل 
لمؤسسات  ــدوالرات  ــ الـ ماليين  تــقــدم  أمريكية 
ومــدارس يرأسها حاخامات يدعون إلى تدمير 
األقصى ويصدرون فتاوى بقتل العرب، وسط 
صــمــت دولـــــي يــظــهــر مــــدى نـــفـــاق »الــمــجــتــمــع 

الدولي« وازدواجية معاييره.
ــاول  ــنـ ــتـ ــة فـــــصـــــول، تـ ــتــ يــــضــــم الــــكــــتــــاب ســ
عــلــى الـــتـــوالـــي: عـــوامـــل تــعــاظــم مــكــانــة فــتــاوى 
الـــحـــاخـــامـــات؛ مــرجــعــيــات اإلفـــتـــاء وتــيــاراتــهــا؛ 
اإلرهــاب  انــطــالق  فــي  الحاخامات  فــتــاوى  دور 
الـــيـــهـــودي؛ انـــعـــكـــاســـات فـــتـــاوى الــحــاخــامــات 
تــجــاه الـــصـــراع؛ اتــجــاهــات فــتــاوى الــحــاخــامــات 
على  الحاخامات  فــتــاوى  وتأثير  نــحــو«اآلخــر«؛ 

الفضاء االجتماعي اإلسرائيلي.
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ريـــاض قهوجي )مــعــد ومــحــرر(. الــقــوات 
الجوية وحروب المستقبل: مفاعيل تقّدم 
بيروت:  االصطناعي.  والذكاء  التكنولوجيا 
ــاشــــرون، 2020.  الـــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم - نــ

174 ص.
ــي فــي  ــأتــ ــا يــ ــمـ ــعــــرض هــــــذا الــــكــــتــــاب - كـ يــ
العالمية  الــجــويــة  الـــقـــوى  لـــقـــدرات  تــعــريــفــه - 

الــذي تشهده مــع دخــول تكنولوجيا  والــتــطــور 
وتأثيرها  التسلح  عالم  واالتصاالت  المعلومات 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  فــ
ــيـــادة الــحــرب  ــول قـ ــ الــعــســكــريــة، وال ســيــمــا دخـ
ــرب الـــفـــضـــاء وغــيــرهــا  ــيــــادة حــ الــســيــبــرانــيــة وقــ
الــقــوات  الــقــطــاعــات الــجــديــدة فــي هيكلية  مــن 
الــمــســلــحــة، لــتــكــّون مـــع قـــيـــادة الـــقـــوات الــبــريــة 
ــة والـــبـــحـــريـــة هــيــئــة مــوســعــة لــقــيــادة  ــويـ ــجـ والـ

األركان المشتركة في الجيوش المتطورة.
ـــة ثـــــــورة تــكــنــولــوجــيــا  ــي ــمـ ونـــــظـــــرًا إلــــــى أهـ
ــي األغــــــــراض  ــ ــا فـ ــهــ ــتــــخــــدامــ الـــمـــعـــلـــومـــات واســ
الــعــســكــريــة، ومــــا تـــوفـــره مـــن فــــرص لــلــتــفــوق 
ــروب، يــتــنــاول  ــ ــحـ ــ ــاديـــن الـ ــيـ والـــســـيـــطـــرة فــــي مـ
ــاع الـــقـــوات الــجــويــة فـــى منطقة  ــ الــكــتــاب أوضـ
ــط وعـــوامـــل تــطــورهــا وتــأثــرهــا  ــ الـــشـــرق األوســ
اإلرهــاب  على  والحرب  الجيوساسية  بالعوامل 
التطور  أن  كيف  ويظهر  اإلقليمية.  والنزاعات 
الــتــكــنــولــوجــي تـــداخـــل مـــع طــبــيــعــة الــصــراعــات 
بحيث بات كالهما يؤثر في اآلخر، ولم يعد من 
الواضح إذا كان سباق التسلح العالمي مرتبطًا 
التقدم  ــدرة  قـ ــدود  حـ لمعرفة  اإلنــســان  بشغف 
العظمى  القوى  بعض  بسعي  أو  التكنولوجي 

للسيطرة على العالم.
كــمــا يــتــنــاول الــكــتــاب بــالــتــفــصــيــل الــتــرابــط 
ــاء  ــيـــن الـــمـــقـــاتـــالت الـــحـــديـــثـــة؛ الــــذكــ الـــقـــائـــم بـ
آلية  بــعــد؛  المسيّرة عــن  األنــظــمــة  االصــطــنــاعــي؛ 
ربـــط الــشــبــكــات؛ الــســحــابــة الــقــتــالــيــة؛ والــحــرب 
الــســيــبــرانــيــة. ويـــتـــوقـــف الـــكـــتـــاب عــنــد الـــثـــورة 
والمراحل  الحديثة  الــحــروب  فــي  التكنولوجية 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا الـــوطـــن الــعــربــي وبــخــاصــة 
ــاج وتــصــنــيــع  ــتــ الـــــــدول الــمــتــقــدمــة مـــنـــه فــــي إنــ
أجـــزاء مــن هــذه األنــظــمــة، مــؤكــًدا أهمية الــثــورة 
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للقوات  الرئيسي  والــدور  القائمة  التكنولوجية 
الجوية في الحروب.

