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حني يكون اإلميان ابلعقل -كونه القوَة الدافعة للبناء، واالرتقاُء ابلعلم- سبياًل هلما يكون 
من الالزم تفعيل كلِّ املستلزمات املادية واالعتبارية وتنشيطها؛ لتحقيق هذا اهلدف، وإذا ُيصدُر 
مركز البيان للدراسات والتخطيط العدد األول من جملته املوسومة »دراسات البيان« لشهر حزيران 
2017، فإن املركز ممتلٌئ ابلطموح ومسرتشٌد ابلعقل والعلم؛ لتقدمي البحوث والدراسات اليت من 
يف  اإلنسان  حركة  خيدم  مبا  أكادميياً  ونشاطاً  موضوعياً،  وعلماً  معرفياً،  حقاًل  تضيف  أن  شأهنا 
العراقية إبمكاانت  الدولة  القرار يف  لرفد صانع  قناًة  تكون  وأن  اجملتمع، وصون حقوقه وحرايته، 
وليس  الفاعلة،  البناءة  والرشيدة  العقالنية  السياسات  واعتماد  ومقوماته،  االسرتاتيجي  التخطيط 
اعتماد ردود األفعال اليت ال جتدي نفعاً، وأيمل املركز أبن يكون إصداره هلذه اجمللة طريقاً للتعامل 
مشارهبا  اختالف  على  ومشاورها  وتفاعلها  العقول  وتعشيق  وتعايشاً،  واحرتاماً  قبواًل  اآلخر  مع 
وأنواعها وأطيافها، هذا إىل جانب أمل املركز أبن تكون اجمللة منرباً إلعالء صوت العلم واملعرفة، 
إذ إن هلذين سلطة وفضيلة ال تزوالن وحتقيقاً ملبدأ »زكاة العلم تعليمه« وسعياً للوصول إىل منطق 

السلطة اخلادمة وليس احلاكمة.
وحني يكون هناك إميان أبن ملراكز البحوث دوراً أساسياً يف صياغة العقل السياسي ومتكينه 
من مواكبة املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية، ومواجهة التحدايت والتهديدات احلاصلة واحملتملة 

فإنه ابلضرورة سيكون هناك طموح أبن تكون إصدارات املركز حمققة هلذا املبدأ.
ومما الشك فيه أن من أسباب ما وصلت إليه الدول املتقدمة من رقيٍّ علميٍّ وحضاريٍّ هو 

فتح بواابت العقل ومتكينه من أن يساهم يف حركة البناء واإلعمار واإلبداع.
العراقية والعربية  العقول  العدد األول فإن املركز يوجه دعوة مفتوحة لكل  ومن خالل هذا 
والعاملية، والعقول اإلنسانية على اختالف مشارهبا واهتماماهتا للمشاركة يف نشر حبوثهم أو دراساهتم 
يف اجمللة، وحينها فإن املركز لن يكون شاكراً فقط، بْل مشجٌع لكل حركة من شأهنا أن حتقق الرتابط 

ما بني العلم واملعرفة وخدمة الصاحل العام.

االفتتاحية
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ملخص:
تتناول هذه الدراسة أثر التحوالت اليت عرفتها منطقة الشرق األوسط منذ العام 1990 إىل العام 
2010 على سياسة تركيا جتاه العراق، وتتطرق أيضاً إىل األطر املتحكمة يف هذه السياسة سواٌء أتعلق 
تتحكم يف  اليت  التأرخيية  بتلك األطر  تعلق  أم  تركيا  النخب احلاكمة يف  اليت شهدهتا  األمر ابلتحوالت 
العالقات الرتكية-العراقية والسيما ما خيص قضااي الكرد، وصراع األراضي املتنازع عليها يف كركوك، وقضية 

املوصل، ومسألة املياه.

Summary:

This study deals with the impact of the changes that have defined the 
region of the Middle East from 1990 to 2010 and Turkey’s policy toward 
Iraq, and also to address the regulating frameworks in this policy, whether 
the transformations in the ruling elites in Turkey or the historic frameworks 
that control Turkish relations, particularly with regard to issues concerning 
the Kurds, Kirkuk, Mosul and water resources.

سياسة تركيا تجاه العراق 2010-1990
Turkey’s policy toward Iraq 1990-2010

اعداد: أ.عريب الدمي حممد *

ladmi.sp@yahoo.com  أستاذ علوم سياسية جبامعة اجلزائر *
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مقدمة 
عرفت السياسة الرتكية جتاه العراق عدة حتوالت يف العقود الثالثة األخرية، وذلك حبسب التحوالت 
اليت شهدها العامل منذ جناح الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979م، والتدخل السوفييت يف أفغانستان، 
وتفكك االحتاد السوفييت فيما بعد، وقيام حرب اخلليج الثانية، انتهاًء أبحداث 11 سبتمرب  2001، 
ومن مث احتالل العراق 2003؛ وذلك حسب انعكاسات هذه التحوالت على املصاحل الرتكية يف املنطقة 
ككل، ويف العراق على وجه اخلصوص، إذن إىل أي مدى اتثرت السياسة اخلارجية جتاه العراق ابلتحوالت 

اليت شهدهتا املنطقة بني عامي 1990 و2010م؟
ميكن تفكيك اإلشكالية السابقة إىل التساؤالت الفرعية اآلتية:

- ما مالمح السياسة اخلارجية جتاه تركيا قبل احتالل العراق 2003؟
- ما موقف تركيا من احتالل العراق؟

- ما مبادئ السياسة الرتكية جتاه العراق بعد االحتالل؟
ولكي جنيب على اإلشكالية السابقة ميكن أن خنترب الفرضية اآلتية:

• التغيري يف النخبة السياسية احلاكمة يف تركيا أدى إىل التحول يف السياسة اخلارجية جتاه العراق.	
ستتناول هذه الدراسة موضوع البحث من خالل احملاور يف أدانه:

أواًل: سياسة التدخل العسكري 2000-1990:
1- املوقف من غزو العراق للكويت.
2- سياسة االجتياح لشمال العراق.

ثانياً: التحول يف السياسة الرتكية جتاه العراق 2002-2010م:
1- املبادئ األساسية جتاه العراق بعد االحتالل. 

2- تركيا واملوقف من احلرب األمريكية على العراق 2003.
3- سياسة تركيا جتاه العراق بعد احلرب.

اخلامتة. 
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أواًل: سياسة التدخل العسكري 2000-1990:
1- املوقف من غزو العراق للكويت:

 جاء غزو العراق للكويت ليضع حداً لعالقات تركية-عراقية اتسمت ابإلجيابية والتحالف طيلة 
مثانينيات القرن املاضي؛ مما جعل تركيا تنضم للمعسكر الغريب ضد العراق، معتربًة هذا الغزو فرصة ذهبية 
الستعادة دورها اإلقليمي الذي اضمحل بتفكك االحتاد السوفييت، فسمحت لقوات التحالف الدويل أن 

تستخدم القواعد األطلسية على أراضيها لتنفيذ غارات ضد العراق.
وفق  على  الكويت جاءت  عملية حترير  لبدء  التحالف  لقوات  أراضيها  بفتح  تركيا  مسارعة  إن 
اسرتاتيجية تركية للسيطرة على منابع النفط العراقي املتمركز مشال العراق ضمن خطة السرتجاع مدينيت 

املوصل وكركوك النفطيتني)1(.
نالحظ أن النخبة الرتكية آنذاك اغتنمت فرصة اجتياح العراق للكويت من أجل حتفيز دور تركي 
مبظلة التحالف الدويل لتكريس نفوذها يف منطقة كركوك واملوصل ذات األمهية االسرتاتيجية، وهو ما ظهر 

ابلفعل من خالل سياسة االجتياح املتكررة لشمال العراق.
2- سياسة االجتياح لشمال العراق:

بنحو  العراق  العسكري يف مشال  التدخل  تركيا سياسة  انتهجت  الثانية  اخلليج  انتهاء حرب  منذ 
مستمر حبجة تعقب عناصر حزب العمال الكردستاين، ففي 1991/12/18م انتقلت السياسة الرتكية من 
دور الوسيط واحلامي لألكراد يف مشال العراق إىل دور املراقب على حتركاهتم)2(؛ وهذا ملوقفها الرافض إلقامة 
دولة كردية مستقلة مشال العراق، ملا قد ينجر عنها من سلبيات يف تقوية حزب العمال الكردستاين يف تركيا.   
وقد تبنت حكومات تركيا املتعاقبة منذ عام 1991 -مبا فيها حكومة جنم الدين أربكان اإلسالمية- 
خيار احلسم األمين والعسكري للمشكلة الكردية، مما أدى إىل اجتياحات متكررة للجيش الرتكي لشمال 
العراق يف ظل غياب لسلطة مركزية عراقية، ففي 1996/5/6 اخرتقت القوات الرتكية بطائرهتا احلربية أراضي 
مشال العراق حبجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاين الرتكي )PKK(، ونفذت عمليتني هبذه املنطقة 
خالل شهر حزيران 1996، توغلت خالهلا يف العملية األوىل 7 كلم داخل العراق يف 1996/06/15 
واجتاحت يف العملية الثانية  احلدود العراقية ابستخدام 12 كتيبة من قواهتا اخلاصة، وخالل الفرتة من آب 

1991 وحىت متوز 1996 قامت تركيا بـ14 غارة جوية و8 غارات جوية يف مشال العراق)3(.

1. حممود سامل السامرائي، املساومة يف السياسة اخلارجية الرتكية، اجمللة العربية للعلوم السياسية: العدد: 13، شتاء 2007م، ص: 84.
العربية-الرتكية  العالقات  الدولية واإلقليمية وpkk يف  اليهود والتحالفات  العربية الرتكية: دور  العالقات  2.وليد رضوان، 

)العالقات السورية-الرتكية أمنوذجاً(، بريوت، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، ص: 249.
3. جالل عبد هللا عوض، صناعة القرار يف تركيا والعالقات العربية الرتكية، بريوت، مركز الدراسات العربية، 1998، ص: 151.
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إن عملييت االخرتاق اليت قامت هبما تركيا يف مشال العراق عام 1996، كانت رسالة من تركيا 
جلرياهنا والسيما سوراي، وإيران، ولبنان أبن تركيا إبمكاهنا القيام بتدخٍل عسكرٍي يف أي حلظة ويف أي دولة 

إذا ثبت أهنا ستساهم يف زعزعة أمن تركيا.
على الرغم من التدخل العسكري يف مشال العراق إال أن تركيا حرصت أن تكون املنطقة خالية 
من قوات أجنبية )أمريكية( آنذاك، وجتلى ذلك يف رفض تركيا للعملية العسكرية األمريكية يف جنوب 
العراق »ضربة الصحراء«، وذلك ما أكدته رئيسة الوزراء الرتكية »اتنسو تشيللر« يف 16 أيلول 1996 
إذ قالت:)4(  »إن تركيا ترفض استخدام الوالايت املتحدة األمريكية قاعدة »إجنرليك« لشن غارات على 
العراق«، وهذا الرفض جاء للحفاظ على مصاحل تركيا يف العراق، وكذلك مصاحلها االقتصادية مع الدول 
العربية األخرى والسيما النفطية منها كاجلماهريية الليبية، والدول اإلسالمية، فضاًل عن انتماءات »جنم 
األمريكية  املتحدة  الوالايت  اليت طاملا كانت تعكسها مواقفه ضد سياسيت  أربكان« اإلسالمية،  الدين 

وإسرائيل يف املنطقة.  
العراق،  العراقية من مشال  القوات  العراق هتدف إىل إخراج  الضربة األمريكية يف جنوب  كانت 
وحماولة إقامة حكومة إقليم كردستان العراق؛ وذلك أعطى دافعاً للتقارب الرتكي-العراقي يف اجملال األمين 

ملواجهة إقامة دولة كردية تقتطع جزءاً من حدود الدولتني املشرتكة.
العراق  أمنية عازلة يف مشال  إنشاء منطقة  ويف هذا اإلطار اقرتحت »تشللر« يف 1996/9/4 
حلماية تركيا من قوات حزب العمال الكردستاين )PKK( املتمركزة هناك، ويبلغ عمق هذه املنطقة يف 
مساحة ترتاوح ما بني 5 إىل 20 كلم داخل مشال العراق على امتداد احلدود مع تركيا، وهذا يعين اقتطاع 

تركيا جزءاً من أراضي العراق، وهتديد سيادته ووحدة أراضيه)5(.
وحىت ال يفهم هذا االقرتاح ابملعىن احلقيقي له )هتديد سيادة العراق( سارع »يشار ايقيش« سفري 
تركيا يف مصر يف 8 من الشهر نفسه ابلتوضيح قائاًل: إن: »تركيا من أحرص الدول على وحدة أراضي 
العراق وسالمته واستقالله السياسي، وإن قيام كيان كردي يف مشال العراق يـَُعدُّ خطراً يهدُِّد وحدة تركيا 
وسالمتها، وإن حكومته اتصلت ابحلكومة العراقية طالبًة منها القيام مبنع التسلل عرب أراضيها إىل تركيا، 
ورد العراق أبنه أبلغ تركيا بعدم استطاعته القيام بذلك، ويف غياب سلطة مركزية عراقية يف مشال العراق، 
اضطرت تركيا إىل إعالن منطقة خطورة مؤقتة يف هذا اإلقليم، وهي منطقة ليست عازلة؛ ألنه لن يكون 
هناك وجود تركي دائم، ومل تكن هناك طلعات استطالعية جلمع املعلومات وتوجيه ضرابت وقائية إىل 

خطط حزب العمال الكردستاين )PKK( الرامية إىل شن عمليات إرهابية ضد تركيا«)6(.

4. املرجع نفسه، ص: 153.
5. وليد رضوان، مرجع سابق، ص: 253.

6.املرجع نفسه، ص: 254.
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إن هذا التحرك العسكري يف مشال العراق والتهديدات الرتكية املستمرة لسوراي جاءا كنتيجة طبيعية 
ات الداخلية  للتنسيق العسكري الرتكي-اإلسرائيلي الذي بلغ ذروته عام 1996، على الرغم من التغريُّ

-فوز حزب إسالمي يف االنتخاابت التشريعية- اليت عرفتها تركيا يف هناية 1995.
لقد تراجعت تركيا عن فكرة املنطقة األمنية بعد أن واجهت العديد من املواقف الدولية الرافضة 

للفكرة، والداعية إىل التزام تركيا ابحرتام سيادة العراق واحلفاظ على سالمة أراضيه واستقالله)7(.
يف 14 آاير 1997م، قامت تركيا أبكرب عملية اجتياح لشمال العراق -على الرغم من أن مدهتا 
مل تبلغ مدة عملية فوالذ 1995م-، وأخذت هذه العملية اسم فوالذ )97( واستمرت 36 يوماً، وقد كان 
عذر تركيا يف هذا العملية هو أهنا جاءت بناًء على طلب  »مسعود البارزاين« رئيس إقليم كردستان، وأهنا 
ستنسحب فور إجناز مهمتها. يف 21 حزيران 1997م مت سحب القسم األكرب من القوات الرتكية من 
مشال العراق، ومل تتوقف تركيا عند هذه العملية يف تدخلها العسكري يف العراق، بل واصلت عملياهتا الربية 
واجلوية يف مشال العراق، إذ بلغت 73 عملية، منها 13 عملية غزو بري، و58 عملية قصف جوي)8(.

تعد قضيتا املوصل وكركوك سبباً لتأزُّم العالقات الرتكية-العراقية يف بداية تسعينيات القرن املاضي 
املوصل  مدينيت  تبعية  أتراك حول  ملسؤولني  العديدة  التصرحيات  إثر  وذلك  الكردية؛  القضية  عن  فضاًل 
وكركوك لرتكيا بداًل من العراق، ففي هذا الشأن أكد الرئيس الرتكي »سليمان دميريل« يف األول من آاير 
1995م على ضرورة تعديل احلدود العراقية-الرتكية ألسباب أمنية، وإشارته إىل أن املوصل »ما زالت 

اتبعة إىل تركية«)9(.
إن سعي القادة األتراك إىل وضع منطقة أمنية على احلدود الشمالية للعراق حبجة الدواعي األمنية 
املتتالية منذ أتسيس الدولة الرتكية  إمنا كان جمرد مغالطة لتحقيق هدف متوارث عرب احلكومات الرتكية 
احلديثة واملتعلق ابسرتجاع املوصل املدينة اليت تعدُّ من أغىن املدن العراقية ابلنفط، لكن بعد ظهور بوادر 
احلرب األمريكية على العراق بعد الغزو األمريكي ألفغانستان، حتولت األولوايت الرتكية جتاه العراق، خوفاً 

من تعرض مصاحلها يف املنطقة للخطر بعد احتالله.

7. جالل عبد هللا عوض، مرجع سابق، ص: 168.
8. وليد رضوان، مرجع سابق، ص: 248.

9. حممد نور الدين، تركيا يف الزمن املتحول قلق اهلوية وصراع اخليارات، بريوت، رايض الريس للكتب والنشر، 2007، 
ص: 248. 
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ثانياً: التحول يف السياسة الرتكية جتاه العراق 2002-2010م:
1- املبادئ األساسية جتاه العراق بعد االحتالل:

الرتكي  املواقف  يعكس جممل  الرتكية يف صيف 2001  اخلارجية  وزارة  أعدته  تقرير سري  ظهر 
من العراق واملسألة الكردية يف مشاله ويضع التقرير خطة عمل من مثانية بنود متصلة ابلعراق على النحو 

اآليت)10(:
- إن األساس هو أن ليس للعراق أي مشكلة مع األمم املتحدة وال يشكل هتديداً جلريانه.

- جيب محاية وحدة األراضي العراقية.
- جيب أن يكون يف العراق سلطة مركزية وبصورة هنائية.

- جيب محاية حقوق الرتكمان يف العراق كمواطنني.
- عدم إعطاء األقليات يف العراق إدارة منفصلة.

- عدم تشكيل العراق هتديداً لرتكيا من الناحية العسكرية.
- جيب دعم احللول واخلطوات اليت تقلل من تدخل القوى غري اإلقليمية يف العراق. 

- جيب ربط العراق ابلقدر املمكن برتكيا من الناحية االقتصادية.
وسعت تركيا لتحقيق هذه األهداف حنو خاص بعد تويل حزب العدالة والتنمية مقاليد احلكم تزامناً 
مع أتصيل احلكم الذايت إلقليم كردستان العراق الذي هو جوهر االختالف بني تركيا والوالايت املتحدة 
األمريكية، ومن مث سعت احلكومة الرتكية الحتواء أكراد العراق حىت ال يدعموا حزب العمال الكردستاين، 
وحىت حيموا مصاحلهم االقتصادية يف العراق، وقد استخدمت تركيا أيضاً األقلية الرتكمانية يف العراق من 
خالل دعمهم يف قضااي حقوق اإلنسان ومحاية حقوقهم الوطنية)11(، وأصبحوا مبنزلة لويب تركي يف العراق 
يسهر على محاية مصاحل تركيا يف العراق. منذ عام 1996م تعاملت تركيا مع حزب العمال الرتكماين يف 
مشال العراق كونه يشكل عنصر العالقة الفاعلة مع حكومة تركيا، والسيما بعد أن أصبح يقوم بدور مهم 

بني الفصائل الكردية مشال العراق، حىت أصبح حموراً رئيساً يعكس اسرتاتيجية تركيا العراق)12(.

10.وليد رضوان، مرجع سابق، ص: 356.
11. هنري .ج. ابركي، “تركيا والعراق: أخطار )وإمكاانت( اجلوار«، Special Report، 06/2003، متوافر 
 2011/03/24 يف    http://www.usip.org/files/resources/sr141_arabic.pdf اآليت:  الرابط  على 

على 16:10.
12. حممود سامل السامرائي، مرجع سابق، ص: 93.
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إن اهتمام تركيا ابألقلية الرتكمانية يف العراق أييت يف إطار اعتمادها على مفهوم اهلوية يف سياستها 
اخلارجية، ومثلما تستعمل معيار الدين يف سياستها جتاه الدول اإلسالمية؛ وذلك ملا للهوية من دور يف 

حتديد توجهات السياسة اخلارجية، حسب النظرية البنائية يف العالقات الدولية.
2- تركيا واملوقف من احلرب األمريكية على العراق عام 2003:

من كانون  األول  يف  قطر  إىل  زايرته  سيزر« خالل  جندت  »أمحد  السابق  الرتكي  الرئيس  أكد 
الثاين 2002م على مبدأ محاية وحدة العراق وسالمة أراضيه حينما قال: »تركيا تويل أمهية كبرية لوحدة 
العراق، وقد أوضحت بصورة جلية أهنا ال ترغب يف املشاركة يف عملية عسكرية أمريكية ضد العراق«، 
أما املؤسسة العسكرية يف تركيا فقد أكدت خماوفها من تقسيم العراق، حيث صرّح رئيس األركان الرتكي 
اجلنرال »حلمي أزكوك« قائاًل: »إن أي عملية عسكرية ضد العراق ستؤدي إىل تقسيمه... واملشكلة 
هذه ستكون أكرب بكثري مع طرح إقامة دولة كردية مستقلة، وهذه ال ميكن لرتكيا أن تقبل به... مث إن 
الدول العربية ال ميكن أن تقبل أتسيس دولة كردية على أراضيها«)13(. جاءت هذه التصرحيات من أعلى 
األمريكي  الرئيس  تفويض  األمريكي  الكونغرس  إقرار  على  مباشر  فعل  تركيا كرد  رمسيتني يف  مؤسستني 

السابق جورج بوش شن حرب على العراق.
شهد عام 2002م افرتاقاً أترخيياً لطريف احللف االسرتاتيجي الرتكي األمريكي؛ وذلك إثر الرتتيبات 
األولية اليت قامت هبا الوالايت املتحدة األمريكية لشن احلرب على العراق، وما نتج عنه من اختالف 
وجهات النظر بني كال الطرفني على أسباب ومربرات احلرب، وكان ذلك كذلك بداية بروز التضارب 
العميق بني مصاحل البلدين والسيما يف العراق، مما جعلهما يتواجهان بنحٍو مل يكن متوقع، من خالل رفض 

تركيا مشاركتها يف هذه احلرب، ورفض استعمال أراضيها كجبهة مشالية.
يف األول من آذار 2003 فاجأت تركيا الوالايت املتحدة برفضها الدخول معها يف هذه احلرب، 
الرتكية لإلنزال  املتحدة األمريكية ابستعمال األراضي  للوالايت  السماح  أيضاً  الرتكي  الربملان  وقد رفض 

والتحرك العسكري والربي حنو العراق)14(.
فإن إبمكان  الشروط  توافر هذه  فقد وضعت شروطاً، ويف حال  الرتكية  العسكرية  املؤسسة  أما 
تركيا دخول احلرب إىل جانب الوالايت املتحدة األمريكية، وجاء ذلك يف تصريح رئيس األركان الرتكي 
»ازكوك« حينما قال: »إن هذه احلرب ليست حرابً تركية، ولن يدخلها اجليش الرتكي إال إذا حدثت أربعة 
أمور: إعالن انفصال كردي يف العراق، و نزوح عدد كبري للسكان مشال العراق، وتعرض عدد من السكان 

13. وليد رضوان، مرجع سابق، ص: 357.
14.Banu Eligür, Turkish-American Relations Since the 2003 Iraqi War: A Troubled 
Partnership, Middle East Brief:No06,may2006,p03/ Available at www.brandeis.edu/
crawn/publication/meb/MEB6.pdf. 8/05/2011, 12:30
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ملذابح من طرف النظام احلاكم، و تعرض املدن الرتكية هلجمات«)15(.
إن املؤسسة العسكرية الرتكية رفضت الدخول يف احلرب ضد العراق؛ وذلك بصفة قطعية، نظراً 

للشروط املوضوعة اليت من املستحيل أن حتدث يف تلك الفرتة:
1- من املستحيل إقامة دولة كردية مستقلة مشال العراق.

2- إن احلرب لن تطال مشال العراق؛ ألن القوات العراقية متمركزة يف وسط البالد وجنوهبا، أما 
الشمال فكان يتمتع حبكم ذايت. 

3- ال ميكن تعرض السكان ملذابح من طرف النظام العراقي؛ ألن األخري كان يسعى حلشد الدعم 
الشعيب ضد احلملة األمريكية، ومن غري املمكن أن يقوم بقصف السكان، مما قد يعطي الشرعية للحرب 

األمريكية ضده.
4- تعرض املدن الرتكية لعملية قصف أمر مستبعد متاماً؛ ألن النظام العراقي كان يسعى حلشد 

دعم دويل يسانده ضد هذه احلرب، وال ميكنه توسيع دائرة احلرب ضده بضرب تركيا.
على الرغم من رفض الربملان الرتكي السماح للقوات األمريكية لإلنزال على األراضي الرتكية يف إطار 
احلملة العسكرية على العراق، إال أن ضغوطاً كبرية تعرضت هلا تركيا من طرف الوالايت املتحدة األمريكية 
جعلتها تسمح هلا إبنزال بعض القطع العسكرية فقط يف ميناء اإلسكندرونة الرتكي، لكن رد فعل الرأي 

العام الرتكي الرافض هلذه العملية دفع الوالايت املتحدة األمريكية ابالنسحاب حنو الكويت)16(.
استمر املوقف الرتكي ضد احلرب على العراق حىت بعد انتهاء الغزو من خالل احلراك الدبلوماسي لرتكيا؛ 
من أجل اإلسراع بسحب القوات األمريكية من العراق، وحرصها على وحدته، وعدم تقسيمه على فدراليات.

3- سياسة تركيا جتاه العراق بعد احلرب:
منذ االحتالل األمريكي للعراق سعت تركيا إىل حشد الدعم ملواقفها جتاه هذه احلرب، وحاولت 
توفيق وجهات النظر للدول اإلقليمية كإيران وسوراي اليت هلا عالقة مباشرة ابلعراق، وحثهما على الوقوف 
معها ضد أي تقسيم حمتمل للعراق بعد احلرب، والوقوف ضد أي حماولة لقيام دولة كردية يف مشاله، ففي 
عامي 2004 و2005 كّثف املسؤولون األتراك زايراهتم لكل من سوراي والعراق؛ لتوطيد العالقات بني 
البلدان الثالثة، وللعمل على حل املشكالت املرتتبة عن احتالل العراق، ودفعه إىل إقامة نظام سياسي 
مقبول يف املنطقة، فضاًل عن منع إقليم كردستان العراق من االنفصال، والعمل على استقرار املنطقة)17(.

15. ايسر أمحد حسن، تركيا البحث عن املستقبل، القاهرة، اهليئة املصرية للكتاب، 2006، ص: 307.
16.حممد سامل السامرائي، مرجع سابق، ص: 79.