الــكــتــاب مــفــاهــيــم عسكرية  كــذلــك يــنــاقــش 
الـــحـــرب  ــثــــل:  مــ ــة  ــعـــركـ ــمـ الـ ــلـــى أرض  تــقــنــيــة عـ
ــخ فـــــرط الــصــوتــيــة؛  ــواريــ ــة؛ الــــصــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الجيل  صــواريــخ  العسكري؛  الــتــفــّوق  تحديات 
ــة؛ مـــوازيـــن  ــويـ ــجـ الــمــقــبــل؛ تــأمــيــن الــهــيــمــنــة الـ
يعالج  كما  المستقبلية.  الحرب  وشكل  القوى 
جوانب أخرى من الحروب الالتماثلية، وكيفية 
مــســاهــمــة الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي تـــعـــزيـــز الـــحـــرب 

الهجينة، ودور القوات الجوية.

- 3 -
ــاتــــوريــــة  ــتــ أولـــــغـــــا تـــشـــيـــتـــفـــيـــريـــكـــوفـــا. دكــ
الــمــســتــنــيــريــن.. روح اإلنــســانــويــة الــعــابــرة 
دار  عــّمــان:  الزعبي.  باسم  ترجمة  وأهــدافــهــا. 

اآلن ناشرون وموزعون، 2020. 314 ص.
يـــعـــرض هــــذا الـــكـــتـــاب لــلــبــاحــثــة الــروســيــة 
فــي مــجــال الــتــاريــخ والــعــالقــات الــدولــيــة أولــغــا 
في  الــدكــتــاتــوريــة  الــمــمــارســات  تشيتفيريكوفا 
مــجــاالت المعرفة والــفــكــر والــعــلــم، كــاشــًفــا عن 
خــطــورة هــذه الــمــمــارســات الــتــي اضطلعت بها 
اإلنسانية  رايـــة  تحت  العالمية  المالية  النخب 
ــتـــي تــرجــمــتــهــا في  والــتــنــويــر والــعــقــالنــيــة، والـ
مــشــاريــع فــكــريــة وثــقــافــيــة وعــلــمــيــة عــلــى مــدار 
الـــتـــاريـــخ، بــغــيــة الــتــغــلــغــل فـــي حــيــاة الــشــعــوب 
أال  الحقيقي  لهدفها  غطاء  وإيــجــاد  وثقافاتها 
وهـــو فـــرض الــوصــايــة عــلــى الــنــاس والسيطرة 
لغايات  ووجــدانــه  وعقله  اإلنــســان  جوهر  على 
اقتصادية، وذلك تمهيًدا  أو  أو سياسية  فكرية 
المضمون  يتخطى  جــديــد  عالمي  نــظــام  لقيام 
ويمّكن  الشعوب،  وجـــدان  فــي  الــراســخ  الديني 
الذين  المستنيرين  أو  الفكرية  الجماعات  هذه 

نـــشـــأوا فـــي أحـــضـــان الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن تثبيت 
سيطرتهم على شعوب العالم.

ــمــــاط  أنــ أن  تـــشـــيـــتـــفـــيـــريـــكـــوفـــا  وتـــــوضـــــح 
ال تقل  للمستنيرين  الــدكــتــاتــوريــة  الــمــمــارســات 
ــن تــلــك الـــمـــمـــارســـات الــدكــتــاتــوريــة  ــورة عـ ــطـ خـ
ــا أو  فـــي الــمــجــال الــســيــاســي، وإن بـــدت نــظــريً
فـــي الــظــاهــر مــنــاقــضــة لــهــا. ويــســتــخــدم هـــؤالء 
الــمــســتــنــيــرون كــافــة وســائــل اإلعــــالم والــدعــايــة 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة بــغــيــة الـــوصـــول إلــى 
بالسيطرة  المتمثل  الــرئــيــســي  هــدفــهــم  تحقيق 
المستنيرين،  مسيرة  تتابع  وإذ  الشعوب.  على 
استقرت  التي  الــديــانــات  أن  وجـــدوا  أنهم  تؤكد 
عليها شعوب العالم ال تزال تمثل عقبة رئيسية 
وذلــك  الــبــشــر،  على  للسيطرة  مشروعهم  أمـــام 
نــظــرًا إلــى مــا اشتملت عليه هــذه الــديــانــات من 
قيم أخالقية وتعاليم وأفكار ما زالت تستحوذ 
على عقول وقلوب شعوب العالم التي يصعب 
حصرها وتطويعها سياسيًا واجتماعيًا. وترى 
الــراهــنــة -  الــثــقــافــيــة  المستنيرين  مــواجــهــة  أن 
الديانات تأتي  الرأسمالية - مع  أتباع  وهم من 
بــعــد مـــواجـــهـــات فــكــريــة وســيــاســيــة خــاضــتــهــا 
أيــديــولــوجــيــيــن كــثــر، حققت فيها  مــع خــصــوم 
كما  الــحــاالت  بعض  في  انتصارات  الرأسمالية 
الفاشية  األيديولوجيا  مــع  الــصــراع  فــي  حصل 
االنتصار  وبخاصة  الشيوعية،  واأليديولوجيا 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــتــه الــرأســمــالــيــة فـــي بــدايــة 
تسعينيات القرن الماضي والذي تمثل بانهيار 

االتحاد السوفياتي.
وتوضح المؤلفة أنه بعد مرور نحو عقدين 
من الزمن على انهيار االتحاد السوفياتي وجد 
الرأسمالي نفسه في مواجهة مع أعداء  النظام 
والفاشية؛  الشيوعية  من  عليه  خطرًا  ال يقلون 
»األرثوذكسية«  المسيحية  الديانة  أبرزهم،  من 
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ــتـــي انــتــقــل  ــعـــوب أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الـ ــدى شـ ــ لـ
فيها  إلى محاربتها بعدما وجــدوا  المستنيرون 
الــواليــات  بزعامة  الرأسمالية  للهيمنة  مقاومة 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، - بــعــدمــا قــطــعــوا شــوطًــا 
»الكاثوليكية«  المسيحية  مــحــاربــة  فــي  كــبــيــرًا 
في أوروبــا الغربية - واإلســالم السياسي الذي 
وجد فيه المستنيرون خطرًا يهددها بعدما قدم 
نفسه قائًدا لحركات اإلصالح السياسي في عدد 

من الدول اإلسالمية.

- 4 -
ــابــــي. الــتــنــمــيــة  ــركــ ــد احـــمـــيـــد عـــبـــل الــ ــاجـ سـ
ــة تــــلــــوث الــبــيــئــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــدامــــة ومـ ــتــ ــمــــســ الــ
الديمقراطي  الــمــركــز  بــرلــيــن:  الــمــنــاخ.  وتــغــّيــر 
والسياسية  االستراتيجية  لــلــدراســات  الــعــربــي 

واالقتصادية، 2020. 169 ص.
ــي فــي  ــأتــ يـــنـــطـــلـــق هــــــذا الــــكــــتــــاب - كـــمـــا يــ
ــى إصـــالح  مــقــدمــتــه - مـــن الــحــاجــة الــمــلــحــة إلــ
أضــــــــــــرار الـــــحـــــضـــــارة والـــــتـــــقـــــدم الـــصـــنـــاعـــي 
الوجود  اســتــمــرار  على  حــرًصــا  والتكنولوجي، 
للتهديد،  المعرضة  البشرية  وحــيــاة  اإلنــســانــي 
نتيجة  التقدم  لهذا  الكارثية  النتائج  ومواجهة 
الــكــوكــب واالحـــتـــرار العالمي  اســتــنــفــاد مــــوارد 
وتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ واألعــــاصــــيــــر والـــفـــيـــضـــانـــات 
المترية مــن جليد  مــلــيــارات األطــنــان  وخــســارة 
الــقــارتــيــن الــقــطــبــيــتــيــن الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
وغـــــازات  األوزون  طــبــقــة  تـــآكـــل  إلــــى  إضـــافـــة 
الــدفــيــئــة وازديـــــاد انــبــعــاثــاتــهــا الــمــلــوثــة للغالف 
الــــجــــوي، مــــع تــحــمــض الــمــحــيــطــات وتــلــوثــهــا 
وإزالــة  الــغــابــات  وتجريد  والتصحر  والــجــفــاف 

الغطاء النباتي واألحراج.
اإلنسانية  ــة  األزمـ تــزايــد مخاطر هــذه  ومــع 
الــنــاجــمــة عـــن تـــلـــوث الــبــيــئــة الــعــالــمــي وتــغــيــر 

ــم الــمــتــحــدة  ــيــــن الــــعــــام لـــألمـ ــد األمــ ــ ــاخ، أكـ ــنـ ــمـ الـ
المتحدة  األمم  أمام مؤتمر  أنطونيو غوتيريش 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن ألطـــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة األمــــم 
(COP24) في  المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 
األول/ كانون   3 بتاريخ  كاتوفيتشي/بولندا 

كبيرة،  ورطـــة  فــي  العالم  أن   ،2018 ديسمبر 
وأن عدم إيقاف تغير المناخ سيكون انتحاًرا.

المستدامة  التنمية  أهمية  بـــرزت  هــنــا،  مــن 
الــعــمــلــيــة والعلمية  الــحــلــول  تــتــركــز فــيــهــا  الــتــي 
الدول والحكومات واألفراد  الناجعة من جميع 
ــات والـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والــــشــــعــــوب والـ
الــحــكــومــيــة لــلــتــحــول نــحــو االقــتــصــاد األخــضــر 
المسببة  للغازات  الكبيرة  االنبعاثات  ومعالجة 
األوزون  طــبــقــة  وتــــآكــــل  الـــعـــالـــمـــي  لـــالحـــتـــرار 
النظيفة والصديقة  التكنولوجيا  والتحول نحو 
لــلــبــيــئــة. وعــلــيــه، يــعــرض هـــذا الــكــتــاب مفهوم 
متعددة  منظومة  بوصفه  المستدامة  التنمية 
وتكنولوجية  واجــتــمــاعــيــة  اقــتــصــاديــة  األبـــعـــاد؛ 
السياسية  االســتــعــمــاالت  فــي  وينظر  وثــقــافــيــة، 
له في مواجهة قضايا البيئة، مؤكًدا أن التنمية 
المستدامة التي تعتمد على مستويات متراكمة 
مــــن الـــجـــهـــود الــمــحــلــيــة والـــوطـــنـــيـــة والـــدولـــيـــة 
والمنظمات غير الحكومية والشركات واألفراد، 
المناسب  والتمويل  السياسية  اإلرادة  تستلزم 