17. أمحد داوود أوغلو، العمق االسرتاتيجي: موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، ترمجة: حممد جابر ثلجي، وطارق 
عبد اجلليل، الدوحة، مركز اجلزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم انشرون، ص: 65.
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لقد استعملت تركيا ورقة األكراد يف سياستها جتاه العراق حىت بعد احتالله، فقد قامت عدة مرات 
.)PKK( ابلتدخل العسكري مشال العراق حبجة مالحقة فارين من حزب العمال الكردستاين

 )PKK( ففي عام 2006 أعلنت تركيا أن العراق غري قادر على منع أفراد حزب العمال الكردستاين
مهامجتها من أراضيه، فحشدت قواهتا العسكرية على حدوده، ويف آب من العام 2007 دعا رئيس الوزراء 
الرتكي رئيس وزراء العراق نوري املالكي إىل أنقرة لتوقيع مذكرة تفاهم ملواجهة اإلرهاب، إال أن هذه املذكرة 
ال ميكن أن تدخل حيز التنفيذ إال مبوافقة الربملان العراقي، وذلك لن يتم إال مبوافقة حكومة إقليم كردستان 
العراق، فأرسلت تركيا مبعوثها »مراد أوزجليك« لتوطيد العالقات مع مجيع الطوائف واألقليات العراقية مبا 

فيها األكراد؛ لكسب التأييد ضد حزب العمال الكردستاين يف تركيا)18(.
    وتعدُّ تركيا االحتالل األمريكي للعراق هتديدا مًلصاحلها، والسيما بعد تعمق العالقات الكردستانية 
مع إسرائيل، وهذه األخرية بدأت نشاطاهتا يف كردستان العراق منذ عام 1991، وتزايد مطالبات األكراد 
بكركوك وأجزاء من دايىل واملوصل النفطية)19(، فرتكيا تعاين من عقدة املشكلة الكردية من جانب، وتعيش 
يف قلق السيطرة األمريكية على منطقة كركوك من جانب آخر، مبا قد يؤثر عليها اقتصادايً؛ مما فرض عليها 
االنفتاح على العرب ملواجهة املتغريات اجلديدة، بنحٍو خيدم مصاحلها، وفضاًل عن ذلك سعت تركيا إىل 

توطيد عالقاهتا مع القادة األكراد يف مشال العراق، وفتحت معهم أبواب احلوار، وتبادل الزايرات الرمسية.
  ففي أواخر عام 2010 شهدت عالقات تركيا مع مشال العراق تنسيقاً يف جمال األمن والطاقة 
والسيما بعد إعالن إقليم كردستان العراق تذمره من األعمال اإلرهابية اليت يقوم هبا حزب العمال الكردستاين 

الرتكي ضد اجليش الرتكي.
اخلارجية ووزير  العراق هي زايرة وزير  أتراك إىل مشال  قام هبا مسؤولون  اليت  الزايرات  أهم  إن من 
التجارة والصناعة لإلقليم، وإنشاء جملس تنسيقي اسرتاتيجي، وابملثل كانت هناك زايرة كردية ألنقرة، كزايرة 
رئيس إقليم كردستان العراق إىل تركيا، ومقابلة رئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية للتشاور يف حل قضية حزب 

العمال الكردستاين)20(.
 جنحت تركيا مؤخراً بعقد صفقات اقتصادية مهمة يف مشال العراق حبيث يعدُّ ذلك مركزاً مهماً 

لتوفري الطاقة هلا.
18.Carol Migdalovitz, “Turkey: selected foreign policy issues and US views“, 
Congressional Research Service: v07, No5700, p17 Available at: www.fas.org/sgp/crs/
ideast/RL34642.pdf. 25/11/2010-10:35
http://www.ahewar. :19. اثئر البيايت، “العالقات العربية الرتكية بني املاضي واحلاضر«، متوافر على الرابط اآليت

org/debat/show.cat.asp?cid=179 يف 2011/04/14 على 9:00.
20. عبد هللا عرفان، »االقتصاد يف السياسة الرتكية جتاه كردستان«، جملة السياسة الدولية، العدد: 182، تشرين األول 

2010، ص: 123.



18

العدد )1( حزيران 2017

يف السابع من آذار 2008 دعا الرئيس الرتكي عبد غول نظريه العراقي جالل طالباين لزايرة أنقرة، 
والعمل على ختفيف حدة التوتر بني الفرقاء السياسني يف العراق، ويف متوز من العام نفسه مت التوقيع بني 
الدولتني على أكرب اتفاقية اسرتاتيجية شاملة)21(،وقد جاءت زايرة رئيس الوزراء الرتكي آنذاك رجب طيب 
أردوغان إىل العراق كأول زايرة رمسية من هذا النوع منذ مثانية عشر عاماً، ومت اإلعالن عن إنشاء جملس 
تعاون اسرتاتيجي عايل املستوى بني الطرفني، ويف آذار 2009 زار الرئيس الرتكي »عبد غول« العراق 

وهي أول زايرة من هذا النوع منذ ثالث وثالثني سنة) 22(.
إن هذا التحول يف السياسة الرتكية جتاه العراق انبع من قناعة الساسة األتراك أبنه ال ميكن التوصل 
املشكل-،  هبذا  املنطقة  يف  األول  -املعين  العراق  مع  تعاونية  عالقات  إبقامة  إال  األكراد  مشكلة  حلل 
وإن التقارب الرتكي-العراقي جاء يف إطار سياسة تركيا اجلديدة املبنية على تعدد األبعاد، ومبدأ تصفري 

املشكالت مع دول اجلوار.
اخلامتة:

تباينت السياسة الرتكية جتاه العراق، حيث اتسمت ابلصراع والتدخل املباشر يف حقبة التسعينيات 
من القرن املاضي نظراً للتوجه العام الذي كان مييز النخب الرتكية احلاكمة آنذاك؛ مما نتج عن تلك السياسة 
من اجتياح مباشر يف كثري من األحيان والسيما يف عامي 1995، و1997، والعمل على إقامة منطقة 

عازلة مشال العراق.
العام  شكلها  يف  الرتكية  اخلارجية  السياسة  يف  والتحول  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  بعد  لكن 
وابحتالل العراق، اختذت النخب اجلديدة -إسالمية التوجه- مواقف جريئة، كرفضها االحتالل األمريكي 
للعراق، وعملها على وحدة العراق وسالمة أراضيها، وسعت إىل تكريس نفوذ تركيا يف هذا البلد من خالل 

سياسة تصفري املشكالت اليت انتهجتها القيادة الرتكية مع دول اجلوار مبا فيهم العراق.
جتدر اإلشارة إىل أن السياسة الرتكية بعد أحداث 2011، وما مسي ابلربيع العريب قد أخذت على 
عاتقها مسؤولية دعم الشعوب يف ثوراهتا؛ مما انعكس على سياستها جتاه دول اجلوار والسيما تركيا وسوراي 

يف ظل بروز حتدي تنظيم داعش اإلرهايب.

21. أمحد داوود أوغلو، مرجع سابق، ص: 624.
22.Carol Migdalovitz,Op.Cit,p8  
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امللخص:
وتنوع  تفاعالهتا  نطاق  العشرين حتوالت جذرية من حيث  القرن  الدولية يف  العالقات  شهدت 
متانة  الدولية  والعالقات  الواقعية  نظرية  بني  العالقة  اكتسبت  ذلك  من  وانطالقاً  ومشكالهتا،  قضاايها 
ومتاسكاً، منذ أن ظهرت العالقات الدولية كمفهوم أو حقل أكادميي مستقل، ورسخت تلك العالقة يف 
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية حبيث أصبحت الواقعية األمنوذج املعريف أو النظرية املسيطرة يف الدراسات 
األجنلو أمريكية نظراً إلمكانيتها، وقد تضمنت الدراسة نظرايت العالقات الدولية ومراحل تطورها، ويف 
التأرخيي  السياق  مث  ومن  الدولية،  والعالقات  للنظرايت  األساسية  املفاهيم  البحث مت عرض  هذا  إطار 
للعالقات الدولية، وكيفية تطبيق نظرايت العالقات الدولية على الساحة السياسية للدول، وقد افرتضت 
الدراسة أن نظرية الواقعية هي نتاج ملقدمات فكرية وفلسفية ورؤية إنسانية، وأن تلك النظرية تعاين من 
األحادية يف التفسري، واملبالغة يف تضخيم عامل القوة على حساب العوامل األخرى املؤثرة على التفاعالت 
يف العالقات الدولية، وأن التطورات اليت حدثت يف العالقات الدولية بعد انتهاء مرحلة احلرب الباردة 

فرضت مراجعات ملفاهيم وفرضيات تلك النظرية.
الكلمة املفتاحية: العالقات الدولية، نظريات العالقات الدولية

Abstract:
International relations in the twentieth century witnessed radical 

changes in the scope of their interactions and the diversity of issues 
and problems. This resulted in greater coherance and durability in the 
international relations theory of realism. The emergence of international 
relations as an independent academic field of study has been cemented 
in the post-World War II era so that it has become a real cognitive model 
or a dominant theory in the Anglo-American studies due to its potential. 
This paper outlines the theories of international relations and stages of 
development, and in the framework of the research, the basic concepts of the 

العالقة بين النظرية والتطبيق في العالقات الدولية
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theories of international relations are set out, including the historical context 
of international relations and how to apply the theories of international 
relations in the political arena.  The research shows that realism is the result 
of intellectual, philosophical and humanitarian prerequisites, and that the 
theory suffers from unilateral interpretation, and overstatement of power as 
a factor at the expense of other factors affecting reactions in international 
relations, and developments in international relations after the end of the 
Cold War, necessitating a review of the concepts and hypotheses pertaining 
to the theory. 

Keywords :International relations, international relations theories



23

مقدمة:
برز العديد من األعمال اليت حاولت أن تقدم تفسريات ملا حيدث يف العالقات الدولية، يف شكل 
نظرايت ومفاهيم، وتُعد تلك النظرايت من أبرز األدوات اليت ميكن االعتماد عليها لفهم ما حيدث يف 
العالقات الدولية وتفسريه، ومع انتشار الثورة السلوكية يف العلوم االجتماعية وحماولتها تطوير مناهج هذه 
بني  اثنياً  الدولية حواراً  العالقات  التطبيقية والطبيعية، شهد حقل  العلوم  العلوم إسوة بنظرياهتا يف جمال 
النظرية وفهم العالقات الدولية وتفسريها، ومسي  بناء  الفلسفة والتأريخ يف  اجتاهني، يركز األول يف دور 
ابالجتاه التقليدي، ويركز الثاين يف دور املناهج املعاصرة والوسائل واألدوات الرايضية والكمية يف بناء النظرية 
وتفسري العالقات الدولية، ومّسي ابالجتاه السلوكي أو العلمي، ومع بداايت السبعينيات من القرن املاضي 
وتزايد االهتمام بقضااي االقتصاد السياسي الدويل ظهرت نظرايت جديدة حاولت بعض منها أن تطور 
فرضياهتا انطالقاً من التقاليد الليربالية وأطروحتها بشأن التعاون الدويل بعضهما اآلخر حاول أن يستند 
إىل التقاليد املاركسية وأطروحاهتا بشأن اإلمربايلية والرأمسالية وواقع الال مساواة يف السياسة الدولية؛ ليطور 

فرضيات لفهم العالقات الدولية من خالل الواقعية، والليربالية، والراديكالية.
أواًل: مشكلة الدراسة:

املعاش  الدويل  والواقع  التطبيق  تنفصل عن  النظرية ال  إذا كانت  أنه  الدراسة يف  تكمن مشكلة 
فلماذا تنعكس التحوالت اليت تشهدها العالقات الدولية على نظرايت العالقات الدولية؟ وإىل مىت؟ ومن 
خالل ذلك سوف حتاول الدراسة حبث النظرية الواقعية ومراحل تطورها حماولًة التعرف على أطروحاهتا يف 
فهم الواقع الدويل والعالقات الدولية وتفسريها. وتتمثل املشكلة البحثية أيضاً يف ماهية أثر ظهور النظرية 
الواقعية على الساحة الدولية، ومدى مسامهتها يف تقدمي نظرية علمية دقيقة ميكن من خالهلا بلورة نظرية 

علمية دقيقة تساعد على تناول ظواهر العالقات الدولية.
اتساقاً مع إشكالية الدراسة تأيت تساؤالت حبثية، من أمهها:

هل ميكن أن تتخصص كل نظرية يف جمال حمدد أو ميكن استعمال نظرية حمددة يف وصف حالة . 1
معينة، ومن مث استبداهلا بنظرية اثنية يف حاالت أخرى؟

اليت . 2 التحوالت  انعكست  فهل  املعاش،  الدويل  والواقع  التطبيق  عن  تنفصل  ال  النظرية  إذا كانت 
شهدهتا العالقات الدولية يف النصف الثاين من القرن العشرين على نظرايت العالقات الدولية؟ وإىل 

أي مدى؟
هل ميكن لنظرية واحدة من النظرايت املطروحة يف جمال العالقات الدولية أن تفسر مجيع التفاعالت . 3

الدولية؟
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هل تعد العالقات الدولية علماً مستقاًل بنفسه أم أنه انبع من أحدى العلوم األخرى؟. 4
ما املبادئ والعوامل اليت تؤثر يف العالقات الدولية؟. 5
ما العامل احلاسم يف حتديد سري العالقات الدولية هل القوة أم االقتصاد والثروة أم األفكار والثقافة؟. 6
ما الظروف اليت أسهمت يف إظهار النظرية الواقعية كنظرية جديدة يف العالقات الدولية . 7
اإلنسانية . 8 ابلطبيعة  يتعلق  فيما  والسيما  الكالسيكية  الواقعية  النظرية  تقدمها  اليت  األطروحات  ما 

والدولة؟
ما رؤية تلك النظرية للسياسة الدولية، وما وجهات النظر املطروحة يف هذا الشأن؟. 9

ثانياً: فروض الدراسة:
تقوم الفرضية األساسية هلذه الدراسة على اعتبار أسبقية وشيوعها النظرية الواقعية يف العالقات 
الدولية وهيمنة فرضياهتا متغرياً مستقاًل، وبناًء على هذه الفرضية األساسية وطبيعة العالقة بني املتغريين 

يعتمد البحث على فرضيات فرعية أخرى، منها:
إن التطورات اليت حدثت يف العالقات الدولية بعد انتهاء مرحلة احلرب الباردة فرضت مراجعات . 1

ملفاهيم النظرية الواقعية وفرضياهتا.
على الرغم من ظهور نظرايت جديدة يف العالقات الدولية واعتمادها على منطلقات وأدوات أخرى . 2

يف التفسري، ما زالت نظرية الواقعية تتمسك بفرضياهتا األساسية وحتتفظ جبانب كبري من نفوذها يف 
السياسة الدولية.

النزعة . 3 يغلب عليها  ملقدمات فكرية وفلسفية ورؤية لإلنسان، واحلياة  نتاجاً  تعّد  الواقعية  نظرية  إن 
التشاؤمية لإلنسان، وترجح عالقات التصارع يف العالقات اإلنسانية.

إن نظرية الواقعية تعاين من األحادية يف التفسري، واملبالغة يف تضخيم عامل القوة على حساب العوامل . 4
األخرى املؤثرة على التفاعالت يف العالقات الدولية.

إن اخليارات املتاحة لباحثي العالقات الدولية ليست أن ينأوا أبنفسهم بعيداً عن املمارسة، أو أن . 5
يدعوا فهماً متميزاً للعالقات الدولية يتيح هلم معرفة احلقيقة واهلمس هبا لصانعي القرار، بل عليهم 
تقبل حقيقة أن االعتبارات األخالقية ال ميكن فصلها عن البحث، وال ميكن إدراك أمهيتها إال حينما 

تتم الدعوة إىل تغييبها أو اإلحلاح على ذلك. 
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ثالثاً: أمهية الدراسة:
أتيت أمهية الدراسة كوهنا متثل إحدى املوضوعات اليت أتخذ طابعاً نظرايً يف العالقات الدولية قليلة 
إن مل تكن اندرة، من هنا أتخذ هذه الدراسة موقعها من األمهية أواًل من تغطيتها جلانب نظري واسع من 
احلقل، فإىل جانب تقدميها للواقعية كأمنوذج معريف، تتناول احلوارات النظرية الثالثة يف حقل العالقات 
البحثية،  أجندهتا  إىل جانب  للتفسري  وقواعدها  وفرضياهتا  ومفاهيمها  للعامل  رؤيتها  وتبحث يف  الدولية 

أبسلوب علمي راسخ، معتمداً على املراجع األساسية للنظرايت املختلفة. 
أما األمهية التطبيقية للدراسة فتأيت من خالل إلقاء الضوء على األمهية الثانية هلذه الدراسة اليت 
تكمن يف جانبها العملي، أي ارتباطها ابلواقع العملي للسياسة الدولية، وأتثري هذه النظرايت على صنع 
السياسة اخلارجية للدول املختلفة من جانب، وأتثريها على املؤسسات البحثية والدوائر املهتمة ابلتنظري 
املتحدة  للوالايت  اخلارجية  السياسة  ارتباط  وأييت  آخر،  جانب  من  املختلفة  الدول  يف  القرار  لصناع 
املبادرة يف  بزمام  اليت متسك  الدولة  الواقعية كمثال ابرز على هذا اجلانب، وهي  األمريكية ابلفرضيات 
السياسة الدولية الراهنة، فمنذ أمد بعيد كانت التقاليد الواقعية مبنزلة خارطة فكرية لصناع القرار األمريكي 
واملستشارين املسامهني يف صنع السياسة اخلارجية. أي أن معرفة فرضيات هذه النظرايت تساعد يف فهم 

اإلطار العام للسياسة اخلارجية للدول املختلفة، والسيما الدول اليت تفضل نظرية معينة.
وتتلخص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

ندرة األحباث والدراسات اليت تناولت هذا املوضوع على الرغم من أمهيته.. 1
كيفية اختالف العالقات الدولية عن علم السياسة العملية.. 2
إن دراسة العالقات الدولية هي نفسها دراسة السياسة اخلارجية.. 3
ماهية العالقة بني النظرية والتطبيق. . 4
ما ميكن توقعه من وجود نظرية للعالقات الدولية ميكن تطبيقه.. 5

رابعاً: أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حتقيق عّدة أمور متّثل اهلدف الرئيس للدراسة من أمهها:

ما السبيل لفهم الظاهرة الدولية وتفسريها موضوع حبثنا، تفسرياً يقرب لنا الواقع التطبيقي للنظرايت . 1
الكالسيكية واملعاصرة، ويزيل الغموض الذي يكتنف الظاهرة الدولية من حيث مسبباهتا ومكوانهتا 

البنيوية؟ 
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هل النظرية جاءت لتعرب عن الواقع والتطبيق الفعلي أم أهنا جمرد إدراكاً ذهنياً للواقع فحسب؟. 2
ماهية الدور الذي تؤديه النظرايت الكالسيكية واملعاصرة يف التطبيق العملي للعالقات الدولية. . 3

خامساً: النطاق الزمين للدراسة:
لقد اختري النطاق الزمين للدراسة بناًء على ظهور نظرايت العالقات الدولية عقب انتهاء احلرب 
العاملية األوىل وبعدها متمثلة يف نظرييت الواقعية واملثالية للتعرف على تلك النظرايت ومدى أتثريها على 

العالقات الدولية من حيث الواقعية والتطبيق.
سادساً: منهج الدراسة:

السياق  الوصفي عمل على وصف  فاملنهج  الوصفي والتحليلي.  املنهج  الدراسة على  اعتمدت 
التأرخيي للعالقات الدولية، أما املنهج التحليلي فعمل على حتليل النظرية الواقعية األصلية وتوضيح أهم 
مفاهيمها وفرضياهتا وقواعدها للتفسري، والوقوف على مواضع الضعف يف النظرية الواقعية، وكيفية تطبقها 

على الساحة الدولية. 
سابعاً: الدراسات السابقة:

)1( نادية حممود مصطفى )1985(1:
دراسة بعنوان: »نظرية العالقات الدولية بني املنظور الواقعي والدعوة إىل منظور جديد« 

تضمن موضوع الدراسة اجلدال الثالث الذي تبلور منذ بداية السبعينيات يف ظل الوضع الراهن 
لدراسة العالقات الدولية، أْي يف ظل مرحلة “ما بعد السلوكية“؛ من أجل حتديد أهم االجتاهات احلديثة 
للدراسة، وما إذا كانت ترقى إىل مرتبة املنظور السائد، ومتثل مرحلة ما بعد السلوكية رد فعل لالنتقادات 
اليت تعرضت هلا السلوكية، وقد أوضحت الدراسة رد فعل االنتقادات اليت تعرضت هلا السلوكية من حيث 
املبالغة يف تركيز االهتمام على املشكالت واألساليب املنهجية، والكمية ألخذها املعىن الضيق للعلمية 
واملنهجية، كما أوضحت الدراسة ما شهدته تلك املرحلة من انحية، ومن انحية أخرى جتدد االهتمام 
مبشكالت العالقات الدولية أومضموهنا وعلى قمتها مشكالت وموضوعات حديثة ذات طبيعة اقتصادية 
وهو حمور هذه الدراسة املتطورة للعالقات الدولية انطاًلقا من افرتاضات جديدة تعكس احلقيقة الدولية.

ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما أييت:
إن كاًل من الواقعية والعاملية يقدمان منطلقات مهمة لفهم عملية التطورات الدولية بني هذه . 1

1.مصطفى، اندية حممود، »نظرية العالقات الدولية بني املنظور الواقعي والدعوة إىل منظور جديد« جملة السياسة الدولية، 
العدد )82(، أكتوبر 1985م.
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املنطلقات تثري االضطراب؛ ألنه ال ميكن أن تكون مجعيها صحيحة.
إّن النظام الدويل ما زال ينظر إىل العديد من مساته األساسية أبنه ميثل نظاماً مابني الدول، . 2

لكن هذا ال ينفي أن العديد من القوى قد مارست أتثريها على حنو مغاير للدولة القومية 
اليت تسعى يف نطاق قدرهتا على تشكيل األحداث يف بعض اجملاالت ولكن ضيقت من هذه 

القدرة يف جماالت أخرى. 
إن هذه القوى عادة ما تتلخص يف مصطلح االعتماد املتبادل، فهي نتائج للتغري يف طبيعة . 3

الدول عينها من انحية؛ ونتائج لألساليب اجلديدة للتفاعل بني هذه الدول من انحية أخرى. 
إن أتثري الواقعية يف العالقات الدولية يذهب إىل جذور اهتمامات الدول ابألمن والرخاء يف . 4

ظل القومية املعاصرة ومن خالهلا تؤثر على السياسات الدولة املعاصرة.
)2( أنور حممد فرج )2007(2: 

النظرايت  ضوء  يف  مقارنة  نقدية  دراسة  الدولية-  العالقات  يف  الواقعية  »نظرية  بعنوان:  دراسة 
املعاصرة« :

العالقات  تعريف  وإشكالية  أترخيية،  الدولية كظاهرة  للعالقات  عرضاً  الدراسة  موضوع  تضمن 
الدولية وماهية املعايري املستخدمة، وأوضحت الدراسة أيضاً مكانة النظرية واألمنوذج املعريف يف العالقات 
الدولية، وبّينت الدراسة نظرية الواقعية كأمنوذج معريف لدراسة العالقات الدولية، كما قامت الدراسة بعرض 
نظرايت العالقات الدولية يف ضوء االقتصاد السياسي الدويل، ويف النهاية قامت الدراسة بعرض للحوارات 

واملداخل املعاصرة للعالقات الدولية يف ضوء النظرايت احلديثة.
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما أييت:

إن أتريخ تلك العالقات قدمي منذ خلق اإلنسان واستخالفه على األرض، ولكن هذا البعد . 1
معرفية  دراسة  قد شهدت  الدولية كانت  العالقات  أن  يعين  ال  الدولية  للعالقات  التأرخيي 
واضحة املالمح منذ القدم، بل أتخرت ظهور العالقات الدولية كحقل معريف مستقل إىل 
بداايت القرن العشرين، وبعد ذلك تكونت هلا مؤسسات وابحثون وتقنيات حبثية خاصة هبا.

إن مفهوم األمنوذج املعريف هو أكثر مالَءمة لدراسة نظرايت العالقات الدولية من حيث تناول . 2
وفرضياهتا  مفاهيمها  أهم  وتناول  وبعض  بعضهما  عالقاهتا  أو  نظرية  لكل  التأرخيي  التطور 

وقواعدها للتفسري وكشف أجندهتا البحثية.

2. فرج، أنور حممد، »نظرية الواقعية يف العالقات الدولية-دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظرايت املعاصرة«، مركز كردستان 
للدراسات االسرتاتيجية، السليمانية، 2007م.
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إن النظرية الواقعية متتلك جذوراً فكرية وفلسفية يف التأريخ حيث ترجع التقاليد الواقعية إىل . 3
ترتبط  األكادميي  اجملال  اخلارجية وطرحها يف  للسياسة  الواقعية كنظرية  بروز  اليوانن، ولكن 

ابلفكر السياسي األمريكي يف القرن العشرين.
هيمنت النظرية الواقعية لعقود على جمال الدراسة النظرية للعالقات الدولية، وذلك منذ تغلبها . 4

على أطروحات النظرية املثالية يف بداايت القرن العشرين، وشهدت فرتة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية سيادة كاملة لفرضيات النظرية الواقعية.

مع التحوالت الكبرية اليت شهدهتا السياسة الدولية حاولت الواقعية أن جتدد نفسها انطالقا . 5
فقد  وغريها؛  األمنية  الدراسات  بشأن  جديدة  تفسريات  فقدمت  األساسية،  فرضياهتا  من 
على  دليل  واهلجومية خري  الدفاعية،  والواقعية  املريكانتيلية  والواقعية  اهليكلية  الواقعية  كانْت 

حيوية الفرضيات الواقعية بشأن واقع السياسية الدولية.
)3( عبد الفتاح ولد حجاج )2014(3: 

دراسة بعنوان: »العالقات الدولية واألطراف الفاعلة يف اجملتمع الدويل«: 
واحلديثة،  القدمية  العصور  يف  وأترخيها  الدولية  العالقات  لنشأة  عرضاً  الدراسة  موضوع  تناول 
وأوضحت الدراسة أيضاً املفاهيم العامة واملبادئ األساسية للعالقات الدولية والعوامل املؤثرة فيها، فضاًل 
عن توضيح ماهية العالقات الدولية والقطبية، وعالقاهتا ابلنظام العاملي يف عدم القطبية، كما أوضحت 
الدراسة ماهية األطراف الفاعلة يف اجملتمع الدويل وعالقته ابلدولة من حيث نشأة الدولة وأركاهنا، وأشكاهلا 
والقارية  واإلقليمية  الدولية  مرتبطًة ابملنظمات  والدولية  املركزية  الدولة  أجهزة  متمثلة يف  بشرح مستفيض 

منتهيًة ابملنظمات غري احلكومية والشركات متعددة اجلنسية. 
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما أييت:

أدته . 1 الذي  الكبري  الدور  ننكر  أن  ميكننا  ال  إذ  أترخيية،  ظاهرة  هي  الدولية  العالقات  إن 
العالقات الدولية يف احلضارات القدمية، فالعالقات الدولية هي اليوم نتيجة لرتاكمات أترخيية 

سامهت فيها كل احلضارات البشرية عرب التأريخ.
إن العالقات الدولية كبقية العلوم هلا صلة بعلوم أخرى، وهلا مبادئ حتكمها وعوامل تؤثر . 2

فيها.

3.حجاج، عبد الفتاح ولد، »العالقات الدولية واألطراف الفاعلة يف اجملتمع الدويل«، أطروحة دكتوراه، جامعة احلسن 
األول، 2014م.
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إن العالقات الدولية قد أتثرت ابألحداث التأرخيية اليت عرفها العامل أبرزها احلرابن العامليتان، . 3
وظاهرة القطبية.

إن حقل العالقات الدولية هو حقل كبري وغين ابلتفاعالت والتقلبات، ويتميز حبركية مستمرة.. 4
ثامناً: تقسيم الدراسة:

قسمُت الدراسة على ثالثة مباحث:
املبحث األول: املفاهيم العامة للدراسة.

املبحث الثاين: النظرايت الكالسيكية واملعاصرة ومراحل تطورها.
املبحث الثالث: العالقات الدولية بني النظرية والتطبيق.
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املبحث األول
املفاهيم العامة للدراسة

أواًل: مفهوم النظرية:
يُعرِّف )Quincy Wright( النظرية العامة يف العالقات الدولية أبهنا: “تعين وحدة من املعلومات 
ومراقبة عالقات  والتقييم  والتنبؤ  الفهم  على  تساعد  التصحيح،  والذاتية  واملتماسكة  والواضحة  الشاملة 

الدول والتعامل مع البيئة الدولية4«.
وعرفها )Stanley Hoffmann( أبهنا:“جمموعة من االقرتاحات املرتابطة ترابطاً منطقياً، قدمت 

خصيصاً الختصار كّم هائل من املعطيات5“.
وعّرفها )Chris Brown( “حني نفكر بعمق وبطريقة جمردة أثناء التنظري قد نطرح بعض األسئلة 
اليت ال جند هلا إجاابت من دون ذلك التفكري، وقد ترتكز تلك األسئلة حول “ملاذا حتدث األشياء“ أو 
حول “ما الذي وجب أن نفعله“، مبعىن أنَّ األدوات اليت توصلنا إىل نتيجة معينة أو إىل العمل املقبول 
أخالقياً، نتوجه حنو النظرية إذاً حني تكون اإلجابة على سؤال معني )يبدو مهماً ابلنسبة إلينا( غامضة، وقد 
تكون اإلجابة واضحة، لكنها يف احلقيقة خاطئة إىل أن حيدث شيء يوجه انتباهنا إىل موطن اخلطأ“6 . 