للتصدي لمخاطر تهدد العمران البشري.
األول  يعرض  فصول،  ثالثة  الكتاب  يضم 
يتناول  حين  فــي  وظـــواهـــره،  الــتــلــوث  لمفاهيم 
المناخ،  وتغير  البيئي  التلوث  ــرار  أضـ الــثــانــي 
إلى  إضافة  اإلنــســان،  على صحة  وانعكاساتها 
مــا تسببه مــن هجرة ونـــزوح داخــلــي وخارجي 
الــحــيــة، ناهيك  الــكــائــنــات  ــرار تصيب  ومـــن أضــ
ــا يــنــجــم عــنــهــا من  ــرار االقـــتـــصـــاديـــة ومــ ــاألضــ بــ

خسائر مادية.
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ــا الــفــصــل الــثــالــث، فــيــركــز عــلــى التنمية  أمـ
لمواجهة  أمميًا  مشروًعا  بوصفها  المستدامة 

المختلفة  الــمــنــاخ  الــتــلــوث وتــغــيــرات  تــأثــيــرات 
والحد منها.

ثانًيا: كتب أجنبية

- 1 -
Christian Lahusen (ed.)

Citizens’ Solidarity in Europe: Civic 

Engagement and Public Discourse in 

Times of Crises

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publish-
ing, 2020. 208 p.

ــذا الــكــتــاب مـــوضـــوع الــتــضــامــن  ــقـــارب هــ يـ
إلى دراســات  داخــل أوروبــا وخارجها، مستنًدا 
واســتــطــالعــات فــي ثــمــانــي دول أوروبـــيـــة هــي: 
وإيطاليا  واليونان  وألمانيا  وفرنسا  الدنمارك 
وذلــك  المتحدة،  والمملكة  وســويــســرا  وبــولــنــدا 
المدفونة  التضامن  إلى مظاهر  التعرف  بهدف 
للسلطات  الرسمية  والتدابير  السياسات  تحت 
العامة في أوروبا، وكذلك استكشاف التضامن 
ــات  ــارج الـــحـــدود الــوطــنــيــة فــي أوقــــات األزمــ خــ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة بــيــن  ــتــــصــ ــة واالقــ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
المجتمع  األوروبــيــة ومنظمات  الــدول  مواطني 

المدني ووسائل اإلعالم.
ــدى تـــطـــور مــواقــف  يــبــحــث الـــكـــتـــاب فـــي مــ
ــدول  ــمـــارســـات الــتــضــامــن بــيــن مــواطــنــي الــ ومـ
األوروبــيــة، ومــدى انتشار هــذه التوجهات عند 
الالجئين والمهاجرين والعاطلين  تعاملهم مع 
المستهدفة،  الــفــئــات  الــعــمــل وغــيــرهــم مــن  مــن 
وذلــــك بــهــدف تــقــديــر مـــدى مــشــاركــة مــواطــنــي 
ــاس عبر  ــنـ ــي مـــســـاعـــدة الـ الــــــدول األوروبــــيــــة فـ
ــدود وتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مــجــمــوعــات  ــحــ ــ ال
للتضامن  تأييًدا  األكثر  األوروبيين  المواطنين 

تبتعد من  التي  المجموعات  األوروبــي، وكذلك 
هذا التضامن.

فكرة  أن  المتاحة  الـــدراســـات  أظــهــرت  وقــد 
نسبة  تدعمها  الــحــدود  عبر  الــمــدنــي  التضامن 
ــن، وهـــو  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن األوروبـ كـــبـــيـــرة مــ
للتكامل  الــطــويــل  الـــتـــاريـــخ  أن  إلــــى  يــشــيــر  مـــا 
األوروبــــي كــان لــه تأثيره فــي أفــكــار وخــيــارات 
ــان. لــكــن هــــذا الــتــضــامــن الـــمـــدنـــي عبر  ــكـ ــسـ الـ
الحدود ال يرسم صورة شاملة حول التضامن. 
ــات فــي معظمها على  ــدراسـ الـ تــركــزت  وعــلــيــه، 
الــدول األوروبية  العامة داخــل  السياسات  دعم 
ــات على  األزمــ مــع  التعامل  تــوافــقــت على  الــتــي 
ــاد األوروبــــــي مـــن خـــالل إبــقــاء  مــســتــوى االتـــحـ
الــبــاب مــفــتــوًحــا لــســيــاســات اإلنـــقـــاذ مــع إمــكــان 
األزمــات  تلك  الناجمة عن  األعباء  إعــادة توزيع 
الــذي  األمـــر  الرئيسية،  األعــبــاء  تحمل  مــن دون 
أثار التساؤالت حول متانة التضامن األوروبي.