ويعرفها كل )Pfaltzgraff & Dougherty( أن ملصطلح النظرية يف العلوم االجتماعية والسيما 
يف العالقات الدولية مفهوماً خاصاً ينحصر يف أنه: “نظام استقرائي يؤدي إىل تقدمي اقرتاحات، وتقسيم 
الدراسات  من  تنبع  السياسي  السلوك  حول  مقرتحات  وجمموعة  املعلومات،  تنظيم  من  ميّكن  تصنيفي 
التأرخيية املقارنة، وتطوير جمموعة من املواقف حول السلوك العقالين املبين على عامل واحد مهيمن مثل 
لرجال  تقدم  للعمل  السياسي، وجمموعة مقرتحات  السلوك  ترسم شكل  اليت  القيم  القوة، وجمموعة من 

السياسة“ 7.
إبمكاننا  فإنه  االجتماعية  العلوم  من  الدولية كجزء  العالقات  يف  النظرية  مفهوم  أخذان  ما  إذا 
القول: إن هناك أنواعاً كثرية من النظرايت، وكل نظرية تنقسم على أنواع فرعية، كل هذه األنواع تعود إىل 
4. Quincy Wright, “Development of a General Theory of International Relations“ in 
Horace Harrison, ed., The Role of Theory in International Relations. D. Van Nostrand 
Company, inc., Princeton, 1964, p. 45.
5.Stanley Hoffmann, “Contemporary Theory of International Relations“. Prentice-Hall, 
inc., New Jersey, 1960, p. 74.
6.Chris Brown, “Understanding International Relations“. Second edition. Palgrave, 
Hampshire, England, 2001, p. 78.
7. James Dougherty & Robert Pfalzgaraff, “Contending Theories in International 
Relations“, 1987, p. 64.
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االختالفات املوجودة لدينا لإلجابة على السؤال نفسه: ماذا تعين الظاهرة؟ ملاذا حدثت؟ ما هو واجبنا 
ملواجهتها؟ االتفاق املوجود يف العلوم الطبيعية بني الباحثني يغيب متاماً يف العلوم االجتماعية وهذا ما يفسر 
العدد الكبري للنظرايت املتنافسة، ال واحدة منها مقنعة متاماً، ففي قضية احلرب – مثاًل-  تركز بعض 
النظرايت يف شخصية احلكام أو يف خصائص األنظمة السياسية، أو يف خاصية الفوضى اليت يتصف هبا 

النظام الدويل، أي أنه يبدو أن كل نظرية حتاول تفسري بعض أبعاد احلرب فقط. 
أ- وظائف النظرية:

النظرية هي جمهود منظم لطرح أسئلة من شأهنا متكني الباحث من تنظيم معرفته، من توجيه حبثه، 
ومن تفسري النتائج اليت يتوصل إليها، فمن مهام النظرية –إذًا- مساعدة الباحث على تنظيم املعطيات 
اليت جيمعها، والتعرف على العوامل واملتغرّيات األساسية جملال البحث وتركيز اهتمامه وحبثه على القضااي 
األهم، وقد ال تقدم النظرية للباحث مفتاحاً لفهم معىن السياسة الدولية، لكن من مهامها أن تقوده إىل 

فهم منطقي للمعطيات.
تشري النظرية أيضاً إىل أطر اصطالحية هي مبنزلة األسئلة اليت مبقدورها توجيه البحث، وهو كذلك 
مبنزلة نظام من الفرضيات العملية وظيفتها األساسية توجيه البحث، ومثال على ذلك: »نظرية النظم، 
ونظرايت اختاذ القرار«، وأهنا سلسلة طموحة من االقرتاحات املتشابكة، اليت تسعى إىل شرح جمموعة من 
السلوكيات، وفهم حقل البحث سواء أكان جزئياً أْم كلياً، وأتيت هذه االقرتاحات سواًء من الفرضيات أْم 

من اإلجاابت اليت يتوصل إليها الباحث من خالل إطار معني8.
ب- أنواع النظرية:

يرى )Stanley Hoffmann( أنه ميكن تقسيم أنواع النظرية على ثالثة أنواع 9:
الفلسفة . 1 أنتجتها  اليت  تلك  مثل  أخالقية  أسس  على  وتقوم  القيمية:  أو  املعيارية  النظرية 

السياسية، ومنها نظرية إميانويل كانط للسلم الدائم من خالل نظام فدرايل عاملي تشارك فيه 
كل اجلمهورايت.

النظرية التجريبية أو السببية: وهي تلك اليت حتاول حتليل السلوك السياسي املعاصر ومعرفة . 2
املتغرّيات األساسية مثل نظرية ميزان القوة اليت مت استعماهلا لشرح العالقات الدولية يف القرنني 

الثامن عشر والتاسع عشر.

القاهرة، 2006م،  العربية،  النهضة  التطبيق«، دار  النظرية وآخر من  الدولية شيء من  8. عصام، حممد، »العالقات 
ص47.

9.Stanley Hoffmann, “Contemporary Theory of International Relations“. Prentice-Hall, 
inc., New Jersey, 1960, op cit. p. 75.
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النظرية كمجموعة جتريبية: تساهم هذه النظرية يف فهم احلاجات اليت تتطلع إليها اللحظة، . 3
واملثال على ذلك البحوث حول احلرب النفسية أو االسرتاتيجية العسكرية.

ويرى )Michael Sullivan( أنه من الضروري التفرقة بني عدة أنواع من النظرايت10:
النظريات املعيارية: هي تلك النظرايت اليت حتاول حتديد ما جيب أن يكون عليه اإلنسان . 1

وما جيب أن تكون عليه األشياء، وعادة ما يكون ذلك طبقاً ملعايري أخالقية؛ فعلى الناس 
احرتام قوانني معينة؛ ألن ذلك السلوك صحيح، فالنظام الدميقراطي هو أحسن نظام سياسي 
ألنه يفسح اجملال أمام االختيار الشخصي ويقف يف وجه استبداد أقلية معينة، وعلى الدول 
أن تعتمد على نظام ميزان القوة ملوازنة القوى األخرى وذلك هبدف منع هيمنة دولة واحدة، 
فباعتمادها على مسلمات تعّدها معقولة جتريبياً فإن النظرية املعيارية وعلى الرغم من ذلك 

تقوم على وصف ما جيب أن يكون.
هلم . 2 الناس  فمعظم  معينة،  قضية  حول  العام  اإلحساس  على  وتعتمد  احلدسية:  النظريات 

نظرايهتم املفضلة حول أسباب اجلرمية مثل كل سارق، ولكنهم ال يلجأون إىل التحقق من 
نظرايهتم احلدسية ابالحتكام إىل الواقع.

النظرية السببية: هي نظرية جتريبية، هي ترى أن كل ظاهرة هي نتاج ظاهرة أخرى، وابلتايل . 3
التجريبية ال  النظرية السببية  الواقع سببية ولكن  فإهنا تسبب ظهورها. إنَّ كل النظرايت يف 

تكتفي بتقدمي فكرة معينة بل تتعدى ذلك إىل التأكد من صحتها مبقارنتها ابلواقع11.
ثانياً: مفهوم العالقات الدولية: 

تُعرف العالقات الدولية أبهنا مجع عالقة من الفعل املاضي عّلق يُعلِّق تعليقاً، والتعليق هو تديل 
شيء من شيء أعال منه، تقول: )عّلقت الشيء إذا جعلته يتدىل من شيء هو أعلى منه(، وكل شيء 
ُعلِّق به، وعلى ذلك فالعالقات هي صالت تتصل األشياء هبا بعضها مع بعض، أما  فقد  التزم شيئاً 
لفظة الدولية فهي مؤنث دويل، والدويل نسبة إىل الدولة، والدويل من الفعل دول، ومصدره ُدولة بضم 
الدال، والفعل دول له معنيان: املعىن األول: التحّول من مكان ملكان آخر تقول: )أندال القوم( إذا حتولوا 
الضعف  الثاين:  املعىن  أما  أيديهم.  انتقل بني  إذا  الشيء(،  القوم  من مكان إىل مكان آخر، و)تداول 
واالسرتخاء تقول: )داَل الثوُب( إذا بلَي من طول الزمن وشدة االستعمال، والَدولة بفتح الدال تطلق على 
املعركة، أو على من تكون له الغلبة فيها، الدولة يف احلرب دولة فالن، أي الغلبة يف احلرب له، وعلى ذلك 

10. Michael Sullivan, “International Relations: Theories and Evidence“. Prentice Hall, 
New Jersey, 1976, p. 35.
11.Michael Sullivan, “International Relations: Theories and Evidence“. Prentice Hall, 
New Jersey, 1976, op cit, p. 36.
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فالدولة يف اصطالح اللغة هي القوة والسلطان والغلبة، أما الدولة يف االصطالح القانوين هي ما تتّكون 
من جمموعة متجانسة من األفراد متارس نشاطها على إقليم جغرايف حمدد وختضع لتنظيم معني، فهي ما 

تكون من عناصر ثالثة: الشعب واإلقليم والسلطة12.
أما التعريفات العصرية للعالقات الدولية فقد ُعرفت أبهنا: »جمموعة العالقات االقتصادية والسياسية 
واأليديولوجية، والقانونية، والدبلوماسية ما بني الدول أو منظمات الدول وما بني الطبقات األساسية، 
والقوى السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، واحلركات الشعبية اليت تؤثر يف الساحة الدولية أي جمموعة 

العالقات ما بني الشعوب ابملعىن الواضح هلذه الكلمة«13 .
والتنظيم  والتحليل  يهتم ابملالحظة  الدولية أبهنا: “علم  العالقات   )John Baylis( وقد عرف 
من أجل التفسري والتنبؤ“ 14.ويعرفها )Charles Boasson( أبهنا: »دراسة التفاعالت بني أنواع معينة 
 Quincy( بني الكياانت االجتماعية مبا يف ذلك دراسة الظروف املالئمة احمليطة ابلتفاعالت«15.أما
Wright( فيعرفها أبهنا: “عالقات شاملة تشمل خمتلف اجلماعات سواء أكانت عالقات رمسية أم غري 
رمسية“ 16.ويعرفها )Kenneth Waltz( أبهنا: “كل التدفقات اليت تعرب احلدود أو حىت تتطلع حنو 
عبورها هي تدفقات ميكن وصفها أبهنا بني اجملموعات العامة أو اخلاصة اليت تقع على جانيب احلدود 

لتشتمل األنشطة التقليدية )الدبلوماسية،واملفاوضات، واحلرب(“17.
يتفق  الدولية  للعالقات  وشامل  جامع  تعريف  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  أنه  الباحث  ويرى 
عليه مجيع الباحثني واملختصني فإّن اإلطالع عل التعريفات السابقة يوضح لنا أهناّ: »ظاهرة واسعة من 
املبادالت املتداخلة اليت جتري عرب احلدود الوطنية، وأهنا ال تشتمل على الرمسية بني الدول فقط، بْل تشتمل 
على غري الرمسية« أيضاً، وحينما نتحدث عن العالقات الدولية فإننا غالباً ما نقصد بني الدول، ولكن هي 

انعكاس لعدد كثري من االتصاالت بني األفراد ونشاطات املنظمات واملؤسسات الثقافية.
12.مالح، السعيد، »أتثري األزمة الداخلية على السياسة اخلارجية اجلزائرية«، رسالة ماجستري، قسم العالقات الدولية، 

جامعة قسنطينة، 2005م، ص25.
ابتنيت  شركة  املاجستري،  درجة  الستكمال  مقدمة  حبثية  ورقة  الدولية«،  للعالقات  مربوك، »املدخل  غضبان،   .13

للمعلومات واخلدمات املكتبية، اجلزائر، 2004م، ص35.
14. John Baylis & Steve Smith, “The Globalization of World politics: an Introduction to 
International relations“. Third edition. Oxford University Press, Oxford، UK, 2005, p. 
75.
15. Charles Boasson, “Approaches to the Study of International Relations“. Van Gorcum 
& Comp., Netherlands, 1972, p. 33.
16. Quincy Wright, “Development of a General Theory of International Relations“ in 
Horace Harrison, ed., The Role of Theory in International Relations. D. Van Nostrand 
Company, inc., Princeton, 1964,  op cit, p. 46.
17. Kenneth Waltz, “Theory of International politics“. Addison-Wesley Publishing 
Company, Reading, Massachusetts, 1979, p.47.
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املبحث الثاين
النظريات الكالسيكية واملعاصرة ومراحل تطورها

أواًل: اجلذور التأرخيية للنظرية الواقعية: 
لقد كانت بداية ظهور النظرية الواقعية يف العالقات الدولية يف القرن اخلامس قبل امليالد ابليوانن 
إْذ قام الفيلسوف اليوانين )ثوسيديدس( بوضع األسس العامة هلا، وذلك يرجع إىل خلفية خربته حبرب 
البولينيز، إْذ رأى أن السبب الرئيس للحروب القائمة آنذاك هو قوة أثينا واخلوف من أسربطة، إىل أن 
جاءت فكرة الدولة بداية عند اإلمرباطورية الرومانية املسيحية حيث ُوِجَد نوع من الوحدة املدنية يف أورواب 
فيما بني )1800-1500م(، ويف عصر النهضة ظهرت الواقعية بصورة واضحة يف أفكار ميكيافيللي 
الذي أكد على مبادئ )ثوسيديدس(، ومن مث انطلقت الرؤية إىل ما هو كائن ابلفعل وليس ما ينبغي أن 
يكون. مث تعددت الكتاابت اليت تدعم فكرة الواقعية ومن بني تلك الكتاابت ركز )توماس هوبز( على 
الرغم من  اجلميع«، وعلى  اجلميع ضد  لإلنسان من خالل مقوالته »حرب  والعدوانية  األاننية  الطبيعة 
اجلذور الفلسفية اليت ورثتها النظرية الواقعية من التأريخ األورويب يف خمتلف عصوره إال أن الواقعية انطلقت 
للمثالية وصواًل إىل هيمنتها على  املتحدة األمريكية كرؤية جديدة ومن مث كنظرية منافسة  الوالايت  يف 
العالقات الدولية، ومن انحية أخرى نشأت الربامجاتية من تربة رأمسالية انهضة على أخالقيات مبنية على 
أساس التنافس والصراع وتعددت املربرات اليت أاتحتها نظرية التطور يف صياغة الفلسفة املسماة ابلدورانية 

االجتماعية لتكوين فكر وفلسفة أمريكية متميزين18. 
لقد ُعِرَف نظام العالقات الدولية مع هناية احلرب العاملية األوىل بسيطرة املرحلة املثالية، وكان خري 
مثال على سيطرة املثالية على العالقات الدولية فكرة ويلسون الذي رأى أن الصراع يبني عدم فائدة احلرب 
ألنه يف النهاية ال يستطيع الوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة اليت متثلت بصورة رئيسة يف حماولة كسب 
لألراضي، هلذا قام الرئيس األمريكي وودرو ويلسون بوضع أربعة عشر مبدأ كأساس للسالم التايل، وأنه 
فضاًل عن تلك املبادئ اليت ُوضعت، كان التيار املثايل ينتقد املشاعر السيئة اليت كانت سائدة بني الدول 
والسّيما أن القادة ال يقدمون ما يكفي من إيضاحات للجماهري املتأمل الوحيد من احلرب، وهلذا كان 
التيار املثايل يرى أن التوترات الكامنة ميكن إزالتها إبقامة دميقراطيات برملانية ألن الصراعات هي خيار 
النخبة واألوتوقراطيني وكان يسعى دائما إىل للوصول إىل غاية تتمثل يف السعي إىل حتقيق رفاهية البشرية، 
وأن هنالك جمموعة من العوامل اليت أسهمت يف ظهور الواقعية وتتمثل يف نشوب احلرب العاملية الثانية، 
ووجود حالة من االختالف والتضارب يف املصاحل، ودخول الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت يف سباق 
تسلح، وهذا يعىن أن بعد احلرب العاملية الثانية حدث حتويل يف التفكري الدويل من املثالية إىل العقالنية، 

18. املسريي، عبد الوهاب، »دراسات وانطباعات عن احلضارة األمريكية احلديثة«، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، 
بريوت، 1979م، ص46.
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أي من القانون والتنظيم، إىل عنصر القوة يف العالقات الدولية، فأصبح الرتكيز على ضرورة األخذ ابلدروس 
املستفادة يف التأريخ لتدعيم وجهة نظرهم وعدم إعطاء دور ابرز للرأي العام لعدم قدرته على حتقيق السالم 
العاملي، فسيطرت النظرية الواقعية كمنهج يف العالقات الدولية بوضوح يف الوالايت املتحدة خالل األعوام 

)1940-1950م( 19.
ثانياً: مراحل تطور النظرية الواقعية:

ظهرت الواقعية على مسار تطوري أدى إىل ظهور العديد من االجتاهات داخل املنظور الواقعي، 
التقليدية،  فالبداية الفعلية لظهور الواقعية كانت مع إسهامات)Morgenthau( فيما عرفت ابلواقعية 
من  قطع  إليها  وأضيفت  الدولية،  البيئة  بنية  عرفتها  نتيجة حتوالت  الحقاً  التقليدية  الواقعية  عدلت  مث 
نظرية جديدة طورهتا يف شكل الواقعـية اجلديدة البنيوية مع )Kenneth Waltz( وإحدى اإلسهامات 
املهمة داخل املنظور الواقعي متّثلت يف ظهور التوجهنِي اهلجومي- الدفاعي يف إطار ما عرفت ابلواقعية 

النيوكالسيكية20.
حاولت الواقعية -على اختالف مسمياهتا- تقدمي تفسريات مقبولة ملا حيدث يف العالقات الدولية، 
ونقطة االشرتاك بينهم هي القول بتأثري معطيات البيئة الدولية على سلوكات الفواعل اخلارجية، غري أن ما 
ميكن مالحظته فيما يتعلق مبواقفهم حول طبيعة الفصل ما بني السياسة الداخلية واخلارجية هو اختالف 
مع  البنيوية  اجلديدة  وكذلك  التقليدية  الواقعية  أنصار  عند  مطلقاً  صلباً  جنده  حبيث  الفصل،  هذا  حدة 
)Kenneth Waltz(، يف حني يذهب أنصار الواقعية النيوكالسيكية إىل ختفيف حدة هذا الفصل، والقول 

بتأثري احملددات الداخلية للدولة وأمهيتها يف فهم السلوك اخلارجي إىل جانب احملددات اخلارجية21.
أواًل: الواقعية الكالسيكية:

 ،)Hans Morgenthau( ظهرت الواقعية يف البداية من خالل شكلها التقليدي مع إسهامات
و)Carr، Niebuhr(، وغريمها من املفكرين الواقعيني األوائل الذين حاولوا التكيف بفكرهم مع أحداث 
القرن العشرين اليت صاحبتها الكثري من مظاهر االضطراب وعدم األمن وتفاقم حدة الصراعات واحلروب، 
فجاءت كتاابهتم لتعرب عن ذلك وقد هيمن هذا املنظور على حقل العالقات الدولية أثناء فرتة احلرب 
الباردة، وتفرتض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بني دول تسعى لتعزيز مصاحلها 

بشكل منفرد، وللواقعية الكالسيكية مرتكزات ميكن إيضاح أمهها يف اآليت22:

19. املسريي، عبد الوهاب، »دراسات وانطباعات عن احلضارة األمريكية احلديثة«، مرجع سابق، 1979م، ص48.
20.عامر، مصباح، »االجتاهات النظرية يف حتليل العالقات الدولية«، بن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

2006م، ص56.
21. عامر، مصباح، »االجتاهات النظرية يف حتليل العالقات الدولية«، مرجع سابق، 2006م، ص57.

22. خيلف، عبد السالم، »حماضرة: التبويب النظري للعالقات الدولية عند )ستيفن وولت(«، قسم العلوم السياسية، 
جامعة منتوري، قسنطينة، 2004م، ص75.
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ُأستقيت الرؤى الواقعية من الكتاابت القدمية ملفكرين مثل: سان تسو، وثوسيديديس، وهوبز.	 
الواقعية صراع من أجل القوة يف العالقات الدولية ألنه ال وجود لقوة فوقية.	 
تـَُعدُّ الدول، من املنظور الواقعي، أهم الفاعلني على اإلطالق.	 
حتتاج الدول إىل األمن )القومي(؛ حلماية مصاحلها الوطنية ويدخل ضمن هذا اإلطار سعيها 	 

الكتساب القوة.
مع سعيها 	  املتالزمة  التكاليف  وتقليص  الفوائد  لتعظيم  يسعون  فواعل عقالنيون  الدول  إنَّ 

لتحقيق أهدافها.
السياسة  صنع  عملية  إىل  ينظر   )Morgenthau مورغنتو( اعتمده  الذي  التحليل  فمنهاج 
اخلارجية على أهنا عملية ترشيدية عقالنية، مبعىن أهنا ال خترج عن كوهنا عملية توفيق بني الوسائل املتاحة 
وبني األهداف اليت هي اثبتة 23، لذا فكل سياسة خارجية هي عقالنية ألهنا؛ تسعى دائما لتعظيم القوة 
املصلحة  حتقيق  أبن  القائل  القومية«  »املصلحة  مفهوم  على  االعتماد  يتم  وحينما  الوطنية،  واملصلحة 
تكون هي حمور  القومية  السياسة  فإن  اخلارجية،  لسياستها  املستمر  النهائي  اهلدف  هو  للدولة  القومية 
االرتكاز، أو القوة الرئيسة احملركة للسياسة اخلارجية ألي دولة من الدول، مما يضمن عدداً من املزااي تتمثل 
يف اعتمادان على مفهوم »املصلحة القومية«، وإن مفهوم »املصلحة القومية« يوضح جانب االستمرار 
يف السياسات اخلارجية للدول، رغم التبديل الذي يلحق ابلزعامات السياسية، أو التحول الذي يصيب 
منط األيديولوجيات املسيطرة، أو مناذج القيم السياسية واالجتماعية السائدة، فالتحليل الواقعي للظاهرة 
داخل  السائدة  الثقافية  والعوامل  اجملتمعية  العوامـل  فيه  مبا  الداخلي  التحليل  مستوى  يعتمد  ال  الدولية 
اجملتمع، فهي حتاول إعطاءان تفسرياً لسلوك الدولة داخل النسق أو املسار الدويل والسياسة الدولية، وليس 
اعتماد سلوكاهتا كوحدة منفردة، فالواقعية تفضل التعامل مع سلوكيات الفواعل والوحدات على أهنا نتاج 
فيها، وهي بذلك  العالقات  التفاعل وشكل  الدولية ومنط  السياسة  تفاعالت خارجية انبعة من طبيعة 
تنطلق من مبدأ التكافؤ والتشابه يف السياسات اخلارجية لبعض الدول املتقاربة أو حىت املتشاهبة من حيث 
مكانتها يف النظام الدويل على الرغم من االختالف الكبري والتباين يف املكوانت الداخلية هلذه الدول، 

وهذا ما ال يرتك جمااًل أمام التفسريات اجلزئية أو الداخلية24. 
ثانياً: الواقعية البنيوية اجلديدة: 

سلوك  حول  متحورت  اليت  السلوكية،  منهجيتها  بسبب  التقليدية،  الواقعية  أطروحات  أُنـُْتِقَدت 

23. Charles Kegley and Eguene R. Wittlkopf, “World Politics Trend and Transformation“, 
New York: Worth Publishers 10 Th ed, 2006, p. 34.
24. Charles Kegley and Eguene R. Wittlkopf, “World Politics Trend and Transformation“, 
New York: Worth Publishers 10 Th ed, 2006, op cit. p. 36.
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الدولة - العنصر األساس يف تقديرها- يف السياسة الدولية، وأخفقت يف استيعاب الواقع احلقيقي على أنه 
نظام له بنيته أو كيانه املميز، وابلغت يف تفسريها للمصلحة، ومفهوم القوة، وأغفلت سلوك املؤسسات 
الدولية، وأطر عالقاهتا االعتمادية يف جوانبها االقتصادية، وبغية تكييف الواقعية التقليدية مع التطورات 

يف السياسة الدولية25.
البيئة  من  النابعة  العوامل  عدِّ  بشأن  التقليدية  الواقعية  اجلديد عن  الواقعية يف شكلها  مل ختتلف 
اخلارجية كمحدد رئيس للسلوك اخلارجي للدول، وذلك انطالقا من األساس الذي يؤكد ندرة األمن، 
وفوضوية النظام الدويل، ومن هذا املنطلق فإن جل اهتمام الوحدات السياسية هي كيفية احلفاظ على 

وجودها.
النسقي  الواقعية اجلديدة ومرتكزاهتا يف تفسريها  أهم مبادئ  تلخيص  وعلى هذا األساس ميكن 

للسلوك اخلارجي للدول ابلنقاط اآلتية26:
الدولة كفاعل أساس وحدوي وعقالين: فالدولة هي الفاعل األساس يف السياسة الدولية؛ 	 

بسبب امتالكها لوسائل العنف املنظم. والسيما أنَّ وأن الدول تتجه إىل فهم بيئتها الدولية 
وليس الداخلية. 

الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل هي اليت حتدد سلوك الفواعل: تنطلق الواقعية اجلديدة من 	 
القول أبن بنية النظام الفوضوية تفرض على الدول داخل النظام الدول منط السلوك املتبع يف 
بيئة املساعدة الذاتية والال أمن، والدول يف هذه الوضعية تكون مربجمة ألداء دور حمدد، متليه 
إمالءات ترتيبها يف سلم القوى الدويل، واليت تظل الدول فيها عاجزة على الثقة يف الدول 
األخرى، ويبقى هدفها الرئيس ليس زايدة القوة كما اعتقد الواقعيون التقليديون، بل العمل 

على حفظ البقاء أو احملافظة على الذات.
بطرح 	  اجلدد  الواقعيون  يتمسك  الدولية:  السياسة  يف  ليست عاماًل مهماً  الداخلية  العوامل 

صلب جداً بشأن فصل السياسة الداخلية عن اخلارجية ونفي أية عالقة بينهما.
ثالثاً: الواقعية التقليدية اجلديدة:

للواقعية التقليدية اجلديدة أمهية تكمن يف العوامل الداخلية يف تفسري السياسة اخلارجية، وذلك  
بعد النفي التام لتدخل العوامل الداخلية يف تفسري السلوك اخلارجي، حاولت »الواقعية التقليدية اجلديدة« 
الداخلية واخلارجية، حبيث قدمت مواقف وصفت ابملعتدلة، لتشّكل  البيئتني  ختفيف حدة الفصل بني 
بذلك مبادرة إجيابية إلعادة النظر يف مستوايت التحليل املعتمدة يف تفسري السلوك اخلارجي، وإعطاء 

25. صدقي، السيد، »حتليل العالقات الدولية من منظور بنائي«، جملة النهضة، القاهرة، 1999م، ص23.
26. صدقي، السيد، »حتليل العالقات الدولية من منظور بنائي«، مرجع سابق، 1999م، ص25.
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أمهية للمحددات الداخلية إىل جانب احملددات النسقية، وتنقسم الواقعية النيوكالسيكية بدورها على ما 
يعرف ابلواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية. فكالمها يعرتف ويقرُّ بدور البنية الداخلية وأتثريها وإدراكات 
صانع القرار على توجهات السياسة اخلارجية وأهدافها ، غري أن هذا ال مينع من وجود فوارق بينهما، 

وسوف يتم إيضاحها على النحو اآليت27:
أ- الواقعية الدفاعية: 

تفرتض الواقعية الدفاعية أن فوضوية النسق الدويل أقل خطورة، وأن من كونه مفقوداً، وهي هبذا 
إْذ  الدول،  الدولية، وجعلها ال تتحكم يف سلوكات مجيع  النسقية  للحوافز  بتقليصها  تنازاًل نظرايً  تقدم 
إهنا بدأت تقر بوجود سياسات خارجية متميزة، وابلتايل االعرتاف ابآلاثر الضئيلة للبنيات الداخلية على 
السلوك اخلارجي، فحينما تكون القدرات الدفاعية أكثر تيسراً من القدرات اهلجومية فإنه يسود األمن 
وتزول حوافز النزعة التوسعية. وحينما تسود النزعة الدفاعية، ستتمكن الدول من التمييز بني األسلحة 
الدفاعية واألسلحة ذات الطابع اهلجومي، وحينئٍذ ميكن للدول امتالك الوسائل الكفيلة ابلدفاع عن نفسها 
دون هتديد اآلخرين، وهي بذلك تقلص من آاثر الطابع الفوضوي للساحة الدولية؛ وابلتايل ختفف من 
حدة أتثري هذه البنية الفوضوية على سلوكات الفواعل. فالقادة السياسيون ال حياولون وضع دبلوماسية 
عنيفة واسرتاتيجية هجومية إال يف حالة اإلحساس ابخلطر، وابلتايل يف غياب األخطار اخلارجية، فإن 
الدول ليس هلا دوافع آلية إىل اتباع هذه السياسات العنيفة، وعليه فقد طورت الواقعية الدفاعية فرضياهتا 
لتبني من خالهلا أثر البنيات الداخلية للدولة يف حتديد طبيعة التوجه اخلارجي للدول، ففي حالة وجود 
خطر خارجي، فالدولة جتند جمموع القدرات العسكرية، االقتصادية والبشرية، وإدراك هذا اخلطر مرتبط 
بذاتية القادة السياسيني، الذين حيدون من الوسائل املستعملة إىل الدفاع عن املصاحل احليوية فقط، وأكرب 
مصلحة حيوية هي األمن؛ إذ يبدو واضحاً أن احلديث عن إدراكات صناع القرار، طرح جديد للواقعية 
الدفاعية، على عكس ما مت تداوله سابقاً لدى الواقعية البنيوية لوالتز، فتوزيع القوى والتحوالت الدولية 
مرتبط أساساً إبدراكات القادة الوطنيني، ويؤكدون ذلك انطالقاً من تشبيهات أترخيية وأخرى إدراكية، 
فدور إدراك األخطار عند القادة السياسيني هو املؤدي إىل االستقرار املنتظر حسب الواقعية الدفاعية 28.

وقد أتت الواقعية الدفاعية مبصطلح »الواقعية التعاونية« واملؤكد على فوضى انضجة عوض فوضى 
مطلقة، وهذا من أجل تفادي احلرب بوضع سياسات مشرتكة لذلك، ومع تراجع حالة الفوضى يف النظام 
الدويل، سيرتاجع بذلك أهم حمدد لتفسري السلوك اخلارجي ابلنسبة لواقعية والتز ونتجه أكثر فأكثر إلثبات 

دور احملددات الداخلية يف تفسري السلوك اخلارجي إلدراك صانع القرار للبيئة اخلارجية.

27.تقرير: »الواقعية واملثالية يف حتليل العالقات الدولية«، املركز العريب للدراسات واألحباث، القاهرة، 2011م، ص53.
األهرام،  مؤسسة  واالسرتاتيجية،  السياسية  الدراسات  مركز  الباردة«،  احلرب  بعد  للواقعية  الثابتة  »القوة  تقرير:   .28

2006م، ص13.
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ب- الواقعية اهلجومية: 
ظهرت الواقعية اهلجومية كرد فعل للواقعية الدفاعية، حيث انتقدهتا حول املرتكز األساس هلا يف 
أن الدولة ويف إطار الفوضى الدولية تبحث فقط عن أمنها، حيث ترى عكس ذلك أبن الفوضى تفرض 
ابستمرار على الدول تعظيم القوة وزايدهتا، لذا يعتقدون بتزايد احتماالت احلرب بني الدول كلما كانت 
لدى بعضها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة، وابلتايل استمرار حالة الفوضى املطلقة. غري أن ما مييز 
هذا الطرح عن واقعية والتز هو عدم اإلقرار أبن تفسري السياسات اخلارجية واملخرجات الدولية ملختلف 
الدول يكون مبنياً على فكرة الفوضى، وهذا ما ترفضه الواقعية اهلجومية كعامل واحد، وأن الرتكيز على 
السياسة اخلارجية للدول جيب أن يضم املتغريات الداخلية والنسقية والتأثريات األخرى خمصصًة وحمددًة 
ملظاهر السياسة الدولية اليت ميكن تفسريها هبذه املتغريات، وقد شّكلت هذه املواقف اجلديدة ابلنسبة 
للواقعية النيوكالسيكية، حتواًل عميقاً لدى املدرسة الواقعية فيما يتعلق ابحلدود الفاصلة بني ما هو داخلي 
وما هو خارجي؛ لتفتح اجملال أمام ضرورة إعادة النظر حول أتثري احملددات الداخلية يف توجيه السياسة 
على  اجلديدة  التطورات  شكلت  فقد  هذا  عن  وفضاًل  بينهما،  الصلب  الفصل  ذلك  وإزالة  اخلارجية، 
مستوى التفاعالت الدولية والتطور العلمي الذي عرفته الدول بداخلها، كذلك زايدة االهتمام الشعيب 
والرأي العام بقضااي العالقات الدولية، وزايدة عدد الدول املستقلة، حيث أدى تنوع هذه الدول اجلديدة 
واختالف تركيبتها وسلوكياهتا إىل فتح جمال االهتمام لدرس عالقاهتا ببعضها البعض ومراقبها على وفق 
مقارابت جديدة قادرة على استيعاب خمتلف املتغريات املؤثرة يف السياسة اخلارجية خارج إطار املتغريات 
النسقية؛ ونتيجة هلذه املستجدات مل تعد العالقات بني الدول، وابلتايل أصبح التأثري املتبادل حكراً على 
املستوى احلكومي، بل تعّدى ذلك ليشمل العالقات والتأثري املتبادل على املستوى اجملتمعي ولو بدرجات 
الدولية  ابلعالقات  الشعيب  االهتمام  وقد ساهم هذا كله يف زايدة  املعنية،  الدول  بنية  متفاوتة، حسب 

وابلتايل السياسة اخلارجية بعد أن كانت تُِقصُر االهتمام على قطاعات معينة خنبوية يف كل دولة 29.
رابعاً: النظرية املثالية )املدرسة السلوكية(: 

لقد جاء ظهور النظرية املثالية يف ظروف ما بعد احلرب العاملية األوىل سنة 1914 وهنايتها سنة 
1917 وما عرفه العامل من خراب ودمار بعدها، وعربت هذه النظرية عن رؤية تفاؤلية وعن قدرهتا على 
حل النزاعات السياسية بشكل سلمي، وعّدت حاًل بدياًل ينتهجه صناع القرار وجتلت إجنازاهتا يف إنشاء 
عصبة األمم، وقد جاءت هذه النظرية لدراسة عامل القوة من خالل احلروب والنزاعات وإضفاء الشرعية 
على التدخالت غري القانونية اليت حصلت أثناء احلرب العاملية الثانية وبعدها، ومل تستطع عصبة األمم 
إجياد حل هلا، وقد ظهرت املدرسة السلوكية خالل اخلمسينيات من القرن العشرين وكانت هتدف ملعاجلة 
الظواهر الدولية من خالل سلوك األفراد واجلماعات معنية بصناع القرار وقد تبلورت يف الستينيات من 

القرن املاضي.  

29. فرج، نورة، »النسوية: فكرها واجتاهاهتا«، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، 2000م، ص25.
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ومتتد جذور هذه النظرية لفرتات سابقة يف سيادة املنهجية التقليدية التأرخيية الفلسفية القانونية 
مقابل  يف  التجرييب  األمنوذج  متثل  فهي  عشر  التاسع  القرن  وأوائل  العشرين  القرن  أواخر  منذ  املؤسسية 
الرتكيز  من  بداًل  السياسي  والتفاعل  ابلسلوك  لالهتمام  األوىل  البواكري  ميثل  الذي  امليتافيزيقي  األمنوذج 
الشديد على الواثئق والدساتري والنظم واملؤسسات، بل إن هناك من يرى أنه منذ الثورة األمريكية 1776 
والوالايت  أورواب  الذي حدث يف  التحّول  دراسة  أساسيان يف  توجهان  هناك  الفرنسية 1789  والثورة 
املتحدة األمريكية وقيام الثورة الصناعية وظهور الدولة القومية احلديثة، هذان التوجهان أفرزا مدرستني يف 
حقل السياسة املقارنة أوالمها ركزت يف مواجهة حتدي بناء الدولة، واألخرى ركزت يف احلراك االجتماعي 

وظهور النخب30. 
وكان من أهم األسباب اليت أدت إىل املدرسة السلوكية ما أييت31:

حال . 1 إىل  االجتماعية  ابلعلوم  ابالرتقاء  الوضعية  املدرسة  رغبت  العشرين  القرن  أوائل  منذ 
االجتماع  وعلم  النفس  علم  والدة  ومع  واحلياد،  املنهجية  الدقة  حيث  من  الطبيعية  العلوم 
صورهتا  يف  بدأت  اليت  السلوكية  املدرسة  مراحل  أوىل  بدأت  عشر  التاسع  القرن  هناية  يف 
وبدأت حتل  سنة 1913  واتسون  النفس جون  عامل  مقالة  نشر  مع  والكالسيكية  الدولية 
النظرة السلوكية كأمنوذج معريف يف علم النفس حمل النماذج السابقة وأصبحت مبادئ املنهج 

السلوكي مثل القانون املنهجي لكل العلوم االجتماعية.
وانتشار . 2 األوروبية  الدول  من  العديد  أصاب  الذي  والفشل  األوىل  العاملية  احلرب  ابنتهاء 

النظم السياسية الفاشية والدكتاتورية لعدم جدوى املقرتابت التقليدية وعدم فاعليتها يف فهم 
الواقع وتفسريه، اجته العديد من الباحثني األوروبيني إىل التوجهات النفسية ويف الوقت نفسه 
كان هناك إدراك متزايد لدى األمريكيني بضرورة تبين االقرتاابت السلوكية يف حتليل الظواهر 
يرأسها  السياسية وكان  للعلوم  األمريكية  اجلمعية  قبل  من  والسياسية، والسيما  االجتماعية 

تشارلز مرايم الذي دعا إىل أتسيس جملس أحباث العلوم االجتماعية 32. 
وقد نشأت يف رحم هذه النظرية ما مسُِّي ابملدرسة ما بعد السلوكية، واليت ُعّدت أداة نقد للسلوكيني 
حماولة كشف ثغراهتا وجتاوز أفكار السلوكيني، وقد ورد بعد ذلك مصطلح هناية التأريخ بعد إصدار الكاتب 
واألستاذ اجلامعي فرانسيس فوكوايما كتابه سنة 1989، وقد جاء هذا الكتاب وسط اضطراابت سياسية 
على مستوى النظام الدويل بعد اهنيار النظام االشرتاكي، وفرض الوالايت املتحدة األمريكية زعامتها على 

30.فرج، نورة، »النسوية: فكرها واجتاهاهتا«، مرجع سابق، 2000م، ص26.
31. زهدي، سوسن، »دراسة يف النظرايت يف العالقات الدولية ... هل النظرية مفتاح لفهم األحداث الدولية؟«، األردن 

العريب، 2010م، ص54.
32.زهدي، سوسن، »دراسة يف النظرايت يف العالقات الدولية ... هل النظرية مفتاح لفهم األحداث الدولية؟«، مرجع 

سابق، 2010م، ص56.
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العامل يف إطار نظام عّده فوكوايما ليربالياً دميقراطيا واندحار املعسكر الشرقي االشرتاكي، وقد حظيت هذه 
النظرية ابهتمام دويل كبري بفعل غياب جمموعة أسس تتحكم يف حتليل الشأن الدويل وأصبح العامل بذلك 
يعيش يف عصر اإلهناك الفعلي، جراء التشويش على الفكر االسرتاتيجي والنقص على املستوى التنظريي، 
حيث عدم قدرة النظرايت الكالسيكية على مواكبة التحوالت والتطورات السريعة اليت يشهدها العامل مث 
ميل التفكري االسرتاتيجي األمريكي إىل مرتكزات فلسفية خترجه من الرباغماتية والواقعية من خالل تقدمي 
رؤية شاملة ألوضاع العامل اجلديد يف ظل هيمنة أمريكية على العامل، وكانت النظرية تبشر ابلليربالية وهناية 

التطور التأرخيي والصراع األيديولوجي33.
وقد ظهرت يف أعقاهبا فكرة صدام احلضارات اليت كان هلا صدى قوي حيث فتحت سجاالت 
ونقاشات عديدة بعد نشرها صيف 1993 يف أحناء عديدة من العامل، واستقطبت هذه النظرية اهتماماً 
متزايداً عند الباحثني من خالل جمموعة من احلوارات والندوات اليت حاولت بناء نظرة تنبؤية للسياسات 
التفكري األمريكي والغريب عامة، ومت  الباردة، وعكس هذا االجتاه بوضوح دوائر  بعد احلرب  ملا  الدولية 
تشبيهها مبقالة جورج كينان سنة 1949 حول “مصادر السلوك السوفيييت“ وما مسي “سياسة االحتواء«.

وترتكز املدرسة املثالية إىل األخالق اليت متيز الطبيعة اإلنسانية، وتبشر هذه النظرية أيضاً ابلسالم 
العاملي واحرتام الرأي العاملي ودور القانون الدويل العام يف ضبط العالقات بني الدول. ويؤكد املثاليون على 
وجود مصاحل مشرتكة متبادلة بني الدول، يف إطار عالقات اعتماد متبادل جتعل اجملتمع وحدة اجتماعية، 
بعد انتقال اإلنسان إىل طور  ويرى أنصار هذه النظرية أن اجملتمع الدويل يفرتض فيه أن يكون منظماً 
أْم  االستقرار، وينطلق املثاليون من أولوية األخالق يف عالقات األفراد يف اجملتمع سواء أن كان داخلياً 
دولياً حيث خضوع الفرد للقوانني اليت تضعها اجلماعة ويف الوقت نفسه جيب على الفرد العمل لصاحل 
اجلماعة كما يعمل لنفسه. ويعّد املثاليون أن الدول جيب عليها أن تكون منسجمة واعتبار غري ذلك 
أمر ال أخالقي؛ وذلك لبناء عامل خاٍل من النزاعات من خالل التفاؤل حول الطبيعة البشرية وانسجام 
املصاحل بني األفراد يف عالقاهتم وبني الدول، وجند تيارين يف املنهج املثايل يدافعان عن فكرة النظام، حيث 
يدعو األول إىل فكرة سيادة الدول من خالل جمتمع دول مستقلة ذات سيادة متطابقة ختضع للقانون 
َم على خالف التيار األول، وقد مت تفعيل  الدويل، ويؤكد التيار على الثاين ضرورة التوفر على جمتمع أُمِّ
هذه األفكار من خالل عصبة األمم، اليت عملت على منع قيام احلرب، وبناء عامل خاٍل من النزاعات 
واألزمات هبدف خدمة اإلنسانية، وازدايد الشعور الشعيب مبا ختلفه احلرب من آاثر سلبية وخسائر على 
مستوى األرواح واألموال، وقد عملت العصبة كذلك على احلد من انتشار األسلحة وتسوية النزاعات 

عرب إجراء املفاوضات34.

سابق،  مرجع  جديد«،  منظور  إىل  والدعوة  الواقعي  املنظور  بني  الدولية  العالقات  »نظرية  حممود،  اندية  33.حممود، 
1985م، ص79.

سابق،  مرجع  منظور جديد«،  إىل  والدعوة  الواقعي  املنظور  بني  الدولية  العالقات  »نظرية  اندية حممود،  34. حممود، 
1985م، ص81.
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املبحث الثالث
العالقات الدولية بني النظرية والتطبيق

أواًل: علم العالقات الدولية:
يـَُعدُّ علم العالقات الدولية علماً مستقاًل يهتم بدراسة الظواهر املعاصرة اليت ظهرت على الساحة 
الدولية والسيما ابلوالايت املتحدة األمريكية وبعد احلرب العاملية الثانية أبورواب. وهتتم العالقات الدولية 
أيضاً  وتتأثر  متبادل،  السياسة يف عالقة أتثر  االجتماعية وعلم  العلوم  كذلك مبا هو كائن وترتبط مع 
نظرة  بطرق عديدة وابختالف  الدول  بني  العالقات  والليربالية وتشرح  املاركسية  ابيديولوجية صاحبها- 
احملللني السياسيني لظاهرة ما داخل اجملتمع الدويل. ويتميز علم العالقات الدولية حبداثة نشأته واتساع 
بينها عالقات  فيما  الدول  التخصصات، وتقيم  العلوم على خمتلف  جماالت دراسته وبعالقاته مع ابقي 
متنوعة وخمتلفة قد تكون تلك العالقات إما عالقات تعاونية وإما عالقات صراعية؛ لذا جاء علم العالقات 
الدولية بعد احلرب العاملية األوىل من أجل فهم الظواهر الدولية املختلفة والعمل على إلقاء الضوء على 
األسباب والعوامل احملددة اليت تسهم يف تطور تلك الظواهر، ومن مث ظهرت العديد من نظرايت العالقات 
الدولية كعامل رئيس، يسهم يف دراسة العالقات الدولية حيث إن نظرايت العالقات الدولية هتتم مبجمل 
األحداث وليس األحداث اخلاصة، ولقد تعددت نظرايت العالقات الدولية اليت حتاول كل منها أن تقدم 
للعالقات الدولية، فكل منها النظام الدويل وأطرافه والعوامل املؤثرة عليه كذلك تناول عالقات  تفسرياً 

السلم واحلرب بني الدول والعالقات الدبلوماسية فيما بني الدول بعضها بعضًا35.
ولقد اختذت تلك النظرية من الدولة أداة للتحليل يف تفسري الظواهر الدولية املختلفة كافة حيث 
مثلت الدولة وحدة التحليل األساسية يف الفكر الواقعي، وأكدت تلك النظرية على أن سلوك الدولة جيب 
أن ينطلق من افرتاض أّن الفوضوية هي السلطة األساسية للنظام الدويل، وأن سلوك الدولة ميثل نوعاً من 
االستجابة للفرص والقيود اليت يقدمها النظام الدويل الفوضوي، مث أخذت تتطور يف عقد التسعينيات من 
القرن العشرين وبداية مطلع القرن الواحد والعشرين بظهور تيار الواقعيني اجلدد، ومن مث اكتسبت املدرسة 
الواقعية يف السياسة الدولية شهرهتا بعد احلرب العاملية الثانية، وبدأت بفرض وتسليط نظرة تشاؤمية يف 
العالقات الدولية حىت عكست صورة واقعية للعالقات بني الدول، صورة واقعية يف العالقات بني دول 
كبرية ودول صغرية، بني دول متطورة وانمية وابلتايل بني الغالب واملغلوب كنتيجة للحرب العاملية الثانية36.

تفرتض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بني دول تسعى لتعزيز مصاحلها 
بشكل منفرد، وهذا ما يؤكد النظرة التشاؤمية والتأكيد على النزاعات واحلروب والتحالفات، واإلمربايلية 

القاهرة،  ابإلسكندرية،  اجلامعية  املكتبة  متغري«،  عامل  يف  الدولية  العالقات  علم  إىل  »مدخل  نصر،  حممد  35.نصر، 
اإلسكندرية، 1998م، ص53.

36. نصر، حممد نصر، »مدخل إىل علم العالقات الدولية يف عامل متغري«، مرجع سابق، 1998م، ص55.
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وغريها من الظواهر الدولية، فضالً عن تركيزها على النزعة التنافسية يف العالقات الدولية، وابلتايل فإن 
ظهور النظرية الواقعية أكد فشل املثالية اليت تعتمد على القانون الدويل واملنظمات الدولية وحل الصراعات 
وحتقيق السالم والرخاء حيث إن الواقعية أكدت ضرورة أتمني الدولة لنفسها ضد أي عدوان خارجي؛ 
لذا فقد اعتمدت الواقعية التقليدية على العديد من االفرتاضات كأساس ميكن االستناد إليه من أجل فهم 

خمتلف الظواهر املعقدة يف السياسة الدولية مبا فيها ظاهرة السياسة الدولية37. 
اثنياً: افرتاضات النظرية الواقعية كتطبيق عملي يف العالقات الدولية: 

للنظرية الواقعية افرتاضات ميكن األخذ هبا كتطبيق عملي على الساحة الدولية والسياسية للعالقات 
بني الدول، ومن أهم تلك االفرتاضات مايـأيت38:

الدولة هي الفاعل األساس يف العالقات الدولية، وهى وحدة التحليل األساسية. 	 
النظر للدولة كوحدة واحدة على الرغم من أن متخذي القرارات يف السياسة اخلارجية لدولة 	 

ما هم يف الواقع أشخاص متعددون )رئيس الدولة، أو وزير اخلارجية( إال أن الدولة تتعامل 
مع العامل اخلارجي بصفتها كياانً واحداً متماسكاً.

التحالفات بني الدول من املمكن أن تزيد قدرة الدولة من الدفاع على نفسها ولكن جيب أال 	 
يكون هناك اعتماد متبادل أو والء بني الدول املتحالفة. 

ترى الواقعية أن الطبيعة البشرية اثبتة أو على األقل يصعب تغريها بصعوبة. 	 
املوقع اجلغرايف للدولة يؤثر يف إمكانيتها ويف توجهاهتا السياسية اخلارجية حيث إنه يف إطار 	 

اجلغرافيا قد تكون هناك دول أكثر عرضة للغزو من غريها، يف حني قد حتتل بعض الدول 
مواقع اسرتاتيجية أكثر أمهية من غريها، وأن املوقع أيضاً يؤثر على املناخ وابلتايل يؤثر هذا على 
منو احملاصيل؛  ويؤدي ذلك إىل عدم مقدرة  الدولة يف تعبئة إمكاانهتا ملواجهة الدول األخرى. 

يواجهون 	  املوارد  بندرة  يتسم  عامل  يف  فاألفراد  اجلماعة؛  هو  االجتماعي  الواقع  أساس  إن 
بعضهم بعضاً ليس كأشخاص، إمنا كأعضاء يف مجاعة منظمة تشكل الدولة، ومن مث فإّن 
مرتكز احلياة السياسية يتمثل يف مجاعات نزاع وابلتايل إذ تغريت تلك اجلماعات فإّن الطبيعة 

الرئيسة للنزاع ال تتغري، ومن مث ال يكون هناك انسجام يف املصاحل.
إن السياسة ال ميكن أن حتددها األخالق وابلتايل أن املبادئ األخالقية ال ميكن تطبيقها 	 

يف العمل السياسي، ولقد أكد على ذلك ميكافيللي بقولة: “األخالقية هي نتاج القوة“؛ 

37. توفيق، سعد حقي، »مبادئ العالقات الدولية«، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، 2006م، ص63.
38. عودة، جهاد، »النظام الدويل- نظرايت وإشكاليات«، دار اهلدى للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م، ص37.
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وكذلك أكد هوبز على ضرورة الفصل بني األخالق والسياسة. 
إن النظرية السياسية تنتج عن املمارسة السياسية وعن حتليل التجارب التأرخيية وفهمها ودراسة 	 

التأريخ، فالسياسة لدى الواقعيني ليست وظيفة أخالق ومن مث النظرية تنبثق عن املمارسة 
واخلربة التأرخيية؛ لذلك وجب الفصل بني األخالق والسياسة.

صعوبة حتقيق السالم من طريق القانون الدويل أو حىت احلكومة العاملية، ومن مث جيب البحث 	 
عن سبل أخرى، من أجل حتقيق السالم وأهم هذه الطرق استخدام القوة. 

العواطف 	  تقوم على  عقالنية؛ ألهنا  أفكاراً  ليست  والدين أبهنا  النظرية األخالق  تـُّعدُّ هذه 
واألحاسيس وهو ما ال تقوم عليه الدول، لذلك ال يعطوهنا األمهية اليت يعطيها إايهم املثاليون.

فعل 	  اخلطأ، كما  فمن  وابلتايل  الدولية  السلوكية  حتدد  للتغريُّ  قابلة  وغري  اثبتة  عوامل  وجود 
املثاليون، الرهان على أن املعرفة والثقافة، ميكن أن تغري –بسهولة- الطبيعة البشرية الرأي العام39.

اليت 	  القضية األمهية  السياسي كشخص غري أخالقي، فهم ال يعطون هذه  للقائد  ينظر  ال 
يعطيها هلا املثاليون، فاملسألة يف النهاية تتمثل يف أي مدى يستطيع القائد السياسي أن حيقق 

أهداف سياساته اخلارجية دون تعريض الدولة اليت ميثلها للخطر.
نظراً لغياب سلطة مركزية حتتكر القوة وتستطيع فرض إرادهتا على الكل كما هو احلال يف 	 

داخل الدولة تتسم العالقات الدولية ابلفوضى التامة والقوانني حيث إن أتثري األخالقيات 
حمدود للغاية -إن مل يكن معدومًا- فاحلقيقة األساسية يف العالقات بني الدول هي القوة، 
والدول تعمل دائما على زايدة قوهتا ليصبح الصراع أمراً طبيعياً يف العالقات بني الدول، بينما 

إذا وجدت الصداقة فهي نتيجة التقاء املصاحل40.
اثلثاً: الرؤى التطبيقية للنظرايت الكالسيكية واملعاصرة يف العالقات الدولية:

الداخلية  بالسياسة  واملرتبطة  واملعاصرة  الكالسيكية  للنظريات  تطبيقية  رؤى  عدة  هناك 
واخلارجية للدول ميكن إيضاحها على النحو اآليت41:

أ- الرتابط بني السياسية الداخلية واخلارجية:
تعدُّ مشكلة الرتابط والتفاعل بني السياسية الداخلية واخلارجية من أكثر املشكالت تعقيداً، حيث 
كانت وما زالت مادة اجلدال والنقاش يف العديد من االجتاهات النظرية يف علم السياسية الدولية مثل 

39.عودة، جهاد، »النظام الدويل- نظرايت وإشكاليات«، مرجع سابق، 2005م، ص39.
40. عودة، جهاد، »النظام الدويل- نظرايت وإشكاليات«، مرجع سابق، 2005م، ص41.

41.توفيق، سعد حقي، »مبادئ العالقات الدولية«، مرجع سابق، 2006م، ص67.
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الداخلية  السياسية  فإّن  الواقعية اجلديدة  املثال ابلنسبة ملؤيدي  فعلى سبيل  املاركسية والواقعية اجلديدة، 
واخلارجية على الرغم من أن هلا جوهراً واحداً، اليت هي حسب وجهة نظرهم تؤدي إىل الصراع من أجل 
السياسية  املاركسية  الدول حسب  لنشاط  ومبدئية  عديدة  هناك جماالت  تبقى  نفسه  الوقت  ويف  القوة 
ما حيدد هذا  املطاف على  هناية  السياسي ومرتبطة يف  للنظام  الطبقي  للجوهر  انعكاس  فهي  اخلارجية 
اجلوهر أال وهو العالقات االقتصادية يف اجملتمع، ومبقتضى ذلك فإّن السياسية الداخلية واخلارجية متلكان 

استقاللية ذاتيه يف عالقاهتما املتبادلة. 
ب- قواعد نظرية توازن القوى:

لنظرية التوازن قواعد عديدة تتمثل يف أنه لدى أي دولة إمكانية أن تزيد من قوهتا دون اللجوء إىل 
احلرب أي من خالل املفاوضات للوصول إىل:

اهلدف األساس لكل دولة، وهو محاية مصاحلها الوطنية.	 
جيب عدم القضاء على املمثل الرئيس يف مسرح السياسية الدولية.	 
جيب على الدول السعي ملنع تشكيل حتالف يؤدي إىل زعزعة النظام العاملي. 	 
على الدول أن متنع اآلخرين من توقيع حتالف خمالف للمبادئ فوق القومية أي مبادئ النظام 	 

العاملي. 
جيب السماح للدول املهزومة ابلدخول يف النظام العاملي مرة أخرى42.	 