ــوقـــف عــنــد  ــتـ ــاق يــمــكــن الـ ــيـ ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــتـــي ضــربــت  ــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة الـ األزمــــــة االقـ
البلدان األوروبية عام 2008، وموقف االتحاد 
ــذي ظــل مــلــتــزًمــا بــحــزمــة سياسة  األوروبــــــي الــ
ــون بــلــدان  ــ اإلنـــقـــاذ الـــتـــي تــتــجــاهــل تــحــويــل ديـ
االتـــحـــاد الـــمـــهـــددة بــــاإلفــــالس، ووضــــع الــعــبء 
الــرئــيــســي عــلــى هــــذه الـــــدول مـــن خــــالل فــرض 

إجراءات تقشفية صارمة.
ــوقــــف عـــنـــد أزمــــــــة تـــدفـــق  ــتــ ــ كـــمـــا يـــمـــكـــن ال
الــالجــئــيــن مـــن ســـوريـــة وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق 
2015، حيث  عــام  في  الحروب  المتضررة من 
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واجــهــت مؤسسات االتــحــاد األوروبــــي والـــدول 
األعضاء فيه صعوبات في الوصول إلى اتفاق 
اللجوء  لتنسيق  مــوحــدة  وآلــيــات  عــلــى ســيــاســة 
العديد  فــي  الشعبوية  األحــــزاب  نجحت  بينما 
الــــدول األوروبـــيـــة مــثــل: فــرنــســا والمملكة  مــن 
الــمــتــحــدة والـــدنـــمـــارك وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا في 
واألجانب  المهاجرين  ضد  االحتجاجات  تعبئة 
من داخل االتحاد األوروبــي وخارجه، وهو ما 
زاد الــشــكــوك فــي الــتــضــامــن األوروبـــــي أوقـــات 
األزمــات، وال سيما عقب التصويت على خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
مـــع ذلـــــك، تــفــيــد بـــيـــانـــات هــــذا الـــكـــتـــاب أن 
بــاألوضــاع  يتأثر  مــا  غالبًا  األوروبـــي  التضامن 
عن  يُعلن  إذ  السائدة،  واالقتصادية  السياسية 
االقتصادي،  النمو  أوقــات  والتضامن  التعاون 
في حين يبدو التضامن أكثر صعوبة في ضوء 

التوقعات االقتصادية السلبية والركود.
إنــكــاره  أمــر يصعب  هــنــاك  الحصيلة،  وفــي 
ــي رســخــت  ــ ــ وهــــو أن مــســيــرة الــتــكــامــل األوروبـ
ــشـــاعـــر االنــــتــــمــــاء إلــــــى الــمــجــتــمــع  تــــدريــــًجــــا مـ
األوروبــيــة  الـــدول  األوروبــــي، ومّكنت مواطني 
ــارف والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــؤســـســـات  ــعــ ــ ــت ــ مــــن ال
األوروبـــيـــة، وتــعــزيــز الثقة واالتــصــاالت فــي ما 
بينهم وتبادل الخبرات خارج الحدود الوطنية.
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Paul Babie T. Babie, Paul T. Babie and 
Neville G. Rochow (eds.)

Freedom of Religion or Belief: Creat-

ing the Constitutional Space for Fun-

damental Freedoms

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 
Ltd., 2020.416 p.

الــكــتــاب فــي تــالقــي السلطات  يــبــحــث هـــذا 
ــة، الــتــي  ــوريــ ــتــ ــدســ ــم الــ ــنـــظـ وتـــقـــاربـــهـــا فــــي الـ
ــة الـــمـــبـــدئـــيـــة لــلــســلــطــات  ــارسـ ــمـ ــمـ تــتــرجــمــهــا الـ
بموجب  والــقــضــائــيــة  والــتــنــفــيــذيــة  التشريعية 
القضايا  إلى  ويتطرق  الدستورية،  النصوص 
الــمــحــيــطــة بـــُحـــريـــة الـــديـــن أو الــمــعــتــقــد الــتــي 
ــامـــة، مــتــنــاواًل  تــلــحــظــهــا الــدســاتــيــر بـــصـــورة عـ
ــبــــل مــقــاربــتــهــا  ــة، وســ ــريــ ــحــ ــتـــوى هـــــذه الــ مـــحـ

وحمايتها. لتحديدها 
الحقوق  بين  الموازنة  أهمية  الكتاب  يؤكد 
التي تضمن حرية األديان والمعتقدات وغيرها 
ــان والـــحـــريـــات األســـاســـيـــة،  مـــن حـــقـــوق اإلنــــســ
مشدًدا على أن مثل هذا التوازن يسمح بوجود 
مــســاحــة أكــبــر لــتــالقــي وتـــقـــارب جــمــيــع حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية. وعلى العكس من 
ذلك عندما يتم إعطاء أي حق أو حرية أسبقية 
على أي حق آخر ألسباب نفعية سياسية، فمن 
المرجح أن يــؤدي ذلــك إلــى فــقــدان أو تناقص 
حقوق اإلنــســان والــحــريــات األســاســيــة، بما في 