ج- متخذو القرار يف العالقات الدولية: 
إن اختاذ القرار هو عملية تنجم عن انتقاء اجتماعي الختيار يهدف إىل حتقيق أمنية وطنية كما 

ختّيله صناع القرار، وهناك بعض املعايري للفاعل الدويل نذكر أمهها43:
أن يكون له كيان قابل للتحديد. . 1
أن يكون لديه قدر من املوارد واإلمكاانت.. 2
أن تتوفر لديه القدرة على التفاعل مع غريه من الفاعلني الدوليني.. 3
أن يتمتع ابلقدرة على البقاء واالستمرار.. 4

42. توفيق، سعد حقي، »مبادئ العالقات الدولية«، املرجع السابق، 2006م، ص68.
43.فتحي، رشيدة الرتيكي، »فلسلفة احلداثة«، مركز اإلمناء القومي، بريوت، 1992م، ص44.
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وهناك عوامل تؤثر على متخذي القرارات يف السياسات اخلارجية من أمهها: 
دوره الرمسي يف جهاز اختاذ القرارات املسؤول ومدى ما يتمتع به من صالحيات. 	 
فكرته عن مصاحل دولته وطبيعة تقييمه هلا.	 
تقييمه للنتائج اليت حيتمل أن تقود إليها مشاريع القرارات اخلارجية البديلة.	 
طبيعية إدراكه للمواقف اخلارجية وملدى ما يتضمنه من خطورة أو هتديد.	 
الظروف اخلاصة ابلبيئة الداخلية يف دولته.	 
الضغوط النابعة من تقيده ابرتباطات وتعهدات دولية سابقة. 	 
توقعاته عن ردود األفعال اليت يتحمل صدورها عن األطراف اخلارجية ذات العالقة ابملوقف.	 
توجهات الرأي العام الداخلي وتوقعاته من هذه املواقف اخلارجية. 	 
امليول الشخصية ملتخذ القرارات اخلارجية أو انتماءاته املذهبية.	 

د- التجاوزات اليت تقوم هبا الدول عقب توقيعها على املواثيق الدولية: 
شيوع االستخدامات غري املشروعة للقوة يف ممارسات الدول. 	 
شيوع تدخل الدول يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. 	 
على الرغم من كون املواثيق الدولية ختص على عدم وضع عراقيل من شأهنا أن تعيق التنمية 	 

االقتصادية لغريها من الدول، وتـَُعدُّ ذلك عماًل حمظوراً إال أّن هذا السلوك يشيع يف ممارسات 
الدول لقوهتا القومية دون أي اكرتاث بذلك.

إّن دواًل كثرية قد تعرقل أو تتخذ موقفا سلبياً أو ال تتجاوب مع هذه املواثيق ملصاحلها القومية. 	 
هـ- التحدايت اليت تواجه املنظمات الدولية: 

حتدايت األمن يف مواجهة سباقات التسلح وتفاقم احلروب والصراعات اإلقليمية وفشل نظام 	 
األمن اجلماعي.

االنفجارايت 	  عن  فضاًل  للتنمية،  املناخية  املوارد  قاعدة  ضيق  مواجهة  يف  التنمية  حتدايت 
السكانية ومشكالت عدم االستقرار اليت تعاين منها معظم الدول النامية.
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التحدايت النامجة عن اتساع الفجوة االقتصادية واالجتماعية واحلضارية.	 
التحدايت النابعة من احلاجة إىل محاية البيئة اإلنسانية والطبيعية يف مواجهة املخاطر اليت تتولد 	 

عن التطبيق املتزايد للتكنولوجيا. 
التحدايت النامجة عن إهدار احلقوق واحلرايت اإلنسانية األساسية وتعرضها لالنتهاك املستمر 	 

يف مناطق واسعة من العامل.
التحدايت الناجتة عن ارتفاع نسب األمية ومعدالهتا يف العامل44. 	 

و- التوجهات الرئيسة للسياسات اخلارجية للدول: 
وميكن حصرها يف ثالثة توجهات رئيسة:

توجه العزلة اخلارجية: يعكس هذا التوجه اخلارجي مستوى منخفضاً من االنغماس يف أنشطة 	 
التوجه  ينبع هذا  الواقع  الدويل، ومن املشاركة يف مشكالته وقضاايه، ويف  السياسي  النظام 
حنو العزلة الدبلوماسية الدولية من فرضية تعد أن العزلة هي أفضل الضماانت املتاحة حلماية 
النهج تكون مقطوعة الصلة دبلوماسياً  أمن الدولة وصون استقالهلا فالدولة اليت تتبع هذا 
واقتصادايً بغريها من الدول تبين هذا اخليار يف السياسية اخلارجية ال يرتبط بوجود هتديدات 
خارجية أو اقتصادية، بصفة عامة أن النمط االنعزايل من السياسات اخلارجية للدول مل يعد 
يالئم ظروف العالقات الدولية املعاصرة اليت تتصف بدرجة عالية للغاية من االعتماد الدويل 

املتبادل.
توجه عدم االحنياز: احلياد: الوضع الدويل القانوين لدولة ما ميتنع معه أن أتخذ موقفاً منحازاً 	 

إىل أحد جانيب صراع دويل مسلح يقع خارج حدودها اإلقليمية. 
إلزام  إرادهتا دون أن يكون مثة  النهج اخلارجي بكامل  اليت ختتار هذا  املنحازة: هي  الدولة غري 
قانوين دويل هلا أبن تفعل ذلك، وهلا أن ترتاجع عن خيارها غري املنحاز مىت ما اقتنعت أبن مثة ضرورات 

استجدت يف واقعها تدعوها إىل ذلك.
ز- دوافع الدولة إىل انتهاج سياسة عدم االحنياز يف العالقات الدولية:

قد يكون عدم االحنياز أداة تلك الدول يف احلصول على احلد األقصى من املزااي االقتصادية 	 
من اجملموعات الدولية املختلفة.

قد يكون عدم االحنياز أحد العوامل اليت تساعد على ختفيف الشروط والقيود السياسية اليت 	 

44. فتحي، رشيدة الرتيكي، »فلسلفة احلداثة«، مرجع سابق، 1992م، ص47.
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تقرتن حبصول الدولة غري املنحازة على معوانت اقتصادية خارجية.
قد تكون سياسية عدم االحنياز أكثر استجابة للظروف السياسية اخلارجية اليت تفضل خيار 	 

عدم االحنياز على التورط اخلارجي. 
ح- التوجه حنو التحالف اخلارجي: 

التحالفات الدبلوماسية: تسعى هذه التحالفات إىل تعظيم النفوذ الدبلوماسي ألطرافها يف 	 
مواجهة وضع دويل معني متسُّ مصاحل تلك األطراف بصورة مهمة ومباشرة.

التحالفات العسكري: تُعدُّ أخطر من الدبلوماسية وقد تتفاوت فيما بينها من عدة جوانب45:	 
طبيعة املواقف اخلارجية اليت تتطلب وضع تلك التحالفات موضع التنفيذ.	 

طبيعة االلتزامات اليت تتحملها الدول األطراف يف تلك التحالفات العسكرية.	 
مستوى التعاون العسكري الذي حتققه هذه التحالفات بني القوات التابعة لكل دولة طرف فيها، 	 

فالتعاون هو أقلها والتكامل هو أعالها.
املدى اجلغرايف الذي تغطيه األطراف املتحالفة عسكرايً حيث تزيد هذه املخاطر مع اتساعه، وتقل 	 

مع ضيقه.
الكيفية اليت تتوزع فيها املسؤوليات النامجة عن التحالف.	 
الكيفية اليت يتطور هبا املوقف اخلارجي الذي استدعى قيام ذلك التحالف العسكري، وما يرتكه ذلك 	 

من انعكاس إجيايب أو سليب. 
د- أسباب ضعف التحالفات العسكرية: 

سوء التنسيق أو ضعف التخطيط املشرتك.	 
التعارض الواضح يف أهداف أطراف التحالف.	 
ومنظومات 	  واجتماعية  سياسية  قيم  من  التحالف  أطراف  به  تدين  فيما  اجلذرية  التباينات 

عقائدية.

الكويت،  مطبوعات جامعة  والنظرايت«،  األصول  دراسة يف  الدولية -  السياسية  »العالقات  امساعيل،  45. صربي، 
الكويت، 1971م، ص86. 
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بيئة السياسية اخلارجية ألي دولة تتضمن أبعاداً رئيسة هي46:	 
البيئة الدولية اخلارجية: وهي حبقائقها وضغوطها ومؤثراهتا قد هتيئ إمكاانت إجيابية، بينما 	 

قد حتد من إمكاانت التصرف األخرى البديلة، يقع على عاتق متخذي القرارات اخلارجية 
عبء تفسري مغزى املواقف الدولية اليت يكونون أطرافاً فيها.

للدولة 	  واالقتصادي  السياسي  النظام  يف  السائدة  االجتماعية  األوضاع  الداخلية:  البيئة 
واملنظمات احلكومية والرأي العام: إن دميقراطية النظام السياسي تزيد حجم املشاركة ابملشورة 

والرأي حول القضااي اليت متسها قرارات السياسة اخلارجية للدولة. 
طبيعة اهليكل التنظيمي الرمسي: الذي ترسم يف نطاقه هذه السياسات اخلارجية، وما يتعلق 	 

هبا من قرارات، وختتلف اهلياكل التنظيمية من حيث درجة تشعبها وتعدد مستوايهتا وتعقد 
اإلجراءات اليت حتكم عمليات االتصال اليت تتم فيها. 

نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أمهها:

تكيل . 1 أيضا  ولكنها  والتطبيق،  النظرية  بني  الفصل  على  لإلبقاء  فقط  النظرايت  تكفي  ال 
انتقادات الذعة لكل من ال حيرتم هذا التمايز؛ لقد حدثت هناك العديد من النقالت النظمية 
يف حقل العالقات الدولية يف اجتاه تكريس هذا التمايز، وينجلي ذلك على التفريق بني املثالية 

والواقعية. 
أدته . 2 الذي  الكبري  الدور  ننكر  أن  ميكننا  ال  إذ  أترخيية،  ظاهرة  هي  الدولية  العالقات  إن 

العالقات الدولية يف احلضارات القدمية، فالعالقات الدولية هي اليوم نتيجة لرتاكمات اترخيية 
سامهت فيها كل احلضارات البشرية عرب التأريخ.

إن العالقات الدولية كباقي العلوم، هلا صلة بعلوم أخرى، كما أن هلا مبادئ حتكمها وعوامل . 3
القوة  أتثريات  عن  مبعزل  أكادميي  مالذ  عن  حقيقية صادرة  نظرة  توجد  ال  لذا  فيها.  تؤثر 
والسياق االقتصادي والسياسي، واالجتماعي والثقايف، وهبذا فإنه ال توجد نظرة تتوافق مع 

احلقيقة، فالنظرية ليست مرآة للطبيعة. 
إن النظام الدويل مازال ينظر إىل العديد من مساته األساسية أبنه ميثل نظاماً مابني الدول، . 4

لكن هذا ال ينفي أن العديد من القوى قد مارست أتثريها على حنو مغاير للدولة القومية اليت 
تسعى يف نطاق قدرهتا على تشكيل األحداث يف بعض اجملاالت من انحية، ولكن ضيقت 

46.صربي، إمساعيل، »العالقات السياسية الدولية - دراسة يف األصول والنظرايت«، مرجع سابق، 1971م، ص88.
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من هذه القدرة يف جماالت أخرى.
إن النظرية الواقعية متتلك جذوراً فكرية وفلسفية يف التأريخ حيث ترجع التقاليد الواقعية إىل . 5

ترتبط  األكادميي  اجملال  اخلارجية وطرحها يف  للسياسة  الواقعية كنظرية  بروز  اليوانن، ولكن 
ابلفكر السياسي األمريكي يف القرن العشرين.

إن كاًل من الواقعية والعاملية يقدم منطلقات مهمة لفهم عملية التطورات الدولية بني هذه . 6
املنطلقات يثري االضطراب ألنه ال ميكن أن تكون مجعيها صحيحة.

إن أتثري الواقعية يف العالقات الدولية يذهب إىل اهتمامات الدول ابألمن والرخاء يف ظل . 7
القومية املعاصرة واليت بدورها تؤثر على السياسات الدولية املعاصرة.

إن اإلقرار بوجود مكان معزول ومؤمن حيث يتيسر لألكادمييني احلقيقيني مالحظة العامل، . 8
يتوقف على تصور مسبق للعامل، ال يتم اإلقرار به يف العادة. مثاًل: النظرة للعلوم االجتماعية 
تقارب للعامل كمعطى مسبق متاماً مثلما تقدم نفسها للمحللني كطرف خارجي ومنفصل، 
وهي بذلك ال تبحث يف الطريقة اليت تتشكل هبا النظرية والعامل، لتعاود النظرية تشكيله ليقوم 

بعدها يف األخري.

قائمة املراجع
أواًل: املراجع ابللغة العربية: 

أ- الكتب: 
توفيق، سعد حقي، »مبادئ العالقات الدولية«، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، 2006م.. 1
لفهم . 2 مفتاح  النظرية  هل   ... الدولية  العالقات  يف  النظرايت  يف  »دراسة  زهدي، سوسن، 

األحداث الدولية؟«، األردن العريب، 2010م.
صربي، إمساعيل، »العالقات السياسية الدولية - دراسة يف األصول والنظرايت«، مطبوعات . 3

جامعة الكويت، الكويت، 1971م. 
ديوان . 4 عكنون،  بن  الدولية«،  العالقات  حتليل  يف  النظرية  »االجتاهات  مصباح،  عامر، 

املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2006م.
عصام، حممد، »العالقات الدولية شيء من النظرية وآخر من التطبيق«، دار النهضة العربية، . 5
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عودة، جهاد، »النظام الدويل- نظرايت وإشكاليات«، دار اهلدى للنشر والتوزيع، القاهرة، . 6

2005م.
فتحي، رشيدة الرتيكي، »فلسلفة احلداثة«، مركز اإلمناء القومي، بريوت، 1992م.. 7
املؤسسة . 8 احلديثة«،  األمريكية  احلضارة  عن  وانطباعات  »دراسات  الوهاب،  عبد  املسريي، 

العربية للطباعة والنشر، بريوت، 1979م.
ب- الرسائل: 

حجاج، عبد الفتاح ولد، »العالقات الدولية واألطراف الفاعلة يف اجملتمع الدويل«، أطروحة . 1
دكتوراه، جامعة احلسن األول، 2014م.

غضبان، مربوك، »املدخل للعالقات الدولية«، ورقة حبثية مقدمة الستكمال درجة املاجستري، . 2
شركة ابتنيت للمعلومات واخلدمات املكتبية، اجلزائر، 2004م.

فرج، أنور حممد، »نظرية الواقعية يف العالقات الدولية-دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظرايت . 3
املعاصرة«، مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية، السليمانية، 2007م.

مالح، السعيد، »أتثري األزمة الداخلية على السياسة اخلارجية اجلزائرية«، رسالة ماجستري، . 4
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متهيد:
مل تكن وسائل االتصال -اإلعالم بنحٍو خاص- مبنأى عن صناعة العنف، تلك الصناعة اليت 
أوجدهتا معامل القوة والسطوة لدى القادة وامللوك والسالطني على املستوى اإلنساين، كما أوجدهتا طبيعة 
بتكوين مفهوم الدولة، كل تلك اإلرادات  التأريخ للحضارات والدول اجلبارة مروراً  الصراعات وصناعة 
هي اليت زرعت التأثريات الرمزية ملفهوم العنف والقوة واملنعة وعّمقتها من طريق )سحق اآلخر(، وإرعابه، 

وجعله اتبعاً او ذلياًل أو بعيداً عن ساحة الصراع.
وكان التأريخ القدمي قد ترك لنا مئات احلواضر والُلقى والتماثيل اليت متّجد تلك املعاين للحضارات 
الكربى، كحضارات بالد وادي الرافدين، واملااي، ومصر، والصني، واهلند، واإلغريق مروراً أبورواب الوسطى، 
فاجلميع يرتك لنا معامل قوته وجربوته على اآلخر، وكان أتكيد القوة مرهتناً مبوضوع يتلخص مباذا؟ وكم؟ 
وكيف؟ خُتيف املنافس كان أم الصديق، وبذلك أصبحت لغة احلرب والتلويح هبا إحدى معامل سالسة 
التعميم  )دخل  بعضها  وبطرق  اإلنسانية،  أتريخ  مر  على  الرمزية  ومنعتها  الدول  بناء  وازدهار  بل  متدد 
اإلنساين( واآلخر سار على وفق الطبيعة األيكولوجية لألرض والزمان وتكنلوجيا اآللة وارتباطها ابلفكر. 
واألمر ال حيتاج إىل تنقيب إو إثبات على أن الِقدم احلضاري قد توسم بتماثيل احلرب وأدواهتا، 
وتوسم أيضاً بكائنات القوة والقدرة واالفرتاس، ومَيدان أتريخ الدعاية والفن مبئات الصور واللقى األثرية، اليت 
ال جدال على أهنا ترميز للقوة، وحرب نفسية للمجاور أو املنافس أو للـ)أان( اليت تتحكم ابلشؤون وُتديرها.

استراتيجية التسويق الدعائي واإلعالمي لتنظيم داعش اإلرهابي
)رؤية في تسويق الدعاية والحرب النفسية للتنظيم(

 د. كامل القّيم *

* أستاذ اإلعالم والرأي العام / جامعة اببل



54

العدد )1( حزيران 2017

ذلك هو التأريخ الذي ليس معبًأ ومكلاًل ابلسالم وِمداد احلب والتسامح لألسف، على الرغم من 
أن الطبيعة البشرية قد محلت صفات متعددة جتعل من لغة العنف واإلرهاب والرعب يف اثنوايت لغتها 
الدولية أو الفكرية ومتددها؛ لكن ال سطوة على التأريخ وعلى الذي حصل، وحينما استطاع اإلنسان أن 
يدخل عامل التأثري اجلماهريي، ويدخل مسرح اإلعالم ويتواصل مع مجهور كبري، عرب أدواته الرمزية اجلديدة 
املتمثلة ابلكتب، مث الصحف، وصواًل إىل الراديو، واليوم نعيش مُحى وفوضى معطيات االتصال الرقمي 
)عرب اإلنرتنت وتقنيات الفضاء( كانت رحى حرب الصور أبشكاهلا قد اشتعلت، ومع تغيري بىن الصراع 
الدويل من حرب اإلذاعات املوجهة )ابملوجات القصرية واملتوسطة ومنشورات اإلشاعة( إىل حرب الصور 
والبياانت الفورية، عما حيصل أو سيحصل بعد ثواين أو دقائق، هكذا يتم اآلن تغذية حروب الدعاية 
وحروب التغيريات اجلذرية رويداً رويداً ومبسعى طويل وصبور؛ ألجل كسب احلرب، أو على األقل تقليل 
أضرارها، وإذا كان رومان روالن قد أشار يف مجلته الشهرية إىل أن )احلرب بغيضة، لكّن األبغض منها، هم 
الذين يتغنون هبا دون أن خيوضوها(، وقد أشار األديب الفرنسي جان ماري لوكليزيو ابلقول: )الكلمات 
ليست ابلكثرة اليت تتيح هلا الركض بسرعة احلرب(، فإن تلك احلكم تسري على خطى اإلعالم البارد الذي 
يكتفي ابلوصف والغناء دون ذكاء، تلك التعبريات اليت تشري إىل أن كّماً هائاًل من املعاين ملخصها: 
أن من يكتب أو يّسوق أو جّيسد املعارك، ويعين وسائل اإلعالم والدعاية والُكّتاب، هم صُّناع مهرة أو 
يُفرَتض ان يكونوا كذلك، وبغض النظر عن سوء الصناعة يف الغالب يف أخطائها وغشاوهتا وفقرها يف 
التأثري، أما املعىن الذي يسوقه جان ماري فهو ما يصور لنا سابقاً من أن املعارك ال ميكن أن ُتستوعب 
والعبارات  الصور  والكمية يف ضخ  واللحظية  التناسخ  بدور  يعلم  يكن  مل  لوكليزيو  أن  غري  ابلكلمات، 
والتحليالت، اليت جتعل من كلماته مزحة أمام مقدرات التكنلوجيا الرقمية وحرب الشبكات واملواقع، وعلى 
خطى ارتفاع التكنولوجيا ارتفع االحتضان اإلعالمي ألخبار اجلماعات املتشددة وأنشطتهم، وستنتاول 

هذا احملور حبسب اآليت:
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1- الفضاء االتصايل خلدمة اجلماعات املتشددة:
استثمارها  يف  وختلفاً  مرضاً  األكثر  لكنهم  الفضاء،  تكنلوجيا  أغرهتم  من  وحدهم  العرب  ليس 
وابلتحديد لغة حرب اإلعالم اجلديدة، وكانت -ومنذ عقود طويلة- وسائل اإلعالم التقليدية الكربى متثل 
النفسية والدعاية، فمجرد  العامل، وكقوى هلا خمالبها على مستوايت احلرب  معامل واضحة على مستوى 
مساع )BBC( أتتيك اهليبة الربيطانية، ومبجرد أن تعلم مبصدر عن )اتس السوفتية أو الفيغارو الفرنسية أو 
األسوشيتد برس أو )CBS( أو )CNN( األمريكية، أيتيك خيال صناعة التأثري وصراع املصاحل الدويل 
على مستوى األخبار وسطوهتا، وحينما زحف العرب ابلتوسع يف امتالك الفضائيات واملواقع اإللكرتونية، 
تنبأ فريدمان بتلك القفزة وتلك القوة االفرتاضية حينما زحفت احلكومات واملؤسسات إىل التمدد ابجتاه 
الفضاء، حتت شعارات الرقمية الدولية وتصدير الصورة، واالنصهار الثقايف، واملعادل الدعائي اإلسرائيلي، 
اجلميع تفاءل بصراع عريب إسرائيلي سواتره الفضاء، بعدما عجز العرب ولعقود من إمكانية إقناع الرأي 
املنهوب... هكذا  املنتهكة، واقتصادهم  العادلة )قضية فلسطني(، وخصوصيتهم  الدويل بقضيتهم  العام 
كان التنبؤ االفرتاضي والعلمي النبالج حزمة كبرية من فضائيات العرب، لكننا فوجئنا ابحلابل والنابل 
من فنون اهلروب واالنعطافات واالنبطاحات من تلك املواجهة، بعدما حتولت الفضائيات إىل عالقات 
عامة للحكومات ولالستثمارات الكربى، وللتوظيف التحريضي والعنفي والديين، يف داخل القلب العريب 
واإلسالمي، وليس إلسرائيل أي )انابمل إعالمي( ال من اجلزيرة –كوهنا أول فضائية إخبارية عربية شديدة 
التأثري- وال من غريها اليت أشعلتها محى الدفاع واملنعة عن عورات مموليها وحسابتهم املستقبلية وعالقاهتم 

املشبوهة.
العام، ويبدأون  العرب واملسلمني والرأي  الدفاع عن مصاحل  فاجلميع حيمل )الشعار االفرتاضي( 
بفوران احلقيقة لكنهم ال ينتهون هبا، مأزق األرجوحة املنضوية حتت اثلوث )اإلعالم، واملال، والسياسة( 
لذا حنن العرب خسران حىت املعتدلني والوطنيني وكساىل التلقي اإلعالمي، ما دامت فوهات آالت التصوير 
والدميقراطيات  واحلاكمية،  السياسة،  عروش  ألجل  والدعاية؛  األوراق  وخلط  التحريض  ابجتاه  تصوب 
الكاذبة، مرض وجهل جديد، كشف عنه نتاج املضمون اإلعالمي املّعفر ابلرقم والصورة والفوتوشوب، 
وظهر جلياً إابن متغرّيات الشارع العريب األخرية )هروبنا لنا، ونصران هلم( وتلك حكاايت اإلعالم املتناوب 
وإعالم الصدفة والصفقة واملوت واإلرهاب والعجز الذي جنت منه أمريكا وإسرائيل ما خططت له منذ 
عقود )إمراض العرب واملسلمني بسرطان التشدد والطائفية والبحث عن عدو قريب متخيل ابلدم والدمار، 

ومن مث رايضياً سيايت التقسيم ال حمالة، هكذا أراه حبسب الوقائع(.  
وكانت طالئع االهتمام ابجلماعات املتشددة )اجلهادية(1)*( حبسب نشرات األخبار والتقارير اليت 
تسوقها الفضائيات ومواقع مراكز األحباث الدولية، قد تصاعدت بشدة مع طالئع احلرب على أفغانستان 

1. )*( اجلهاد: املصطلح الذي روجت له بعض وسائل اإلعالم وخطباء اجلوامع يف مطلع التسعينيات، من دون حتديد 
ضد من!!! 
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بعد ضرابت 11 سبتمرب، وتعاظم االهتمام ابلتغطية البؤرية لتلك اجلماعات وعلى األرجح الزعيم الروحي 
لتلك التنظيمات امللياردير السعودي )أسامة بن الدن( وكانت قناة اجلزيرة هي األكثر اهتماماً بتلك احلرب 
وتلك الشخصية كمصدر )تراكمي وحتليلي( للمتلقي العريب، ففي الفرتة املمتدة بعد )2003( الذي طبع 
القناة بصبغة وهوى إسالمي مع اجلماعات اإلسالمية املعادية للوالايت املتحدة اترة، واترة أخرى تغازل 
عن بُعد السياسات االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة، بعدما مل تعطها )الدوحة السياسية( الضوء األخضر 
للمواجهة؛ وبذلك نرى اجلزيرة تقف احمللل والناقل فقط يف ملا حدث للعراق من مآٍس وانتهاكات من دون 
إدانة أو تكرار لبعض مفردات املضمون2)1(. وميكن لرؤية حتليلية أن نرى الدور اهلائل لقناة اجلزيرة3)**( يف 
متدد التشدد واإلنعاش لتلك اجلمعات سواء أكانت للقاعدة ام ملا بعدها داعش وعلى وفق املراحل اآلتية:

التزمت قناة اجلزيرة -على األقل يف بداية انطالقها- على مبدأ مناصرة الشعب الفلسطيين . 1
العرويب، وأوحت من خالل خطاهبا الشمويل على مستوى  وبعض القضااي ذات االهتمام 
جتديد رقعة البث والتفاعل على أهنا سطوة العرب حنو إسرائيل، وابركت هلا قوى إسالمية 
متعددة  كان ضمن طالئعها اإلخوان املسلمون والسلفيون يف املغرب العريب واخلليج ومصر، 
فضاًل عن القوى الراديكالية اليت طربتها التقارير والصور وأسلوب التحرير الذي نسج بنسيج 

التحريض واالنتقاء.
كانت شخصية القرضاوي4)*( -مثاًل- األمنوذج األمثل إلداء هذا الدور يف تصدير الرؤى . 2

اإلسالمية املتشددة واملعربة عن تشابك املصاحل بني الدين والسياسة واملال، عرب بوابة قطر 
أواًل مث اجلزيرة اثنياً.

كانت تغطية اجلزيرة لعملية )ثعلب الصحراء عام 1998( هي التغطية األهم واألكثر إيغااًل . 3
يف االنتقاء؛ مما جعلها تعتلي الشأن الدويل، وتدخل من الباب الكبري على املستوى العريب 
األحداث طرقت  تلك  فمن  تبعها من غزو ألفغانستان،  أحداث 11سبتمرب، وما  تلته  مث 
العاملية اإلخبارية )وأصبحت هلا اعتمادية كبرية على املستويني الشعيب وبعض  اجلزيرة ابب 
أصحاب القرار، ووسائل اإلعالم الكربى، إذ اعتمدت وسائل إعالم غربية كثرية على أشرطة 

2. )1(  د.علي كنانة: جيوش اللغة واإلعالم: م.س.ذ. ص: 450.  
3. اختذ الباحث من قناة اجلزيرة كأمنوذج للتأثري والتبشري، ألهنا كانت األعلى أتثرياً واألكثر التصاقاً بتلك اجلماعات.   

 )**(
4. )*( يقيم القرضاوي يف قطر منذ )40( عاماً وهو يعمل يف أحد ابرز مراكز املال يف العامل ويف قلب املالية اإلسالمية، 
وموقعه هذا واجملال التلفزيوين يرتبط بسياسات التثوير عن بعد لصاحل قطر وإمارات اخلليج األخرى، فهو رئيس اجمللس 
الشرعي للمصرف اإلسالمي الدويل يف قطر أسسه علي بن عبد هللا آل اثين عضو األسرة احلاكمة )عام 1991( ، علماً 
أن أسرة آل اثين هي الشريك االقتصادي والسياسي لقناة اجلزيرة اليت يقدم عليها القرضاوي برانجمه األسبوعي، للمزيد 
ينظر :أرمييت مارايين: يوسف القرضاوي: سلطة إعالمية واقتصادية ورمزية )يف كتاب( الفضاء العريب ترمجة: فردريك معتوق 

)دمشق: قدمس للنشر،2003(، ص: 229-221.
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اجلزيرة ونتاج مصوريها واألهم )احتكارها ألشرطة القاعدة( وتسجيالت أسامة بن الدن، وقد 
“ابعت قناة اجلزيرة الشريط األول بعد ثالث دقائق من عرضه مببلغ )250 ألف $“5)1(.

شهدت عالقة اجلزيرة حبركة طالبان تناسقاً منقطع النظري يف الوقت الذي منعت احلركة مجيع وسائل 
اإلعالم يف تغطية احلرب على أفغانستان، حيث أُعطي مندوبو وسائل االعالم االخرى ومراسلوها 
)مهلة 48 ساعة ملغادرة البالد( عدا قناة اجلزيرة اليت سارعت يف تغطية أحداث احلرب وتفاصيلها 
وتداعياهتا، ونتج عن االحتكار )والتفاهم( أن قامت اجلزيرة بتسجيل أحاديث ابن الدن وعرضها 

)ومبفارقة عجيبة( تقوم اجلزيرة بتقدمي أشرطة التسجيل لألمريكيني قبل عرضها بـ24 ساعة. 
املفارقة األخرى، واليت حتكم ارتباطات اجلزيرة واسرتاتيجياهتا تتوضح حينما تريد أن تكون . 4

)أحد الضحااي( فمثاًل حينما مت قصف مقر قناة اجلزيرة يف كابل من قبل القوات األمريكية، 
التحليل  جهلة  ومبساعدة  املختلفة  األطراف  وظفته  وحداثً  منشطاً(  إنعاشياً  )فعاًل  كانت 
أن اجلزيرة  التعبري وكتم احلقائق، يف حني  الكلمة وحرايت  أنه حرب على  السياسي، على 
كانت أبمس احلاجة إىل هذا )الصاروخ( الذي أعطى الضوء األخضر للجزيرة كي تعادل 
معادلة )الرأي العام العريب والدويل( على أهنا مستهدفة، وأهنا تغيض اجليش األمريكي بقوة 
العدو اجلديد  أهنا  املرتددين من خفااي سياسة اجلزيرة على  احلقيقة والصورة، وصدق مجيع 
ألمريكا وتطلعاهتا حنو الربوق الدويل اجلديد، يف هذا الصدد يذكر مراسل )BBC( ويليام 
َز حديثاً( هو أيضا قد تضرر من جراء الضربة اجلوية  ريف أن مبىن اليب يب سي )الذي ُجهِّ
األمريكية  اجلهات  أن  ريف  ويذكر  جرّائها،  من  ساملاً  اخلروج  استطاع  أن  بعد  األمريكية، 
املكاملات، وحينها  تلك  يرصدون  اتصاالت مع طالبان، وأهنم كانوا  هلا  اجلزيرة  أن  أكدت 
الشرعية وأجهزة االتصال  الرمسية  الفضائيات  )أنتينات  بدقة  أن األمريكان مييزون  اتكد يل 
املعادية(6)1( وهلذا الوقت تتكتم اجلزيرة حول فحوى تلك احملاوالت ووظيفتها مع املتشددين 

املسلحني من طالبان.  
وقدمت اجلزيرة بني عامي )2001-2003( أكثر من )60( برانجماً تناولت أحداث 11 أيلول 
وما تالها حتت مسّمى )احلرب على اإلرهاب( وحضي برانمج االجتاه املعاكس حبدود )8 حلقات( كانت 
خمصصة لتلك اهلجمات، ويف معرض حديثه عرّب مقدم الربانمج فيصل القاسم عن اإلرادة والرتويج اخلفي 
للقناة ومن يدعمها على االرتفاع بنصيب ابن الدن من اهليبة واملقارنة مع دولة )كالوالايت املتحدة( ويف 

 Colonel Steven P.Garney. Reporting from Qatar:This is Aljazeera.resource.PDF)1( .5
file.p.4، عن :حممد أمحد أبو الرب: اجلزيرة وقطر: خطاابت السياسة وسياسات اخلطاب، )الدار البيضاء: أفريقيا 

الشرق للنشر، 2012(، ص:93.
6. )1( ديفيد ميلر: أخربين أكاذيب: الدعاية والتضليل اإلعالمي يف احلرب على العراق، ترمجة: إبراهيم العريس )بريوت: 

بيسان للنشر والتوزيع، 2007(، ص: 394. 
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معرض إحدى احللقات يقدم فيصل القاسم مقدمته ابآليت:
“...حتية طيبة مشاهدي الكرام، هل تعلمون كم يبلغ وزن الشيخ أسامة بن الدن؟ تساءل أحد 
الزعماء العرب يف قمة عمان، واجلواب: ال يبلغ وزنه 50 كيلوجراماً على أقل تقدير، أما متوسط وزن أي 
زعيم عريب فهو أكثر من )80كيلوجراماً( انهيك عن وزن اجليوش وامليزانيات الضخمة، مع ذلك -والقول 
للقاسم أثناء مقدمة الربانمج- ومع ذلك فابن الدن صاحب القد النحيل جيعل أعىت قوة يف التأريخ ترتعد 
أوصاهلا لسماع امسه، أما أصحاب األوزان الثقيلة جسدايً ومادايً فال يثريون يف نفس أمريكا إاّل الشفقة 
ورمبا السخرية، وهكذا جيري أحدهم املقارنة!! أمل يصبح ابن الدن نداً ختشاه أمريكا؟ من الذي جعل 
أمريكا تصرخ آه وألف آه؟ ومن ومن ..أخل“، تلك املقدمة )البطولية والقدسية البن الدن( طارقًة السامع 
العريب واإلسالمي لتحول ابن الدن إىل رمز مقبول ومعارض هليمنة أمريكا... من خالل املقارانت )بني 
اليت استشهدان هبا يطرح  املقدمة نفسها  رجل دين إسالمي حذف مسة اإلرهاب، ودولة عظمى( ويف 

القاسم )9 أسئلة( متجد بطوالت ومزااي ابن الدن مقابل )7( تتحدث عن أطراف أخرى.
     هذا األمنوذج الذي تسعى اجلزيرة إىل تصديره على أنه عامل )سياسي( وليس فقط رؤية يف 
برانمج إعالمي، والعملية التبادلية بني قطر وابن الدن واجلزيرة اثلوث اإلفادات املرتاكمة أوضحها كتاب 
اجلزيرة أنفسهم7)*( )فابن الدن( مثاًل سوقت له قطر الكثري من صورته الرمزية، وعملت على بناء منظومة 
تلقي حذرة ومقبولة، وليست انفرة حبكم املقارنة مع دولة ممقوتة ومرتبطة مع إسرائيل كالوالايت املتحدة، 
واجلزيرة نفسها استفادت كثرياً من خالل بيع األفالم واملقابالت واللقطات احلصرية مببلغ )20 ألف $( 
للدقيقة الواحدة8)1(، فضاًل عن اتساع املشاهدة وإمكانية الوصول إىل عقلية املتلقي العريب واإلسالمي عرب 
تلك املتناقضات اليت فطنت هلا اجلزيرة من خالل )املنافسة والصراع وتالقي األضداد(، أما )قطر الدولة( 
فكان هلا مردود سياسي من خالل جعل اجلزيرة حمور الدبلوماسية العربية والدولية؛ من أجل التخفيف من 
االنتقاء أو التغطية أو التناول لبعض األحداث، فقد لعبتها قطر لعبًة سياسية ذكية، وغدت يف أحيان 
متقطعة تلّوح هبا -أي ابجلزيرة- كقوة مغرّيه وضاغطة، واألزمات اليت عصفت ابلواقع العريب تثبت هذا 
املنحى من خالل األزمة اللبنانية والفلسطينية وما أدته من دور مهدت له وعززت من مساره قناة اجلزيرة، 

بل وحىت أوجدت فيه مالمح التأثري اليت أضافتها دون واقع أو أرضية.

القاعدة يف: يسري فودة: يف طريق األذى: من معاقل  ينظر تفصياًل حول دور اجلزيرة يف تغطية موضوعات   )*( .7
القاعدة إىل حواضن داعش، ط1 )القاهرة، دار الشروق، 2015(، يتحدث هذا الكتاب عن التغطية االستقصائية اليت 
قام هبا الصحفي املصري يسري فودة حول تنظيم القاعدة ورحلته يف إجراء اللقاءات واحلوارات ابتداًء من ابكستان وانتهاء 
ابلعراق، لصاحل قناة اجلزيرة وبعض رجال املخابرات األمريكية متحداثً عن أسرار تلك املؤسسات يف تعقبها للتنظيم وطرق 

احلصول على املعلومات، يقع الكتاب يف 237 صفحة من القطع املتوسط انشراً فيه بعض الواثئق املهمة.
8.)1( Bessaiso Ehab Y: Aljazeera and the War in Afganistan:A Delivery system or 
Mouthpiece? From book: The Aljazeera Phenomenon.lbid.P.166 ، عن: حممد ابو الرب: اجلزيرة 
وقطر، مرجع سابق، ص:98
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ا- احلرب وفنون إدارة الدعاية والعمليات النفسية: يقول السياسي الربيطاين ونستون تشرشل:
 )يف وقت احلرب تكون احلقيقة مثينة جدًا، األمر الذي يتطلب محايتها حبرس شخصي من األكاذيب( 
ويُقال كذلك: إن احلرب أوهلا وآخرها كالم، وإن اإلعالم نصف احلرب، والكثري من املقوالت الشائعة اليت 
وردت عن قادة ومفكرين حول الدور الرمزي لإلعالم يف حتريك املعنوايت، واإلرادات للجبهات الداخلية، 
ولتوجيه ساحات احلرب واإلفادة من مزالق األرض والفكر والتأريخ واحلكم وانتصاراهتا، وكل ما ميكن أن 

يُدمي اجتاهات الرأي العام لكسب الصراع، أي صراع.
إن خيوط اإلعالم واملعلومات والدعاية تتداخل مع احلرب النفسية ىف زمن احلرب، وأن أي شكل من 
أشكال الصدام حرابً كانت أم أزمة )دون إعالم وتسويق( مل تعد حرابً أو عقدًة أو حداثً من الوزن الثقيل، 
اليت متجد هذا وهتوي بذاك،  النفسي، وجرعات الصور والتصرحيات واألفالم،  الرعب  من دون موسيقى 
ففي ظل مشاهد احلرب واالشتباك املسلح أو مالمح األزمات والكوارث، جيد املتلقي  نفسه أمام سيل من 
األخبار واملعلومات والقصص، احملشوة ابلتناقضات واخليال والبطوالت، من قبيل املعلومات واإلحصائيات 
أو  للتغيري  املـُسرع )كاملاكنات( ما هو إال )معامل  الرمزي والتسويق  الطقس والتصدير  واملعطيات، ذلك 
كسب االجتاهات أو حتيدها( فاحلرب النفسية عرب آلياهتا وتسمياهتا املختلفة سواء أكانت تسمى )إعالماً، 
تلك  املختلفة(  التسميات  من  وغريها  العقائد،  أم حرب  معنوايت،  رفع  أم  دماغ،  غسيل  أم  دعاية،  أم 
اجملهودات املقصودة واملخططة )افرتاضاً( تفرض نفسها على منطق املوضوعية واحلياد، ويصبح كل طرف 
فيها وإليها له يد يف احلرب، يعمل جاهداً لكشف ما خيدمه وصناعته، وخيدم قوته وتفوقه يف اإلقناع وتغيري 
االجتاهات؛ من أجل رفع معنوايت اجليش والشعب وكل من يتعاطف معهما، وضرب معنوايت اخلصم. من 
جهة أخرى يعمل الطرف اآلخر على حمو خسائره أو تقليلها أو رسم سيناريو أسطوري أو قريب إىل اخليال 

من اهلروب، من هزمية أو فاقة عسكرية، أو إخفاق.
     تلك هي مسارات الصراعات على مر العصور من احلضارات البدائية حىت )يومنا الرقمي هذا( 
واجلميع يعمل على ترميم )صورة ما( هبدف احلصول على كسب وقيت للمعنوايت، وملنع حاالت االهنيار 
النفسي واملعنوي، والكل يعلم أن اجليوش يف الغالب ال هتزم ابملعركة جراء النار اجملردة، بل جراء مرافقات 

النار )من قصص وحكاايت  واخبار وصور وافرتاضات(. 
وبطبيعة احلال، ما دامت مقولة )إن احلرب ُخدعة( فإن كل شيء مباح للنيل من العدو، ولو تطلب 
ذلك الكذب وممارسة احلرب النفسية والدعاية والتضليل والتعتيم، فتتضارب األرقام واملعلومات واألخبار، 
بل وحىت مراجعة أو انتقاد أو تكذيب ما تقدمه املؤمترات والبياانت واإلجيازات الصحفية، ليس ذات قيمة 

ما دامت قد أعطت ُجرعتها املنشطة لساعات احلرب احلالية أو املقبلة )جرعات التنشيط الدعائي(.  
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الفصل األول
حرب الرموز الرقمية لتنظيم داعش

أواًل: حرب الرموز: مدخل:
    ذُكر يف كثرٍي من األدبيات اإلعالمية وأتريخ احلروب األمهية االستثنائية إلدارة حرب املعلومات 
والدعاية، أبفقيها التقليدي واحلديث، وسارت احلرب التقليدية حينما كانت املنشورات واإلذاعات املوجة 
ومكربات الصوت فضاًل عن الرتميز والفعل النفسي الذي كان يعمل دون هوادة، ويستخرج آليات التغيري 
لتوجيه القناعات سواًء أكانت جبانبها املدين أْم يف ساحة العمليات، وغريها هي الفيصل يف املواجهة، 
مداخل جديدة،  هناك  االفرتاضي كانت  والفضاء  واحلاسب  الرقمي  التطور  قفزات  العامل  وحينما شهد 
املعارك  ساحات  )يف  وصورايً  وصوتياً  )افرتاضياً(  اجلميع  أصبح  بعدما  التكنلوجيا،  تلك  أوجدهتا  قد 
واملواجهات(كل ذلك جاء عرب االعتمادية اليومية الستخدام تقنيات وبرامج التواصل االجتماعي والرقمي 
الصراع كل صراع  أقطاب  وكانت  العامل،  مستوى  على  أم  )حملياً(  وطنياً  أم  فئوايً  االجتماعي،  للنسيج 

حديث تنضوي حتته حماور كربى )ألدارة وحتليل وصناعة( حرب اإلعالم والدعاية حندد منها اآليت:
اإلدارة العسكرية والسياسية الداخلية املصّنعة للدعاية وإدارة حرب املعلومات.. 1
اإلعالم احمللي والوطين بوسائله املختلفة. . 2
جيش املؤيدين من الشباب أو الناشطني عرب أتييد وبث الصور و)السمعبصرايت( واملثريات . 3

الرقمية.
اإلعالم اإلقليمي والدويل.. 4
املضمون اإلعالمي والدعائي للعدو.. 5
طبيعة العمليات وتتمخض يف البيئة اإلعالمية ومساعداهتا )إيكولوجيا التصدير والتأثري(.. 6

اثنياً: ملاذا يتصاعد دور اإلعالم يف احلرب؟
الوصول إىل عدة جهات منها: )املؤيدون، . 1 املتاح األرخص واألكثر سيطرة وأتثرياً يف  ألنه 

واحملايدون، واملعارضون(.
والطلب . 2 والشك  والرتقب  اخلوف  عامل  سيكولوجيا  يرتفع  واألزمات  احلروب  وقت  يف   

واالستطالع على ما جرى وما جيري من أحداث وما ستؤول إليه دفة الصراع؛ وابلتايل شدة 
االعتمادية ترتفع يف مناخات الصراعات والسّيما العسكرية.
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من . 3 قبلها  ما  على  بنحٍو كبري  تعتمد  وفاعلية  بنجاح  واستمرارها  احلرب  أو  الصراع  نتائج 
تُعاجل  -حينما  ميكن  وتلك  وقائع،  أو  تصرحيات  أو  استحضارات  أو  هزائم  أو  انتصارات 
إعالميًا- أن تؤدي دوراً أساسياً يف قلب موازين القوى يف ساحات املعارك، ومستوى أتييد 

املدنيني، ورفع معنوايت الداخل واالندفاع حنو االستمرار يف احلرب دون معوق.
 لإلعالم املرونة والقابلية الستعراض الوقائع عرب الصور واألفالم واملقاالت واملواقع إىل الرأي . 4

ضد  أو  حمرمة  أو  مشينة،  أعمال  فضائع  نشر  على  العمل  أو  اإلقليمي،  أو  الدويل  العام 
اإلنسانية أو الشرف العسكري، ابملقابل تعمل على إبراز مناظر النصر واهلزمية والقوة والضعف 

وصورها لدى طريف النزاع.
مهماً . 5 ميداانً  تعد  اليت  واألفعال  واألقوال  التصرحيات  تسويق  على  اإلعالم  وسائل  تعمل   

رد  )قياس  للعمليات  املاضية  األعمال  مستوى  أو  اجلديدة،  االستحضارات  ملعرفة  لآلخر 
الفعل العسكري واملدين( وصناعة ردود األفعال للشخصيات والدول واجلماعات الصديقة 
وتسويقها؛ مما حيدث ضغطاً وحرجاً على متخذي قرارات احلرب امليدانيني أو السياسيني أو 

املدنيني.
واألفالم . 6 ابلصور  واألعداد  واألخبار  األحداث  وتضخيم  وتضليل  ودس  صناعة  إمكانية   

وطرق العرض بسهولة شديدة، وتسويقها بسرعة فائقة، أي التالعب خبرائط التصدير الرمزي 
لألحداث اجلارية يف ساحات املعارك أو األزمات عرب مهارات منها:

الرصد.	 
االنتقاء.	 
احلجب.	 
اإلضافة. 	 
التكرار.	 
إعادة الصياغة. 	 
التنوع يف سياقات الضخ ووسائله.	 
التناسب )االقرتان( مع العمليات امليدانية العسكرية.	 
الرد على تصرحيات اآلخر بواثئق أو أسانيد حقيقية كانت أم مفتعلة.	 
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السياق التأرخيي )اإلرشيف(.	 
اإلعالمية  األساليب  من  )جمموعة  أهنا  على  الباحث  يراها  والدعاية  الرموز  وحرب 
والدبلوماسية واالقتصادية والنفسية املختلفة اليت تتبعها دولة أو جهة جتاه طرف آخر، بغرض 
تقليل عوامل جناح والعمل وكفاءته، وحتييد التأييد الداخلي أو كسبه، والعمل على أتصيل روح 
اهلزمية أو اإلضعاف يف معنوايت العدو واستحالة استمرار املواجهة، وغالباً ما تكون بنحٍو خمطط 
ووسائل  للعدو،  املعلومايت  أو  العسكري  أو  اإلعالمي  الرد  يتصاعد حبسب  وتدرجيي  ومنظم، 
االتصال بشقيها اإلعالمي والشخصي تكون عصب التسويق لتلك األساليب، ابستخدام مجلة 
من الرموز واألشكال والصناعات التقنية واجلمالية والنفسية والثقافية إلحداث التأثري(، ويتجلى 

التأثري ابآليت: 
التغيري يف املعنوايت اليت تقود إىل استمرار املواجهة.. 1
التغيري يف االجتاهات حنو تقبل القيادات العسكرية واملدنية اليت تقود الصراع .. 2
التغيري يف اجتاهات طرف ازاء مشروعية الصراع، مما يّولد مترداً ام عدواً جديداً .. 3
التغيري يف اعتقادات سابقة حنو ممكنات التضحية واملطاولة يف الصراع وعدم ثباهتا . 4
وعدم . 5 الصلح،  وطلب  والتمرد،  العدو،  مع  والتعاون  )اهلروب،  التغيري  يشمل  قد 

املتعلقة  النفسية  واألمراض  العام،  ابملال  واإلضرار  القوانني،  منظومة  إىل  االنصياع 
ابملواطنة(.
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الفصل الثاين
أواًل: اسرتاتيجية احلرب النفسية والتسويق لتنظيم داعش:

      مل تكن االسرتاتيجية اليت اتبعها ويتبعها تنظيم داعش ابجلديدة أو املختلقة، كذلك مل تكن 
النفسية من جهة،  العمليايت إلدارة أزمات احلرب  التخطيط  مبنأى عن األخطاء الكربى والصغرى، يف 
وكسب األنصار وجتنيدهم من جهة أخرى، لكن التنظيم استفاد كثرياً من جتارب القاعدة ومن متغرّيات 
سياسة املنطقة املتواترة، وحاول اإلفادة من كل متغري بعناية فائقة والسيما )إيكولوجيا املناطق(9)*( وطبيعة 
اجتاهاهتا، والفهم التفصيلي ألقطاب الصراعات اليت يدخل فيها املثري اجلديد، أو على مدى مستقبلي، 
وعموماً فإن التنظيم ميتلك فهماً )جيونفسي( حٌمّدث الجتاهات مناطق التمدد ومتطلباته )وهي املناطق 
الغربية ابلتحديد( اليت يراها أرضاً خصبة ألفكاره أو أفعاله، على الرغم من االستهجان اجلمعي والدويل، 

مبا فيهم التيارات األصولية املتشددة.
ساعدت  اليت  الدولية  وسطوهتا  القاعدة(  )خملفات  على  داعش  تنظيم  برز  الذي  الوقت  ففي 
العريب، ومن مث  العراق، ومن مث سوراي واملغرب  اليت طالت مدن  أحداث 11 سبتمرب، واالستهدافات 
استثمار تنظيم القاعدة )متغرّيات الشارع العريب( واألحداث اليت خلخلت بعض األنظمة احلاكمة، كما 
يف تونس وليبيا واليمن، ومن مث يف سيناء مصر، قد يكون ذلك حتت مسميات خمتلفة، أو ترميز ومطالب 
تكتيكية متباينة إاّل أن اهلدف مبجمله واحد )هو التغيري اجلذري إلقامة دولة أو خالفة( متشددة تتبع 
غاايت  وحتقق  املناطق  ثروات  وتلتهم  اإلسالمي(،10)**(شكاًل،  )املسار  التنظيم  وشعارات  أقوال  حبسب 

ومآرب خمتلفة سُتكشف ابلتقادم.
وللحديث عن استخدام القاعدة للمنصة اإلعالمية عرب اإلنرتنت والوسائط املتعددة يشري )تيموثي 
توماس( إىل أن بعد خروجها من أفغانستان جلأت القاعدة وحلفاؤها إىل اإلنرتنت هرابً من حالة التحفيز 
واهليجان الدويل ضدها، وبذلك تطورت مهارات استخدام اإلعالم الرقمي لديها جراء االعتمادية االم 
ومشلت )استخدامات التمويل، والتجنيد، والتواصل، والتعبئة، والدعاية فضاًل عن نشر املعلومات ومجعها 
ومشاركتها مع املواقع الفتية أو الراديكالية(، فكان رجل القاعدة األول )أبو أيوب املصري( يصدر أشرطة 

ولغتها  وثقافتها  احمللية  والتكوينات  لألفراد  اجلغرافية  والبيئة  الطبيعة  شكل  مع  التوافق  أي  املنطقة:  إيكولوجيا   )*(  .9
وطقوسها اقرتاانً مبا تفرضه تلك الطبيعة من سلوك أو وقع أترخيي أو فكري، ) الباحث(. 

10. )**( أغلب اخلطب واألفالم واملواد اليت يسوقها التنظيم تتوسم ابإلطار الديين املرتبط ابجلهاد والنصرة للمسلمني، 
التسويق– ومن مجلة  مواد  املسلمني –حبسب  تنظيم حياة  إعادة  األمل يف  إشاعة  املستقبلي ضمن  وتستوحي خطاهبا 
والشيعة  النصارى  من  اآلخرين  وتّوعد  األخرى،  الدينية  والرموز  والشهداء،  وااللتحاق ابخللفاء  الوعد ابجلنة،  املضمون 
-الروافض حبسب خطاهبم- واملتعاونني مع األجنيب والسنة املرابطني مع احلكومة، فضاًل عن التذكري جبهاد املسلمني يف 
وقائع معروفة يف التأريخ اإلسالمي ضد الصليبني مثاًل، وأتيت تلك الرتميزات كجزء من اسرتاتيجيات )الكسب العاطفي 
والنفسي( والسّيما اخلطاب املوجة للمسلمني يف أورواب والغرب، ابلذكر على كلمات مثل )آن األوان أن تصحوا، ومن 

هذا اليوم عليك أن تُغرّي، وانربى يوم استقامتك، والتحق مع الركب قبل فوت األوان(.
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فيديو قصرية متجد نشاط )اجلهاديني يف العراق(، واستمر هذا النشاط على الشبكة، حىت بعد مقتل أبيب 
مصعب الزرقاوي، وتشمل جمموعة الوسائط املتعددة ومضمون الضخ اإللكرتوين )التدريب على حرب 
العصاابت ولقطات لضحااي على وشك القتل وشهادات من االنتحاريني، وأشرطة الفيديو اليت كان ضمن 
تسجيالهتا القبض على رجل األعمال األمريكي )نيك بريج( وذحبه يف العراق.11)*( يف تلك األثناء كان 
موقع )jehad.net  وAlneda.com( هي من املواقع األم ابلنسبة للتنظيم لكن استطاع )األمريكي 
جون ميسنر( اخرتاقه بعد أن قام مشغلو املوقع بتحويل اخلوادم إىل مواقع خمتلفة وحتويل حمتوايته، وتسعى 
الوالايت املتحدة إىل ضمان تسليم املتخصص يف تلك املواقع الربيطاين اجلنسية )ابابر أمحد( الذي هو من 

.)1(12 )Azzam .com( أنشأ وأشرف على تسهيل بناء تلك املواقع القوية املنيعة ومنها موقع
     إن اإلشارة إىل بلورة التنظيم ختتلف حينما نتحدث ابلقيادات وصيغ املبايعة للظواهري أو 
غريه، لكن املؤكد هو أن مثة ِحراكاً حدث داخل تنظيم القاعدة نفسه أراد أن خيرج بشرنقة وقفزة وثعلبة 
التوحيد واجلهاد ومن مث  السابقة ومنها  املتشددة  السلفية  سلوك جديد خيتلف عن األب -التنظيمات 
القاعدة- الذي مل يستطع أن جيعل من املصاحل الغربية -حبسبما قيل- ملعباً ألعماله العسكرية، وللمزيد 
من التهديد ملصاحلهم وإرابك تطلعاهتم يف املنطقة، ويف ظل التشظي الذي عاشته القاعدة بني اليمن ومصر 
وأفريقيا والعراق وسوراي، وبعض اخلالاي النائمة يف أورواب، كان املطلب اجلديد )مترد وجتديد( ليس فقط 
على القيادات بقدر ما هو مترد على )األهداف واحلرايت اجلهادية( اليت مل تعد تكتفي ابألعمال العسكرية 
ضد هذا وذاك، بل أرادت أن تبين هلا عش الدولة اإلسالمية املوعودة، اليت كانت تُوعد به االتباع، من 
عرب وأجانب أو مناظرين، ويف إحدى حتذيراته يكشف البغدادي ابلقول للظواهري يف إحدى منشوراته: 
“مع أين كنت بسيارة واحدة يف ذات يوم مع الظواهري -إاّل أنه ضل اآلن- فتنبه الظواهري وحذر من 
أنه سيخرج بكلمة يقول أان األقدم وأنتم تبعي وأان أكرب منكم وو... سيخرج الظواهري بكلمه يقول أان 
األوىل واألقدم واألكرب سناً واألجدر واألكفء ووو.. ابخلالفة من البغدادي وسيتناسى حديث الرسول 

أن اخلالفة يف قريش13)1(“.
كذلك فإن املتغريات الدولية واإلقليمية قد ُدّرست بعناية فائقة من قبل التنظيم، حىت ميكن له أن 
يبدأ الظهور بتلك احلُلة وبذلك الشكل الرتميزي اجلديد، الذي مل تَر البشرية مثله ومل تذكره كتب التأريخ 
ابلقسوة واإلجرام والدموية، الذي استعان ببعض اخلطباء ورجال الدين املتشددين الذين -يف األغلب- 
ضمن هلم أدواراً مهمة وجديدة، فيما لو قامت دولة اخلالفة املوعودة، وفعاًل قامت بعض الشخصيات 

11. )*( كان هذا الشريط يعد الظهور األول لعمليات الذبح ابلصورة، كما تبعه فلم )بول جونسون، وكيم سول إيل، 
ودانيال بريل على الطريقة نفسها، وحتولت اسرتاتيجية النشر لدى القاعدة ألشرطة الفيديو حىت تضمن عدم إجراء مونتاج 

أو قطع للمادة من قبل قناة اجلزيرة. 
12. )1( ينظر: منصور عبد احلكيم: داعش: مارد العصر األخري، ط1،    دمشق – القاهرة: دار الكتاب العريب، 

2015، ص: 47-46.
13.http://www.kurdname.org/2014/06/blog-post_30.htm l1( : ينظر 
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املعروفة واملؤثرة يف أوساطها بتصديرها الدائم خلطاب العنف والكراهية يف أورواب، وبعض الدول العربية 
من التحرك على )ذوي االستعدادات لدخول التنظيم( أو على األقل انصرته وابركته جهراً وإحياًء يف إقامة 

الدولة وإلغاء احلدود بني العراق وسوراي كبداية، ينظر ملحق )1 و2(. 