ذلك حرية الدين والمعتقد.
من هنا، يناقش الكتاب النزاعات المحتملة 
الهامة  والــحــريــات  والمعتقد  الــديــن  حرية  بين 
ــة الــحــريــة  ــيـ ــمـ األخــــــــرى، مـــتـــنـــاواًل طــبــيــعــة وأهـ
عندما  تنشأ  أن  يمكن  التي  والمشاكل  الدينية 
اآلخرين.  حقوق  مع  الدينية  الحرية  تتعارض 
ويُظهر الكتاب ككل أنه يمكن اإلبحار في هذه 
أو  الدينية  الحرية  تدمير  دون  من  الصراعات 
غيرها من الحريات األساسية، وذلك من خالل 
التي  القانونية  األنظمة  مــن  متنوعة  مجموعة 
حرية  وتضمن  الــحــريــات  مختلف  بين  تـــوازن 

ممارساتها.
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يــؤكــد هـــذا الــكــتــاب أن كــل الــســيــاســات في 
ــادي والـــعـــشـــريـــن، هـــي ســيــاســات  ــحــ الـــقـــرن الــ
انتهى،  قد  المناخي  التدرج  عصر  وأن  المناخ، 
بسبب  المسبوقة  غير  الكوارث  تفاقمت  بعدما 
وعليه،  والطبقات.  العروق  بين  المساواة  عدم 
بـــاتـــت الـــحـــاجـــة إلــــى صــفــقــة خـــضـــراء جــديــدة 
تــتــصــدى لـــحـــاالت الــــطــــوارئ الــمــنــاخــيــة وعـــدم 
الـــمـــســـاواة الــمــتــفــشــيــة أمـــــرًا مــلــًحــا. إن خفض 
الــكــربــون وتحقيق مــكــاســب فــوريــة  انــبــعــاثــات 
الطريق  لهو  الصفقة  للكثيرين من خالل هذه 
لمواجهة  يكفي  بما  قوية  لبناء حركة  الوحيدة 
ــاء  هــيــمــنــة الــنــفــط والـــشـــركـــات الــكــبــيــرة واألثـــريـ

المسؤولين عن أزمة المناخ.
ــات  ــانـ ــكـ ــاب اإلمـ ــتـ ــكـ ــه، يــســتــكــشــف الـ ــيـ ــلـ وعـ
ــوات األولـــــــى الــمــلــمــوســة  ــطــ ــخــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وال
ــدة، فـــيـــدعـــو إلـــى  ــديــ ــجــ لــلــصــفــقــة الــــخــــضــــراء الــ
ــود األحـــــفـــــوري، وبــنــاء  ــوقــ ــ تــفــكــيــك صــنــاعــة ال
المتجددة،  الطاقة  مــن  جميلة  طبيعية  مناظر 
وضـــمـــان الــعــمــل الــصــديــق لــلــمــنــاخ، واإلســـكـــان 
المجاني.  العام  والنقل  الكربون،  من  الخالي 
جديدة  خــضــراء  لصفقة  يمكن  كيف  ويــوضــح 
ــّوي حـــركـــات  ــقــ ــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــ فــ
 الـــعـــدالـــة الــمــنــاخــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم.
وال بـــد مـــن الــتــوضــيــح أن »الــصــفــقــة الــجــديــدة 
الــخــضــراء« هــي تــشــريــع مــقــتــرح فــي الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة؛ يـــهـــدف إلـــــى مــعــالــجــة 
الــتــكــافــؤ االقــتــصــادي.  الــمــنــاخــي وعـــدم  التغير 
الــجــديــدة مجموعة  الــصــفــقــة  ويــضــم بــرنــامــج 

ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــالحـ مــــن اإلصـ
ومشاريع األشغال العامة التي قام بها الرئيس 
الكساد  لمواجهة  روزفــلــت؛  ديــالنــو  فرانكلين 
الكبير. ويجمع بين منهج روزفلت االقتصادي 
واألفـــكـــار الــعــصــريــة؛ مــثــل: الــطــاقــة الــمــتــجــددة 

والكفاءة في استغالل الموارد.
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London: Penguin Press, 2020. 400p.

ــيــــس مــجــلــس  يــــــرى ريــــتــــشــــارد هـــــــاس، رئــ
الكتاب  األمريكية، في هذا  الخارجية  العالقات 
أن العديد من التحديات التي ستواجه الواليات 
موضًحا  الــحــدود،  خــارج  مــن  ستأتي  المتحدة 
أنــنــا نعيش فــي عــصــر عــالــمــي، مــا يــحــدث فيه 
على بعد آالف األميال لديه القدرة على التأثير 
في الشعوب في مختلف زوايا األرض. وأقرب 
دلــيــل على ذلــك فــيــروس »كـــورونـــا« المعروف 
COVID-19، الذي أعلن عنه في مدينة  باسم 
صينية، ثم ما لبث أن انتشر في مختلف أنحاء 

العالم.
انتشار  تــوقــع  نــفــســه، يمكن  الــســيــاق  وفـــي 
وبـــــاء آخــــر مـــن مـــكـــان آخـــــر، وعـــــدم اســتــبــعــاد 
ــات 11  ــمـ ــجـ ـــ »هـ هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة شــبــيــهــة بــ
الفضاء  أعمال قرصنة في  أو   »2001 سبتمبر 
األمريكية،  االنتخابات  للتالعب في  اإللكتروني 
الشبيهة  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة  بـــاألزمـــات  نــاهــيــك 
بــأزمــة الــرهــن الــعــقــاري فــي الــواليــات المتحدة 
الــمــالــيــة  الـــتـــي ضـــربـــت األســـــــواق   2008 عــــام 
ــي تــداعــيــاتــهــا االقــتــصــاد  ــددت فـ ــ الــعــالــمــيــة وهــ
المالي العالمي، إضافة إلى األعاصير الشديدة 