صورة رقم 1: يبنّي أتباع التنظيم يف أورواب وهم يف حالة أتييد وتسويق لفكرة دولة اخلالفة بعدما ضمن هلم أدواراً مستقبلية.

صورة رقم 2: يبني داعية اإلرهاب األول يف بريطانيا )أجنم شونكن( وهو حيض الشباب على االلتحاق بداعش.

 وهذا ابلطبع جزء من اسرتاتيجية الدعاية والبعد النفسي، الذي أراد التنظيم أن يؤديه كجزء من 
التسويق الفوري )رديكالية العالقات العامة(14)*( لكسب االهتمام واحلصول على أعلى معني من التناول 
اجملتمع  يف  والظلم  اجلور  مظاهر  عن  للبحث  احلاجة  تؤكد  سياسية  فلسفة  هي  العامة:  العالقات  راديكالية   )*(  .14
واجتثاثها، ومصدر كلمة الراديكالية )radicalism( وتعين اجلذر أو األصل، فالراديكاليون يبحثون عما يعدونه جذور 
الفورية إلزالتها ويتوسلون بسبل شىت ويف  اجملتمع ويطالبون ابلتغيريات  االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف  األخطاء 
األغلب أيخذون التثوير وسرعة رد الفعل واالضطراب والفوضى وعدم النظام وتكثيف الشغب والكراهية لتحيق غاية قريبة 
أو بعيدة، ويف اآلونة األخرية امتدت راديكالية الدعاية وكسب األنصار إىل إحداث خروجاً عن املألوف من ابب القتل 

واإلرهاب والفوضى واستخدام الدم كسالح للحصول على الغاايت.
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اإلعالمي والرعاية الدولية يف دراسته، أو التمعن مبخرجات ما يعمل.
إن تلك األحالم والتحركات اإلجرائية وامليدانية مل أتِت ومل ُتستمكن من فراغ أو من دون مناصرين 
املبتغى،  التمدد وحتقيق  التنظيم إىل  يدفعون  أو مصفقني، فقد كانت هناك دول وخمابرات وأشخاص، 
حني بعد منوه يف سوراي، ومن مث العراق ليكون مرتعاً وبؤرة كربى، ليس فقط لتجمع التشدد يف بقعة رمسية 
حمددة، بل والضخ به إىل أحالم بعيدة عن طريق الدعم اللوجسيت واملعلومايت، ومباركات أتيت من ابب 
إعالمي واألخرى دبلوماسي واألخرى تسليحي، بطرق التهويل اإلعالمي املعروفة يف التغطية أم من ابب 
التناقل اخلربي، وهو بذلك أصبح جزءاً من التوظيف الستعراض قوى التنظيم وإطالقه حبجم وهالة خدمته 
كثرياً يف كسب األنصار ويف تشويق املتلقي عما جيري؛ ألن التهويل وإلصاق األعمال الكربى يعد سوقاً 
بذاته،  التنظيم على تلك الشاكلة ليس قائماً  للتلقي والنقل املتعدد؛ وابلتايل فإن  وقاباًل  رائجاً  إعالمياً 
وليس له مقصدية حمددة، وليس له هدف حمدد ميكن أن يقفل به ما جيري من أفعال أو ُجرعات الستباحة 
أماكن أو تكفري جهة أو طائفة أو شخصية، إمنا هو مشروع قائم على رسم خارطة صراع وخبث وتغيري 

سريعة ومستقبلية سيتم تناوهلا يف سياق قادم 15)*(.

صورة رقم 3: تبني فضائية )RT( الروسية يف تقرير لإلندبندنت الربيطانية وهي تعرض مواصفات التنظيم.

إن الصورة رقم )3( مقطعة من تقرير يف إحدى الفضائيات املناوئة لداعش، مصدرها صحيفة 
بريطانية )اإلندبندنت( لكن يف ثنااي املضمون يتبني استعراض قوته العسكرية ودرجات ضبطه امليداين، 
والصورة األخرى تتعلق مبدى انضمام أفراد من اجملتمعات األوروبية إىل التنظيم ابلنحِو الذي يعزز مكانته، 
15. )*( ذكر موظف سابق يف وكالة األمن القومي األمريكي إدوارد سنودن إن البغدادي وتنظيم داعش هو صنيعة 
ثالث دول هي بريطانيا وأمريكا واسرائيل، وحبسب سنودن فإن الوكالة وابلتعاون مع نظريهتا الربيطانية ومعهد املهمات يف 
املوساد اإلسرائيلي، مهدت لظهور تنظيم “داعش“، من خالل تنفيذ خطة بريطانية قدمية، تعرف )بعش الداببري( حيث 
أطلقت هذه العملية على جتنيد البغدادي وتنظيمه وتشمل اخلطة استقطاب مجيع املتشددين واملتطرفني هلذا التنظيم، ينظر:
http://www.kulalakhbar-iq.com/index.php?option=com_content&view=article&id
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ويعطي رسالة لصاحل خمطط الدعاية )جمانية( لتفاصيل يريد هلا أن تنتشر عرب الفضاء، وإىل املتلقي العريب 
واإلسالمي.

 

صورة رقم )4(: انظر خلف مذيعة التقرير صورة لداببة )إبرامز األمريكية( لدى داعش وعليها رمز التنظيم.
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.)LBC( تبنّي عدد التغريدات املؤيدة للتنظيم وحبسب مصدر الدولة تقرير نشر على قناة :)صورة رقم )5

وروجت الصحف األمريكية والربيطانية حول ما حتدث به “هارالد دورنبوس“ صحفي أمريكي “عن 
الواثئق الىت وجدت ىف حاسب آيل حممول خاص )جبهادي( من داعش اليت تثبت أن داعش تسعى للحصول 
على أسلحة بيولوجية، وبدأ األمر بطالب تونسي يدرس الكيمياء سافر للقتال مع داعش، ووجدت هذه 
الواثئق وامللفات اليت تنبأ عن رغبة داعش يف إنتاج هذه النوعية من األسلحة الفتاكة يف حاسبه احملمول الذي 
فقده يف إحدى املعارك، مشرياً اىل أن امللفات حتوي أيضاً على طرق للهروب من املطارات، وصنع املتفجرات 

واألسلحة وغريها من الوسائل اليت يريد هذا التنظيم اإلرهايب اتباعها من أجل تدمري العامل“.16)1(
اثنياً: اسرتاتيجيات التسويق الرمزي لتنظيم داعش: 

وفق  على  يسري  أن  بد  ال  اجلديد، كان  الدويل  املتغري  من  اهلائل  الشطر  وذلك  املهمة  تلك 
مناطق  مع  يتناغم  وأن  األرض،  على  التمدد  عمليات  تسبق  ودعائية  ونفسية  اإعالمية  اسرتاتيجيات 
يسري  النفسي كان  والتالعب  الديين  والتسويق  اإلعالمي  فالذراع  مستقبلية،  نفوذ(  مناطق  )ستكون 
على وفق مجلة من املساند واآلليات والتخوم الرمزية والسلوكية، نرى منها ما هو دويل واآلخر إقليمي 
الغربية منها حتديداً، وقد جلأ الداعية يف داعش إىل استخدام  ومن مث حملي )بيئة مناطق االستباحة( 
األدوات املعقدة كافة )الرقمية منها والصورية( مروراً ابلتقليدية كأدوات االتصال الشخصي إلبراز دور 
العاطفة واحلماس والفورية يف التغيري، وعلى االفرتاض أن داعش كتنظيم افتقر إىل الفضائيات يف التأثري، 
وإىل التقبل الدويل وحفر صورة منطية لدى الرأي العام الدويل على أنه تنظيم غري مقبول وغري سوي، 
العقول  لغزو  اإللكرتوين  الرقمي  واإلعالم  االتصال  استخدام  النظري يف  منقطَع  تطويعاً  أجرى  أنه  إاّل 

16. )1( ينظر: منار جمدي: صحفي أمريكي )داعش( تسعى المتالك أسلحة ابيلوجية تدمر هبا العامل، ترمجة: وحدة 
الرصد األجنيب:  موقع شبكة اإلعالم العربية، األحد 14 أغسطس / 2014.
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الديين، واإلمجاع على أعداء  البعد  املوعودة، وبلغات خمتلفة كان أساسها  وكسب األنصار يف أرضه 
بدَّ من صناعة  إعالميا وإجرائياً( وكان ال  األخرى  والشيعة واألداين  إعالمياً  )أمريكا  منهم  مشرتكني 
تلك  ترفض  اليت  الفضائيات  اهلائل من  الكم  أمام  أو تصمد  تقارع  أن  املمكن  مضمون وأدوات من 
الدعوة وتلك الدولة، ومن مث كان االستخدام لتلك األدوات يتمثل بتنوع املضمون وتكراره وإشباعه 
بضرابت من االستماالت العاطفية والدينية واجلمالية من قبيل األانشيد، واملوسيقى، وتصدير الصور، 
واختيار  التأرخيية،  واملقاطع  والشعارات  والكلمات  الصور  انتقاء  إىل  وصواًل  )الدمج(17)*(،  واالرتباط 
األصوات والوقائع األخرى اليت تعد مأثورة لدى العرب واملسلمني، ونستطيع أن حندد ما أمكن بتلك 

االسرتاتيجيات على وفق اآليت:
1- املتغري الدويل واإلقليمي: 

 كانت أمريكا وهي اليت أعانت التيارات املتشددة على النمو والتمدد وتعدد األطماع من خالل 
)اخلرس اإلعالمي واالستخباري(18)*( الذي تعاملت به إابن الفرتة اجلنينية، فداعش لّوحت أكثر من مرة 
على أهنا ستكون القوى الضاربة ألمريكا يف املنطقة، وأهنا سُتلقن الغرب درساً يف االضطراب الدويل، 

17. )*( هنا أييت التساؤل دمج الشخصية أم الفعل مع الشخصية؟ فعل أم واقعة؟ إجيابية أم سلبية؟ اترخيية أم حديثة؟ 
وذلك لربط ذهنية املتلقي من تعظيم أو تبجيل لتلك الشخصية بناء ليس على وقعها احلايل بل ما ارتبطت به من يف املادة 
املسوقة من فعل أو حديث أو شخصية أو قول مأثور )كما جرى تسويق فلم مقارنة البغدادي –زعيم التنظيم – مع 

بعض احلكام العرب( )الباحث(.
18. )*(  يف الوقت الذي دأبت الوالايت املتحدة األمريكية يف وقت سابق إىل التحذير من أعمال القاعدة املفرتضة 
وعادة ما تقوم التحركات األمريكية على أساس طبيعة األجواء يف مناطق االضطراب إلشاعة مفهوم إعادة الرتتيب )وهو 
ما عرف يف األدبيات السياسية )ابلفوضى اخلالقة( اليت تعين رسم خارطة جديدة، خططت هلا مراكز األحباث، وخرباء 
السياسة األمريكية إلعادة ترتيب أوضاع الشرق األوسط، من خالل خلق حاالت إشغال متعددة تؤدي إىل الفوضى، 
يف العالقة بني الشارع وأنظمة احلكم السائدة، أو املتغرية تؤدي إىل التناحر والفرقة والتقسيم الدائم، لعزل أوضاع الدول 
النشطة وإرابكها وإضعافها؛ حىت ميكن االعتماد على احللول األمريكة يف القضاء عليها، وهو مصطلح مرادف للشرق 

األوسط الكبري لكنه أعىت وقعاً وأكثر مشواًل مما يظن البعض .
     إابن عيد الفطر املاضي )2013( أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية أن بعض السفارات والقنصليات األمريكية اليت 
أغلقت  يف الشرق األوسط سيستمر إغالقها حىت العاشر من الشهر احلايل بدافع احلذر، وليس بسبب هتديدات جديدة، 
وسيعاد فتح بعثات دبلوماسية أخرى اليوم، فيما حتدث مسؤولون أمريكيون عن هتديدات غري مسبوقة من تنظيم القاعدة، 
البعثات الدبلوماسية يف كل من دكا واجلزائر ونواكشوط وكابل وهرات ومزار  ضد املصاحل األمريكية، وقالت الوزارة إن 
الشريف وبغداد والبصرة وأربيل ستفتح أبواهبا اليوم االثنني، أما البعثات الدبلوماسية يف أبو ظيب وعمان والقاهرة والرايض 
والظهران وجدة والدوحة وديب والكويت واملنامة ومسقط وصنعاء وطرابلس واخلرطوم وجيبويت فستظل مغلقة حىت يوم 

السبت، وكذلك احلال يف العواصم األفريقية أنتاانريفو وبومجبورا وكيجايل وبورت لويس.
  وأضافت وزارة اخلارجية أن عملية متديد فرتة اإلغالق أتيت أيضاً متاشياً مع العرف احمللي، خالل االحتفاالت بعيد الفطر 
اليت سبق أن خطط هلا قبل التحذيرات “اإلرهابية“، كما أكد مسؤولون أن هذه اخلطوة مل تصدر نتيجة لوجود “تيار 

هتديد جديد“ بل تعد دلياًل على “احلذر“. املصدر )الوكاالت واملواقع اخلربية( يف 2013/8/7.
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لكن اجلميع مبا فيهم االحتاد األورويب، مل يكن مبالياً مبا حيدث يف األراضي السورية من تطور على مستوى 
صناعة القوى املتشددة، وتفرخيها ومنو حاضناهتا يف املنطقة.

ومن ذلك االبتعاد وعدم املباالة استفاد تنظيم داعش كثرياً وترجم ذلك التناسي على أنه )ضوء 
احملللني -ومنهم  من  ومييل كثري  الدولة،  التمهيد إلعالن  مث  ومن  األنصار،  من كسب  للمزيد  أخضر( 
بُعد(؛ إلعادة خارطة طريق  أمريكية ابلنيابة )وتربية جيوسياسية عن  أن داعش صنيعة  الباحث- على 
جديد للمنطقة )وكان االسرتخاء عن ضرب أو مالحقة داعش منذ متدده يف سوراي، ومن مث العراق -وكان 
بعلم االستخبارات األمريكية- من دون أي إشارة أو هتديد أو استنفار؛ لذا فقد تتصاعد التهم وتصح 
 CNN الفروض على أنه كذلك، وعلى إثر الكسل أو العمل اإلرادي )هناك استطالع أجرته شبكة
اإلخبارية ومركز بيو لألحباث، أظهر أن الناس ال يعتقدون أبنه يستطيع إجناز األمور أو يدير احلكومة بنحٍو 
فعال، وقالت الصحيفة »إن اجلمهوريني انتقدوا أوابما لسنوات؛ ألن تصرفاته تقوم على رد الفعل وليس 

الفعل االستباقي والسيما مع داعش، وغالباً ما يرتكز أسلوبه إىل )القيادة من اخللف(.19)1(
وتظهــــــــــر جملــــــــــة دابق اإللكرتونية20)*( لتنظيم داعش عشــــــــــرات األفالم الــــــــــيت ُتظهر إخفاق أوابما 
يف قهــــــــــر التنظيم، بل أن حماولة قهرة يعد قوة، وحاول التنظيم أن يضع يف حســــــــــابه وحســــــــــاابت أخرى 
حتليالت القادة األمريكان، وتساؤالت وسائل اإلعالم االمريكية حول مصري التنظيم ومتدده، بل قامت 
ابنتقاء العديد من التصرحيات للقادة العســــــــــكريني لوسائل اإلعالم على أن )تنظيم داعش( إحدى أهم 
املشــــــــــكالت اليت تســــــــــتنفر القوات األمريكية، تلك الرمزية وتلك االنتقائية جلبت اآلالف من املقاتلني 
املعجبني بتخطيط التنظيم على أنه قاهر أمريكا، أو على األقل يُعَمُل هلا حســــــــــاب ويصيبها ابلرتقب، 
لكــــــــــن تلك التصرحيات وهذا اإلطراء خيلو متاماً من اختالس التنظيم للعني والرقابة األمريكية، يف الوقت 
الــــــــــذي اعتاد العامل على أن مثل تلك التيارات واألفكار تُرصد بدقة من قبل االســــــــــتخبارات األمريكية 
وأجهزهتــــــــــا املمتدة يف أرجاء املعمــــــــــورة، واعتاد العامل أيضاً على أن تكون لدى تلك األجهزة جمســــــــــات 

املخاطر احملتملة، واسرتاتيجيات 

19)1( طارق العليان: واشنطن بوست: أوابما أساء التعبري عن اسرتاتيجية أمريكا جتاه داعش استق يف 2014/10/10: 
http://www.24.ae/article/101270

الروم  بني  الفاصلة  احلرب  هبا  منطقة ستقوم  القدمية  واملروايت  اآلاثر  / حبسب  منطقة يف سورية  اسم  دابق   )*(  .20
واملسلمني، وقد نشأ فيها آخر خليفة من املسلمني يف القرن السادس عشر -حبسب مروايهتم- ينتصر فيها املسلمون، 
ويظهر هذا الرتميز على أن اجلماعة املنتصرة هم )داعش( وتعد إحدى التسميات الغريبة والذكية لالرتباط ابملاضي املنتصر، 
وكجزء من استماالت التنظيم للشبان املسلمني، وتصدر جملة إلكرتونية ابإلجنليزية هبذا االسم تعد من أكثر اجملالت رواجاً 

للتعرُّف على التنظيم من قبل وسائل اإلعالم . 
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التحســــــــــس 21)*(، مما جيعله يتطور أو يتنامى أو يتحــــــــــول إىل عنصر يطيح مبا يرمسه املخطط األمريكي، 
لكــــــــــن األمر املتعلق بنمو تلك اجلماعات وُنصرهتــــــــــا يف أحيان كثرية من قبل تلك األجهزة حتت فحوى 
)إســــــــــقاط نظام بشــــــــــار األســــــــــد(، راحت أمريكا وعدة دول تدعم تلك اجلماعات املتشددة، مبغذايت 
خمتلفة ابملال والسالح والتدريب واحلشد الدويل، واإلعالم والدعاية والتسهيل، وغض النظر عما يتحول 
إىل براكني من الغضب، جتاه احلياة املدنية واملعاصرة لســــــــــوراي، ودول املنطقة، اليت هي أصاًل حباجة إىل 
تقليم من اإلرهاب. وعلى خطى خملفات القاعدة ومتغريات الشارع العريب اليت كانت القوى اإلسالمية 
املتشددة واملغازلة للقاعدة يف سداد احلُكم، أو القريبة منه بدا املد على أنه )احلل اجلديد ملشاكل العرب 
واملسلمني حلياة جديدة ضد الدكتاتورية والعسكرة والفساد حبسب شعارات تلك التيارات ومنها حزب 

اإلخوان املسلمني والنور يف مصر والتيارات السلفية يف تونس وليبيا واليمن(. 
وتشري نواظم املشهد احلايل إىل أن البيئة األخصب لصناعة العنف وتنوع دفعاته كانت يف سوراي، 
من خالل املشروع األمريكي الدويل –دعم املقاومة واجليش احلر- وكان سيناريو تعظيم أمر اجلماعات 
املسلحة تلك خطًأ فادحاً ارتكبته واشنطن وحليفاهتا، وإن كان )ضمنياً( حتت مسمى )احلرب ابلنيابة(؛ 
وذلك للضغط على إيران وحزب هللا وسوراي واحلكومة يف العراق، اليت بدت -إىل حد قريب- تقرتب 
يف مصاحلها جتاه روسيا22)*( واملراد هو )تقويض املد الروسي - اإليراين( من خالل خلق مناطق فوضى 
ابمتياز،  عربية  املباركة  وكانت  املمانعة،  وقوى  والصني  وروسيا  إليران  واألتباع  األصدقاء  على  ضاغطة 
بعدما رفعت السعودية وقطر وتركيا ايفطة التأييد اإلعالمي واملايل واللوجسيت، الستكبار تلك اجلماعات 

21. )*( ذكرت صحيفة نيويورك اتميز، أن مسؤويل الوالايت املتحدة على خالف مع اخلرباء، بشأن التهديد الذي يشكله 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام، املعروف بــ »داعش«، وأوضحت الصحيفة أن هلجة اإلدارة األمريكية جتاه 
داعش تصاعدت بقوة يف أعقاب نشر الفيديو اخلاص جبرمية ذبح الصحفي األمريكي »جيمس فويل« ومن قبلها السيطرة 
على مساحات واسعة من العراق، قائلة إن اخلطر الذي تشكله اجلماعة اإلرهابية للوالايت املتحدة ابت أكثر حتديداً، ويف 
املقابل قال بعض املسؤولني وخرباء اإلرهاب: إن أوصاف اإلدارة األمريكية وعباراهتا تضخم من قدرة التنظيم اإلرهايب على 
مهامجة الوالايت املتحدة مصاحلها يف اخلارج، ويف الصدد نفسه أشار مسؤولون أمريكيون إىل احتمال أن يؤدي استمرار 
وجود بعض الثغرات يف املعلومات املخابراتية إىل إعاقة أي هجوم أمريكي يف سوراي ضد مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش( أو عدم القدرة على االعتماد على أساطيل الطائرات املسلحة واملوجهة من دون طيار، اليت سبق أن استخدمتها 
إدارة الرئيس األمريكي ابراك أوابما ضد الشبكات اإلرهابية يف أماكن أخرى... وأضاف املسؤولون أن وكالة املخابرات 
املقاتلني  توظيف  من خالل  حنو كبري،  على  داخل سوراي  خمربيها  شبكة  من  أيضاً  وسعت   )CIA( األمريكية  املركزية 
املتمردين، الذين مت تدريبهم وجتهيزهم يف قواعد سرية للوكالة يف األردن على مدى العامني الفائتني، ولفتت الصحيفة -يف 
ختام تقريرها- إىل أن مسؤولني عسكريني وخمابراتيني أمريكيني رفيعي املستوى حتدثوا إليها بشأن هذه العمليات احلساسة 
شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وقالوا إن وكاالت التخابر األمريكية مل جتمع بعد القدرات املطلوبة الستهداف قادة 
داعش وتوفري معلومات استخبارية ميكن االعتماد عليها مبا فيه الكفاية ملواصلة محلة من الضرابت اجلوية على هذا التنظيم 

الذي ذبح الصحفي األمريكي جيمس فويل..ينظر املوقع:
http://www.shabiba.com/News/Article-54118.aspx#ixzz3FplEqiUw.

22. ) *(  من خالل صفقات التسليح املعروفة وزايرة السيد املالكي لروسيا، اليت مت إجهاضها من قبل الوالايت املتحدة وأطراف عربية. 
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واتساعها ودفقها إىل مناطق أخرى، لتشمل العراق ولبنان واألردن ومصر وليبيا والسعودية وبعض دول 
أورواب وأمريكا كخالاي انئمة، وهذه اخلالاي -كما ترى- من الضرورة هلا تفجري األوضاع الطائفية فيها 
افرتاضي عن  ومدافع  السنية(  )للتيارات  وراعي  الدول، كثالوث  تلك  تؤديها  اليت  األدوار  بقاء  لضمان 

مصاحلها.
هكذا كان اجلو العام واألكثر تفصياًل مهيئاً ومعّبًأ لنمو القاعدة كمدافع جديد، عن مصاحل وقوى 
ورغبات ومتغريات جديدة على وقع التغيري، الذي عصف ابملنطقة وأرادته املصاحل أن يكون مرحلياً )منو 
تيارات– تشكيل حواضن– متدد القاعدة– التحول إىل أكثر رديكالية وعنف وحتريك ميداين وفوضى 
وانتشار وصناعة البؤر والدويالت )املسماة إسالمية( ومن مث منو داعش وتكوين دولة اخلالفة االفرتاضية، 

مث الفعلية لتكون مرتعاً دائماً وعائماً لالضطراب يف املنطقة ودول التغيري العربية23)*(.

23. )*( بعد تفجري أزمة سوراي املفتعلة )2011( استأذن أبو حممد اجلوالين قائد فصيل تنظيم جبهة النصرة، الفرع الرمسي 
لتنظيم القاعدة يف سوراي للذهاب إىل سوراي من أجل مقاتلة النظام السوري، وبدأ مشوراه )امليداين مع 6 سوريني( وأنشاؤا 
تنظيم جبهة النصرة ألهل الشام، ويف 9 نيسان 2013 أقدم أبو بكر البغدادي على حل تنظيم جبهة النصرة وقيام الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام. سبقهما يف ذلك األردين أبو مصعب الزرقاوي الذي ذهب إىل العراق بعد إطالق السلطات 
األردنية سراحه من السجن عام )2004( وأسس مجاعة التوحيد واجلهاد، ومن مث ابيع زعيم تنظيم القاعدة السابق )أسامة 
بن الدن( ليصبح تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين، مث تطور األمر عام )2006( حينما أعلن الزرقاوي على املأل يف شريط 
فديو مصور عن تشكيل جملس شورى اجملاهدين، بزعامة عبد هللا رشيد البغدادي، وبعد مقتل الزرقاوي يف الشهر نفسه 
جرى انتخاب )أيب محزة املهاجر( زعيماً لتنظيم القاعدة، ويف هناية السنة مت تشكيل دولة العراق اإلسالمية بزعامة أيب 
عمر البغدادي الذي قتلته الطائرات األمريكية مع ابنه يف االثنني املوافق 19/ 4/ 2010 يف منطقة الثراثر، وبعد 10 أايم 
انعقد جملس شورى اجملاهدين ومت اختيار أيب بكر البغدادي خليفه له والناصر لدين هللا سليمان وزيراً للحرب، وأعلنت 
الوالايت املتحدة أن هذا التنظيم إرهايب، ويف 9 نيسان ظهر تسجيل صويت أليب بكر البغدادي أعلن فيه أن جبهة النصرة 
هي امتداد لدولة العراق اإلسالمية، وقد أعلن أيضاً عن إلغاء اسم النصرة ودولة العراق حتت مسمى واحد وهو الدولة 

اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(. بوابة العراق اإلخبارية.للمزيد ينظر 
http://www.aliraq.info.p=109466
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شكل 6يبني صور الدعم السعودي الرتكي القطري لداعش.
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ملحق 7 يبني الدعم الرتكي لتنظيم داعش وتبني حمال بيع املالبس واللوازم العسكرية واهلدااي واملالبس اليت حتمل عالمة 
تنظيم داعش )ISIS( اليت جعلت من تركيا املصدر واملستهلك األول لتلك البضاعة.