والحرائق الكبيرة المرتبطة بتغير المناخ.
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للقرن  الــجــديــد  الطبيعي  الــوضــع  هــو  هــذا 
يـــنـــبـــغـــي أن  الـــــــذي ال  الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن 
تــتــجــاهــلــه الـــواليـــات الــمــتــحــدة - بــحــســب رأي 
ــارج حــدودهــا في  الــمــؤلــف - ألن مــا يـــدور خـ

الــعــصــر الــعــالــمــي مــهــم جــــًدا لــمــا يـــحـــدث في 
من  تتخذه  مــا  فــي  البالغ  تأثيره  ولــه  داخلها، 
تطرحها  التي  التحديات  مواجهة  في  خيارات 

العولمة.

ثالًثا: تقارير بحثية

- 1 -
Ben Fishman and Conor Hiney,

«What Turned the Battle for Tripoli?,»

Policy Watch, no. 3314 (Washington Insti-
tute for Near East Policy) (6 May 2020).

يــتــابــع هـــذا الــمــرصــد الــســيــاســي الــتــطــورات 
الــعــســكــريــة حـــول مــديــنــة طــرابــلــس بــيــن قــوات 
»الجيش الوطني الليبي« برئاسة خليفة حفتر 
وقوات »حكومة الوفاق الوطني« المعترف بها 
الجانبين.  بين  القتال  من  عــام  نحو  بعد  دوليًا 
وقــــد شــهــد نـــيـــســـان/أبـــريـــل الـــمـــاضـــي تـــطـــوًرا 
عسكريًا الفتًا تمثل بسيطرة القوات المتحالفة 
ــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي« عـــلـــى ســت  ــومـ ــكـ ــع »حـ مــ
»قــاعــدة  نحو  وتقدمها  العاصمة  غــرب  بــلــدات 
الوطية الجوية« التي تعّد نقطة إمداد رئيسية 
ــك بــعــدمــا  ــ لـــ »الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي«، وذلـ
حفتر.  قــوات  لصالح  يتجه  القوى  ميزان  كــان 
طرابلس  جنوب  في  محتدًما  بقي  القتال  لكن 
والمناطق المحيطة ببلدة طرحونه التي زودت 
الليبي« خالل العام الماضي  »الجيش الوطني 
المحلية،  والــمــســانــدة  الــقــوات  مــن  كبير  بــجــزء 
طرابلس،  على  المدفعي  القصف  استمر  بينما 
المدنيين  مــن  الضحايا  مــن  مــن  مــزيــًدا  مــوقــًعــا 

ومن الدمار في البنية التحتية.
التكتيكية  االنتصارات  المرصد  ويعزو هذا 
التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني إلى 

الطائرات  مكنت  إذ  تلقته،  الــذي  التركي  الدعم 
التركية  الجوي  الدفاع  وأنظمة  طيار  دون  من 
الوفاق في طرابلس من تحقيق  قوات حكومة 
كبير  جــزء  واســتــعــادة  المحلي  الــجــوي  التفوق 
مــن محيط الــعــاصــمــة. وقـــد دفــعــت الــتــطــورات 
إطالق  وقف  إلى  الدعوة  إلى  العسكرية حفتر 
أن  بعد  الماضي  نيسان/أبريل   29 فــي  الــنــار 
كان يرفض مثل هذه الدعوات في وقت سابق. 
لــكــن ذلـــك ال يــضــمــن وقـــف الــقــتــال، وال ســيــمــا، 
إذا أعــــاد »الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي« الــتــســلـّـح. 
ويرى المرصد أن كيفية رد حفتر وداعميه في 
المتحدة وبــلــدان أخــرى على  العربية  اإلمـــارات 
انــتــصــارات حــكــومــة الــوفــاق ســتــحــدد المرحلة 
أن  علًما  ليبيا،  في  األهلية«  »الحرب  التالية من 
الــتــطــورات الــعــســكــريــة األخـــيـــرة تــضــع كـــاًل من 
تركيا واإلمارات أما خيارات صعبة بشأن ما إذا 
اتخاذ خطوات  أو  التصعيد  زيــادة  ينبغي  كان 

إضافية لوقف القتال.
إلى  السياسي  المرصد  هــذا  يشير  هنا،  من 
خــيــارات مــحــدودة ألنــقــرة وأبـــو ظبي لتصعيد 
الـــمـــوقـــف بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة. ويـــــرى أنــــه من 
عليهما  الضغط  تجدد  مع  تتجاوبا  أن  الممكن 
إلقــامــة خــط دائـــم لــوقــف إطـــالق الــنــار، يحمي 
ــواء  ــل طــرابــلــس وحـــولـــهـــا. وســ ــ الــمــدنــيــيــن داخـ
بين  العسكري  الــحــوار  إحياء  الممكن  كــان من 
الوطني  و»الجيش  الوطني«  الوفاق  »حكومة 
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يُــظــهــر  أن  ــروري  ــ ــضـ ــ الـ فـــمـــن  ال،  أم  الـــلـــيـــبـــي« 
دائمة،  المنقسم بصورة  الدولي،  األمن  مجلس 
قـــدًرا أكــبــر مــن الــوحــدة مــن أجــل إنــجــاح اتفاق 
النار؛ ويشمل ذلــك، االتفاق على  وقــف إطــالق 
واعتماد  المتحدة  لألمم  جديد  خــاص  مــنــدوب 
قـــرار يــجــدد صــالحــيــات »بــعــثــة األمـــم المتحدة 
لمراقبة  الــالزمــة  ــا  ومـــواردهـ ليبيا«  فــي  لــلــدعــم 
خــط وقـــف الــنــار الــــذي يــتــم الــتــفــاوض حــولــه. 
أن  المتحدة  للواليات  ذلــك، يمكن  مـــوازاة  وفــي 
تعمل على تشجيع جميع األطراف - وبخاصة 
المتحدة وتركيا - على قبول  العربية  اإلمــارات 
أي خـــط يــتــم إضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــيــه، 
وتقديم الموارد االستخباراتية الالزمة للمراقبة 
والــتــحــقــق مـــن امـــتـــثـــال كـــل طــــرف والــجــهــات 

الخارجية الداعمة له بهذا االلتزام.

- 2 -
Eric Brewer,

«Will U.S. Sanctions Snapback Force 

Iran Out of the NPT?,»

The Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) (15 May 2020).

على  إيــران  األمريكية  العقوبات  تُجبر  هل 
النووي؟  االنتشار  حظر  معاهدة  من  الــخــروج 
ستسعى  المتحدة  الــواليــات  بــأن  اعتقاد  هــنــاك 
إيــران  على  الــمــفــروض  األســلــحــة  لتمديد حظر 
ــتــــوبــــر  الـــــذي ســيــنــتــهــي فـــي تــشــريــن األول/أكــ
ستكون  فإنها  ذلـــك،  فــي  فشلت  وإذا  المقبل، 
ــادة فـــرض جميع  ــ عــلــى اســتــعــداد لــمــحــاولــة إعـ
ــم الــمــتــحــدة عــلــى إيــــران، بموجب  عــقــوبــات األمـ
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي رغــم إعـــالن الرئيس 
األمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب انــســحــاب الــجــانــب 

ــفـــاق عـــام 2018. في  األمــريــكــي مـــن هـــذا االتـ
الــمــقــابــل هــــددت إيــــران بــالــتــخــلــي عــن مــعــاهــدة 
عدم انتشار األسلحة النووية إذا ما أعيد فرض 

عقوبات األمم المتحدة عليها.
ويــــــوضــــــح إريـــــــــك بــــــرويــــــر كـــبـــيـــر زمــــــالء 
الدراسات  مركز  في  النووية  القضايا  مشروع 
على  أنــه  واشنطن  فــي  والــدولــيــة  االستراتيجية 
ــات الــمــتــحــدة من  ــواليــ ــن انـــســـحـــاب الــ ــم مـ ــرغـ الـ
إيــران في معاهدة عدم  النووي، بقيت  االتفاق 
بالتهديد  الــنــوويــة واكــتــفــت  األســلــحــة  انــتــشــار 
باالنسحاب من المعاهدة لردع العقوبات، ذلك 
أن ردود  وتـــرى  االنــتــظــار،  يمكنها  أن طــهــران 
ــة على  ــيــ الــفــعــل الــروســيــة والــصــيــنــيــة واألوروبــ
ــات الــمــتــحــدة عــلــى إعــــادة فــرض  ــواليـ إصــــرار الـ
الــعــقــوبــات قــد يــحــاصــر واشــنــطــن دبــلــومــاســيًــا، 
في حين يمكن لطهران أن تختار الحفاظ على 
الــمــعــاهــدة  فــي  وتــبــقــى  الــدبــلــومــاســيــة  مكانتها 
له  لــيــس  الــمــعــاهــدة  مــن  انسحابها  أن  بــاعــتــبــار 
ــــردود ســيــاســي وال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة نهاية  مـ

عمليات التفتيش.
معاهدة حظر  مــن  إيـــران  انسحاب  أن  كما 
ــنــــووي لـــن يـــكـــون فــــوريًــــا، وذلـــك  ــ ــار ال ــتـــشـ االنـ
أن  المحتمل  الــمــعــاهــدة. ومــن  بموجب شـــروط 
تــجــري روســيــا والــصــيــن وأوروبـــــا مــفــاوضــات 
المعاهدة،  فــي  بالبقاء  طــهــران  إلقــنــاع  مطولة 
ويمكن إليران أن تحاول استخراج الفوائد من 
هــذه الــمــفــاوضــات ومــن الــبــقــاء فــي المعاهدة. 
ــــالن مـــن جــانــب  ــي كـــل األحـــــــوال، إن أي إعـ وفــ
في  سيكون  المعاهدة  مــن  لالنسحاب  طــهــران 
ــا، وال يــعــنــي أن إيـــران  ــا ســيــاســيً ــاس بــيــانً ــ األسـ
قــررت السير بخيار إنــتــاج ســالح نــووي سيتم 

اكتشافه ويؤدي إلى مواجهات عسكرية □