2-املتغري احمللي: 
يف ظل املراوحة السياسة واالزمات املختلفة اليت كانت تعصف ابلعراق سواٌء على مستوى إمكاانته 
يف ردع األرهاب اليومي، أْم على مستوى اخلدمات، وإقامة متطلبات حياة كرمية للعراقيني، جعلت القاعدة 
قبل ذلك من العراق بكل مدنه مسرحاً دموايً يومياً، وكان الفشل يف بناء منظومة سياسية منتجة أهم 
القاعدة ومن مث )داعش( أبن يصنعان هلما بوصلة لرحلتهما اجلديدة، حتت مسمى )داعش  ما جعل 
اجلديد( مع املران والتشجيع من قبل أطراف عربية ودولية يف تسهيل مهمة هذا التنظيم يف اخرتاق العراقيني 
وأراضيهم حتت مسمى )اجلهاد(، وكان سقوط املوصل يف 10/ 6/ 2014 قد أحدث خلاًل كبرياً يف 
منظومة املواجهة بني القوات األمنية واإلرهاب بنحٍو عام )وداعش( بنحو خاص؛ مما جعل األخري ينضوي 
يف ظل مساحات وآفاق متعددة يف تصدير حربه النفسية وإدارته يف صناعة الرموز وعوملتها، ويف األغلب 

كانت تقرتن أبسلوب الدعاية األمريكي يف بعض مفاصلة الذي يركز  على املفاتيح اآلتية:
التشبيك، 6-  التأريخ واألسطورة، 5-  الفورية، 3- اإلاثرة، 4 - استخدام  1- الرتميز، 2- 
تصدير النمط، 7- خلط األوراق، 8- استخدام ابلوانت االختبار، 10- التنوع يف ضخ الرموز  11- 
االخرتاق-نقد النظام، 12- متجيد املؤسسات-االحتكار، 13- صناعة االجتاهات وامليول على األساس 

الديين، 14- بناء احلمالت، 15- بناء الشعارات.
أدبيات ومسمعبصرايت  الرتكيز من حني آلخر، لكن  آلية خيتلف يف  وابلطبع إن كل مرتكز أو 
التنظيم ينتج ويفصح عن الرتكيز على -حبسب الرتتيب- )الفورية، واستخدام التأريخ، وتصدير النمط، 

ونقد النظام، والرتميز الديين للمواجهة، واالنتقاء، واإلفادة ابلرصد، واملونتاج...(.
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أما االليات اليت اتبعها التنظيم يف حربه الرمزية وإدارته النفسية فنوردها ابآليت:
1- البعد الديين: كان املتغري األكثر استخداماً يف صناعة الرمز الدعائي للتنظيم )على مستوى 
اخلطاب واملؤلفات واالانشيد وأساليب اإلقناع، وكان التنظيم قد أفاد وعزز كثرياً من خملفات رموز القاعدة 
من شخصيات، أو فتاوى جتيز األعمال اإلجرامية، والفتك اليومي واستخدام القوة املفرطة، حتت فتاوى 
اإلسالم والفتح اجلديد إلقامة دولة، ومن املسُّلم به عند النظر إىل مناطق االستباحة )املوصل وجماوراهتا( 
نرى أن التبشري )بدولة اإلسالم العادلة واملطبقة للشريعة( دعوة ال مناص عنها وال اعرتاض، سواٌء أكان 
ذلك تلّوحياً ابلقوة والقتل أم ابإلقناع أم العاطفة أم اهلوس التحشيدي، وكان التنظيم يعلم إىل من يتوجه، 
وكيف؟ ومىت؟ ابلنحو الذي استطاع فيه أن ميدد نفوذه ويكسب تعاطف الكثريين معه، من دول جماورة 

إسالمية أو من دول أجنبية منطلقاً من اآليت:
فكرة اجلهاد املوعودة. . 1
إقامة دولة ال حدود هلا وغري مميزة أبي عرق أو لون.. 2
قوية وقابلة سريعاً لإلقامة.. 3
حان وقت التوبة واجلهاد يف سبيل هللا ورسوله وحان وقت نصرة اإلسالم.. 4
ال تفصلها حدود أو موانع أو صعوابت يف الوصول واالنضمام.. 5
األعداء خمتلفون وُكثر، واستطعنا قهرهم وإقامة دولة من االفرتاضية إىل احلقيقة.. 6

الثيمات  لتلك  وساق  قدم  على  يسري  والدعائي  اإلعالمي  الضخ  وكان  املضامني،  من  وغريها 
الرئيسة.
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ملحق 8 أمنوذج للنصوص والتفسريات الدينية اليت يستند إليها التنظيم يف تربير الرعب والتوحش.

2- استخدام الرايات واألعالم24)*(:
    استخدم تنظيم داعش رمزية دينية لرايته املعروفة واملوشحة ابلسواد )وكتابة ال إله االَّ هللا( وهي 
مستوحاة حبسب قوهلم من دولة اخلالفة النبوية، ومت توشيحها ابلكتابة البيضاء، وهي كجزء من االرتباط 
النفسي ابملاضي، وقد استخدمها التنظيم بكثرة ليس فقط يف ساحات املعارك والبناايت والدور، إمنا حىت 
على األسلحة واألدوية ومستلزمات التموين واملدارس واحلمل الشخصي وهي جزء من تقنيات )الغرس( 

24.  الراية: هي العلم الذي يرفع للداللة على من يقف حتته من أنصار أو جنود أو جيوش أو راية اجلماعة أو الدولة؛ 
فهي إشارة إىل كل هؤالء، ومن عالمات الساعة الصغرى ظهور راايت عدة سود وصفر وتلك داللة على وجود حروب 
طائفية يف الوطن العريب والسيما العراق والشام، لكن أحاديث الراايت الصفر ال تصح كما ذكر أهل العلم، واألحاديث 
عن أصحاب الراايت السود كثرية منها الصحيح ومنها الضعيف، ويف جمملها يعضد بعضها بعضاً، وكلها تشري إىل مكان 
أصحاب الراايت وهدفهم،كما ذكر وأهنا آخر الزمان وليست اليت رفعها العباسيون حني خرجوا على خالفة األمويني، 
وكان يقود تلك الراايت أبو مسلم اخلراساين؛ وابلتايل فراايت تنظيم داعش وان كانت سوداً إال أهنا ليست تلك الراايت 
املذكورة يف تلك األحاديث، فراايت داعش قادمة من انحية الشام وهي جهة الغرب، وأن هناك الكثري من املفارقات يف 
هذا املوضوع، ونعتقد أن التنظيم وقبله القاعدة قد درسا بعناية موضوع الراية، والشكل وإطالق الشعر، وبعض األوصاف 
اليت ميكن أن تتطابق بشكل ما مع ما تردد من أحاديث أو أقوال حول الراايت السود وغريها، مبا يضمن االرتفاع ابالرتباط 
برؤية املاضي والسري مبا جاءت به التنبؤات واألحاديث؛ حىت يضمن التنظيم مزيداً من االرتفاع يف التصديق على أن قيام 
الدولة والراية واألشكال اليت تناولتها تلك األحاديث. للمزيد حول هذا املوضوع ينظر تفصياًل يف: منصور عبد احلكيم: 
مارد العصر األخري: داعش السفياين والراايت السود، ط1) دمشق- القاهرة: دار الفكر العريب، 2015( ص: 28-9.
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املستباحة يف سوراي  املناطق  لدى  )املخيف(  املعرب  الرمز  أصبح  الذي  املتابع، وابلنحو  أو  املتلقي  لدى 
والعراق، واملعرّب عن هوية )التنظيم( يف وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية والسمعبصرايت املسوقة عرب الفيس 

بوك والتويرت والصور واملنشورات.

ملحق 9 التنظيم يتوشح ابلعالمات الدينية لكسب األتباع، فهو الطريق غري املنطقي )اإلقناعي( األسرع للعاطفة.

3- استخدام تقنيات )السمعبصريات(: 
    استطاع التنظيم أن يسوق الكثري من شعاراته وأديباته بل وحىت عملياته ضد القوات األمنية 
ابلصور الفلمية عرب اليوتيوب والوسائط الفلمية، فهذه الوسائط تعد األوىل يف اعتماداته يف التسويق، ويتم 
تصديرها كجزء من الدعاية ورفع املعنوايت، وتسجيل االنتصارات والتقدم على األرض، وللتنظيم عدة 
منافذ للتسويق منها من ملكية التنظيم، واآلخر مساند وجمند ابلكامل خلدمته سواٌء أكانت مؤسسات 

عربية أم أجنبية نورد منها:
لكنها  أن تصدر شهرايً  املفرتض  التنظيم، من  اإللكرتونية األهم لدى  اجمللة  أ.جملة دابق: وهي 
تصدر بنحٍو غري دوري حبسب أنشطة التنظيم، وتطبع ابللغة اإلجنليزية، مث أصبحت هلا نسخة ابلفرنسية 
والروسية، وهي ختاطب الشباب يف العامل الغريب لتصبح ذراعاً أساسياً للتجنيد لصاحل التنظيم، ودابق اسم 
منطقة يف سورية إْذ إن هذه املنطقة ستقوم هبا احلرب الفاصلة بني الروم واملسلمني، ونشأ فيها آخر خليفة 
من املسلمني يف القرن السادس عشر -حبسب مروايهتم- ينتصر فيها املسلمون، ويظهر هذا الرتميز على 
أن اجلماعة املنتصرة هم )داعش( وتعد إحدى التسميات الغريبة والذكية لالرتباط ابملاضي، وكجزء من 
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استماالت التنظيم للشبان املسلمني، وتصدر جملة إلكرتونية ابإلجنليزية هبذا االسم تعد من أكثر اجملالت 
رواجا للتعرُّف على التنظيم من قبل وسائل اإلعالم.

شكل 10يبني جمموعة من أعداد جملة دابق اليت يصدرها التنظيم وتعد إحدى أهم قنواته اإلعالمية للغرب

ب- مؤسسة االعتصام واملواقع املناصرة: موقع إلكرتوين اتبع للتنظيم يقوم بنشر اإلصدارات 
اجلديدة والبياانت واملقاطع الصوتية من أانشيد أو خطب أو تعليمات، ويقع يف 7 مفاتيح أغلبها فارغ 
ما عدا ما يتعلق ابلتقارير املصورة، واملواقع اإلعالمية املساندة اليت كانت حبسب املوقع كاآليت: ) مؤسسة 
البتار، سرية امللحمة، ترمجان األساوريت ،اخلالفة، عبوة الصقة، صناعة الرجال، فضائح العلمانية، العزم 
الفرقان، واألجناد، واحلياة  التنظيم منها  اليت ميلكها  الكربى  املؤسسات  لإلنتاج االعالمي(، فضاًل عن 

لإلعالم اليت تتوىل إصدار جملة دابق.
ج- إذاعة البيان: تـَُبُث ابألمواج القصرية واملتوسطة وعرب اإلنرتنت يف املوصل العراقية، وهلا أبراج 

تقوية يف الرقة بسوراي.
د-مؤسسة الوغى: تقوم إبصدار األانشيد والصور املرئية والفوتو للتنظيم.

و- جملة البالغ : اليت يصدرها داعش –حبسب املصدر– )فرسان البالغ( وهي نشرة توجيهية 
إىل أفراد التنظيم.
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شكل 11يبني أحد اإلصدارات اليت تغطي العمليات العسكرية يف العراق وسوراي وهي كجزء من رفع املعنوايت ألفراد 
التنظيم.

وطريقته يف  دعايته  وينقل  التنظيم  هبا  يتواصل  اليت  األذرع  أهم  وهي  االجتماعي:  د-التواصل 
كسب األنصار، فضاًل عن النشر االنتقائي عرب اليوتيوب والتويرت وبقية الوسائط اليت تستحدثها تكنولوجيا 

االتصال وبلغات متعددة.
ه-اللغات األجنبية: يقوم التنظيم ابلتوجه والرتكيز على شبان الدول اإلسالمية غري العربية وأورواب 
بلغاهتم األم كالروسية واألذرية والشيشانية، فضاًل عن اللغة األجنبية الرئيسة اإلجنليزية والفرنسية، ويقوم 
أخرياً بعمل األانشيد واخلطب وحتويلها إىل تلك اللغات ومنها على سبيل املثال: )نشيد صليل الصوارم( 
الذي يستخدمه التنظيم بنحٍو دائم حىت يف األعراس واملناسبات، وكأنه يكاد يكون نشيده التعريفي ألبناء 

التنظيم25)*(، وهو يشمل اخبار الوالايت وتقاريرها.

25. )*( قام التنظيم بعمل هذا النشيد الذي يظهر أنه مرغوب من أعضائه بتشكيل إنتاجه وتوليف الكلمات واملوسيقي 
أبنواع خمتلفة ومن كلمات هذا النشيد: )صليل الصوارم، نشيد األابة ......ودرب القتال طريق احلياة ....وكتيم صمت، 
مجيل صداه ....ما بني اقتحام أبيدي الطغاة. ومن األانشيد اليت يضعها التنظيم يف مواقعه )هذا عمر، كسر احلدود، عزم 
األابة، شفاء الصدور، هو مساكم املسلمون....( وتلك األانشيد هلا كلمات طائفية حتدد العداء لآلخر وتثري القتل والفناء 

لكل من ال تستهويه )دولة اخلالفة( حبسب معتقدهم، ينظر : مواقع التنظيم اإللكرتونية )حتليل الباحث بعد املسح(.
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و-القنوات واملواقع والوكاالت الساندة: من خالل املسح الذي أجراه الباحث على بواابت 
معطيات التنظيم ومسح مصادر متويله اإلخباري والصوري وجدان اآليت:

أن التنظيم لديه قابلية هائلة للرصد على الفضائيات واملواقع العربية واألجنبية، ويقوم ابقتطاع 	 
أجزاء من األحاديث أو األخبار أو التقارير، ومن مث يضع عليها )لوكو( التنظيم أو إحدى 
اليت تّعظم وتشري إىل ذكاء أو قوة أو دهاء أو  مؤسساته، وينشرها بطرق متعددة وحتديداً 
فرادة التنظيم؛ وهذا ما ملسناه من خالل التقارير واألخبار املصورة ابلفيديو عرب اليوتيوب أو 

املواقع الفلمية األخرى .
تتم إشاعة تلك األشرطة أو املواد ليس ابلضرورة عن طريق مواقعه اخلاصة، بل من طريق مواقع  	 

بني صديقة، وأخرى مهتمة بشؤون التنظيم أكثرها زمخاً وهي:
اجلزيرة. 	 
أجيي ميداي فانز.	 
 انصر اخلالفة. 	 
السحاب. 	 
املنرب اإلعالمي اجلهادي.	 
مؤسسة الوغى. 26)**(	 
مؤسسة الغرابء. 	 
مؤسسة املالحم.	 
جهاد بوست.	 
 وكالة حق. 	 
صفا، الرافدين.	 
مركز اإلابة لإلعالم.	 

منها بشكل واقعي،  26. )**( يرى الباحث أن العديد من تلك التسميات غري واقعية وأن التنظيم رمبا يعتمد بعضاً 
واألخرايت ما هي إاّل أمساء ومهية كجزء من العالقات العامة وبناء الصورة الذهنية حول إعالمه أو مناصرييه من املؤسسات 

.) الباحث(.  
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صالح الدين.	 
ميداي املصرية...فضاًل عن العديد من  القنوات األجنبية والفضائيات واملواقع.  	 
يقوم التنظيم بتوظيف احلوارات التلفازية وال سيما للعسكرين واحملللني يف قنوات أجنبية، ويتم اقتطاع 	 

وترمجة أقوهلم إىل العربية، حول قوة التنظيم وفشل أمريكا والقوات العراقية يف دحرهم أو حتجيمهم.
استخدام نشرات األخبار لفضائيات عراقية وعربية )كإصدارات مرئية -حبسب تسميتهم-( وإبراز 	 

املضامني اليت تشري إىل قوة أو انتصار التنظيم أو إىل اخلسائر للقوات العراقية، فضاًل عن التناقض يف 
وصف التنظيم لنواب وقادة سياسيني أو معلقني عراقيني أو عرب.

اخلطاب اإلعالمي لآلخر جيري على وفق األوصاف اآلتية: )صد الصفويني، والروافض، واملرتدين، 	 
وتلك  وغريهم(  الصليبني،  هللا..الفرس..أتباع  شرع  خوارج  النار،  وأصحاب  وامللحدين،  والكفرة، 
تسميات دينية وغري سياسية مما يعطي زمخاً اسرع للكره واملقت إزاء احلكومة أو أبناء املناطق قيد 
االستباحة، .مبعىن أن التنظيم يقوم ابحلكم على العدو من ابب ديين وليس من ابب منافس أو عدو 
نظامي حكومي،  وهذا ما يعطي زمخاً ملقاتليه على أهنم يقاتلون الكفار وأبهنم اتباع الدين وليس 

غريهم.
يقوم تنظيم داعش بتوزيع أقراص الفيديو الرقمية )DVD( على األكشاك عن احملتوى الذي تعرضه على 
اإلنرتنت من خالل مؤسستها اإلعالمية املدعوة بـ)االعتصام، واألجناد، والفرقان، ومركز احلياة لإلنتاج 
اإلعالمي(، ويقوم التنظيم كذلك يف عدد من املناطق اخلاضعة لسيطرته ابلندوة أو اإلذاعة املتنقلة اليت 

تسمى بـ)شاحنة دعووية( تبث وتضخ معلومات حول معتقدات التنظيم وقوته ومتدده.27)1(

27. )1(  ينظر : داعش : نشأهتا ..قيادهتا ..اسرتاتيجيتها يف وسائل االعالم ومراكز الدراسات ، الرصد : ملحق 4) كربالء : 
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،اب 2014( ص 145. 
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شكل12 مناذج من قنوات التنظيم املرئية الساندة )االتصال والضخ املتعدد(

شكل 13يبني اعتماد التنظيم على ما تبثه بعض الفضائيات العربية ملضامني تراها داعمه له )صناعة املوت / أمنوذجاً(

شكل 14إحدى األفالم املرئية املروجة لتعليمات التنظيم وإرشاداته
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4- تعاطف بعض وسائل اإلعالم الدولية: 
استطاع التنظيم أن يثري نشاطاته بطريقيني، األوىل: التوظيف املباشر: ويتم من خالهلا نقل أخباره 
العسكرية واإلحياء الدائم ابنتصاراته ومتدده وتراكمه يف كسب األنصار، سواء يف املناطق املستباحة أم يف 
مناطق أخرى من العامل العريب واإلسالمي، واستطاع التنظيم أن ميول بعض الصحف واملواقع واإلذاعات 
يف دول جماورة تتغىن بدولته )ومتجد البغدادي كأمري للمؤمنني وكضرورة إسالمية(، واقرتبت بعض املواقع 

والفضائيات إىل اقرتان بثها أو مقاالهتا حبمل ) لوكو( التنظيم )رمزيته الدولية إىل العامل(.

شكل 15يبني استفادة إعالم التنظيم مما يبث من وسائل إعالم أمريكية )احلظ االعتمادية على قناة )CNN( اإلخبارية األمريكية.

شكل 16 يبني اعتمادية إعالم التنظيم على تقارير قناة اجلزيرة )وهي األعلى اعتمادية(
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شكل 17يبني رصد وانتقائية واعتمادية )موقع انصر اخلالفة( التابع للتنظيم على قناة )FOX NEWS( اإلخبارية 
األمريكية.

 أما الطريقة الثانية: فكان التوظيف فيها جيري عرب فخ التصرحيات واالستكتاابت والبياانت اليت 
ساقتها بعض الصحف الدولية الكربى، والفضائيات املهمة من أن التنظيم ميتلك قوة عسكرية هائلة28)*(، 
وأنه قادر على كل ما ميكن فعله، فاستطاع التنظيم أن يبين -وبطريقة جمانية أو ابملال املدفوع- عالقات 
عامة على املستوى الدويل، ما يريد إشاعته يف األوساط اإلسالمية بنحٍو خاص، واألوروبية بنحٍو عام 
أم كصديق  أكان كعدو دويل  العدة الستقباله، سواٌء  يعد  أن  العامل  )واقع حال( دويل، وعلى  أنه  من 
لبعض األنظمة خفاًء؛ األمر الذي أملح إليه انئب رئيس الوالايت املتحدة جو ابيدن يف إحدى خطاابته 
التنظيم، لكن طبيعة  اليت تشارك يف متويل هذا  الدول  من اهتامات للسعودية وقطر واإلمارات من أهنا 
الضغوطات الدولية واملصاحل حالت دون التحقق من هذا األمر أمريكياً بعدما اعتذر ابيدن عرب وسائل 

اإلعالم من ذلك االهتام اخلطري .

28)*( انظر مثالً : أحد املواقع العربية ينشر حول داعش اآليت: إن داعش لديه اخلربة القتالية، فأغلب مقاتليه هم من املقاتلني 
الذين شاركوا يف حروب سابقة، ومن خالل الفيديوهات اليت ينشرها داعش يتبني أن كثرياً منهم ممن ال يعرفون اللغة العربية، من 
الشيشان والبوسنة واهلرسك وأفغانستان وإيران وبريطانيا وكثري من الدول العربية فهم من جنسيات خمتلفة ال ميكن حصرها، الكثري 
من وسائل اإلعالم تتحدث عن داعش، ومنها تصرحيات حسن نصر هللا الذي حتدث عن خطر داعش، إن تصرحيات حسن نصر 
هللا هلي دليل على قوة داعش واخلوف منهم، والغريب يف األمر هنا وما أريد قوله تصرحيات اإلعالم العريب عن داعش أبهنا صنيعة 
أمريكية ويتبارى الكتاب واملفكرون يف الكتابة عن داعش وجيزمون أبهنا صناعة أمريكية، ال أعرف على ماذا يستندون يف أفكارهم 
عن التنظيمات اإلسالمية وعن أسباب التطرف يف الدين اإلسالمي، أسهل شيء لديهم نتيجة عجزهم الفكري حييلون األشياء أبهنا 

صنيعة األمريكان واليهود، ينظر: بوابة الشرق موقع:
 http://www.al-sharq.com/Ugc/Article/493. 
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شكل 18 يبني اعتماد التنظيم على مضامني انتقائية فيها فرادة ومتيز يف أعماله يعيد نشرها يف مواقعه

5- العمليات اإلجرائية جتاه اآلخر )الدويل(: 
   حينما كان التنظيم يعمل يف سوراي، كانت هناك تسريبات يسوقها اإلعالم السوري والعراقي 
ما  بطبيعة  مهتماً  يكن  مل  الدويل  والصدى  اإلعالم  وسائل  لكن  التنظيم،  هذا  إجرامية  حول  واللبناين 
جيري يف سوراي مادامت املصاحل الغربية يف منأى عا جيري، وحينما استباح )تنظيم داعش( املوصل يف 
انتكاسة وهروب للجيش  2014/6/10 كانت وسائل اإلعالم األمريكية والغربية تنقل اخلرب على أنه 
العراقي، وبعد )إعالنه الدولة( كان اإلمجاع الدويل يزحف حتت قرارات أمريكا، والقرار األمريكي جاء 
وسنة  وشيعة  مسيح وشبك  من  العراقية  األقليات  إزاء  التنظيم وجرائمه  مذابح  حتت  متأخراً  )تسويقياً( 
وأيزيديني، حني ذاك كانت أمريكا قد تنبهت اىل خطأ اسرتاتيجية )التتبع( وأتخر رد الفعل، الذي أدى 
إىل مزيد من الدمار واخلراب والتمدد غري املقبول على يد مجاعة غري نظامية )عصاابت( تقوم إبخالل أمن 

املنطقة وتستطيع أن هتجر أكثر من مليونني من املدنيني العراقيني.
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    نفسياً كان )داعش( يعمل على جذب األعداء، سواٌء أكانوا )دوليني( كالوالايت املتحدة 
وحليفها الغرب، من خالل عرض تفاصيل ذبح بعض املدنيني من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، مما استدعى 
التدخل اجلوي املباشر لتلك الدول، كما عملت على هذا االستفزاز من خالل ارتكاهبا املذابح واالغتصاابت 
والتهجري واألسر والسيب لبقية الفصائل واألقليات الشيعية والعشائر السنية فضاًل عن استهداف القوات 
األمنية العراقية )يف األوىل عملت على إنذار املسيحيني بدفع اجلزية أو اإلجبار يف الدخول إىل اإلسالم( 
وبعد ذلك عملت على هتجريهم ابلقوة والرهبة والقتل والتخريب، والثانية إطالق تسميات على كل من 
ال يعمل ضمن تعاليم الدولة )ابلكافر أو املرتد او العميل أو الصفوي أو الرافضي( وهكذا استطاع التنظيم 
أن يستفز اجلميع وخيلق العدو الكوين، وكانت تتبىن فكرة )األعداء الكثر أيتونك أبصدقاء كثر( واستطاع 
التنظيم عرب خلق األعداء املختلفني، من كسب األصدقاء املختلفني أيضاً، وتلك جزء من تقنيات الدعاية 
اليت جعلت من التنظيم )معادايً أول للخطط األمريكية( وبذلك قد حيصل من وراء هذا التسويق على 

كثري من املرتزقة واألتباع واملتربعني.

شكل 19 بعض املرئيات والصور اليت يدفع هبا التنظيم كرسالة إىل اتييدات دولية وشعبية.

6- االعتماد على اسرتاتيجية الرعب: 
حينما تشرنق التنظيم عن القاعدة أراد لنفسة كما ذكران هوية )توصيف جديدة( وكانت الطبيعة 
السيكولوجية للقادة واألتباع، ترتاكم على أساس القوة وعبور اخلط اإلنساين األمحر )أي الرأفة أو الرمحة( 
)بنظرية  الدعاية  علم  يسمى يف  ما  على  اعتماداً  املنطق  هذا  على  اخلروج  تريد  التنظيم  فكانت طالئع 
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الرعب(29)*( تلك النظرية اليت اعتمدها كثرٌي من القادة سواٌء أكانوا قدماء أم معاصرين ولكن بشكل حمدود 
وليس كمدرسة للتبشري، فجنكيز خان وموسوليين وهتلر وغوبلز )وأمريكا فيتنام وكواب(، وصدام والكثري 
من القادة قد مروا على نظرية الرعب، لتسويق صورة النظام املبين على التصفية السريعة والعاجلة إلحداث 
خلل نفسي وخواء لدى اآلخر، وإذا ما نظران ابلتحليل إىل نظرية الرعب، نراها األنسب لدى داعش، ما 
دامت حالة االقناع واحلجة ال ميكن ان مترَّ أو أن تلحق عمليات التمدد، فالرعب أصبح هو اهلوية اليت 

ينطلق هبا التنظيم ويتمدد هبا من خالل املقومات اآلتية:
أ.من الناحية النفسية فإن اآلخر سواٌء أكان عدواً ميدانياً أم مدنياً )معارضاً( ميتلك قدراً ما من 
الشجاعة واخلوف، وعمليات التماثل بني تلك اخلاصتني اإلنسانيتني مرتاوحة )تعلوا أو تنخفض( تبعاً 
)للصورة النمطية أو الذهنية اليت حيملها جتاه الطرف اآلخر( إن كان صغرياً خاوايً ام ضعيفاً، فإن طرف 
الشجاعة واملعنوايت ستفرض نفسها يف الدماغ، وإن كان العكس فإن اخلوف والرهبة واخلواء ستإيت ال 
حمالة، ويعمل تصدير األقاويل والصور واألفالم والتصرحيات على خلق انطباعات )ابلتكرار( عما ميتلكه 
التنظيم )مثاًل( من قدرة أو استخفاف وسرعة يف إهناء اآلخر، على وفق اهلوية أو اخلطأ اللفظي أو املنطقة 

أو الطائفة، فكيف إذا كان عدواً ميدانيا على أرض املعركة.

ب- الناحية األخرى مرتبطة ابألتباع:

29. )*( نظرية الرعب: نظرية اتبعتها أملانيا اهلتلرية إابن احلرب العاملية الثانية، وهي كأحد أجزاء الدعاية واحلرب النفسية 
إشاعة  وبث  والقسوة  الوحشية  األعمال  استخدام  مفادها  اليت  آنذاك  النازية  الدعاية  وزير  غوبلز  الدكتور  اليت صاغها 
التوحش لدى احللفاء ابلنحو الذي يشكل اجليش األملاين وجهازه االستخباري خوفاً جباراً ورعباً رمزايً لدى اقرتابه من 
اخليانة أو من املواجهة، وقد جنح األمر حينما استخدمت وسائل اإلعالم )كاإلذاعات واملنشورات ومكربات الصوت 
وفنون كتاابت الشوارع األخرى( ابلتعجيل يف استسالم النمسا وفرنسا بناًء على مسعة اجليش األملاين على أن ال رمحة 
ألي عطف إنساين أو محاية، وتتوسم نظرية الرعب أبساليب القتل والتعذيب املتعدد والتدمري الشامل وارتفاع الوحشية 
والتصفية الفورية لكل من يقف يف طريقها، إلدخال الرعب األويل على من يريد أو يبقى جيابه قوة فوق رمحة البشر كما 
استخدمتها أمريكا عند استهدافها واحتالهلا العراق ابلضرابت الصاروخية واجلوية واستهداف املدنيني والرمي والقسوة على 
يف الشوارع وبيوت اآلمنني يف بغداد واحملافظات احملتلة األخرى. )الباحث( للمزيد ينظر: مؤلفات حروب الدعاية النازية، 

ومصادر احتالل بغداد. 
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إن لدى بعض الناس استعداداً عالياً للجرمية حني التلويث العقلي واالعتداد العقيدي املتشدد، 
وهم بذلك مرضى نفسياً وعقلياً، وهم سيميلون ابلضرورة إىل )مبدأ التوافق( أي: ما يتوافق مع تطلعاهتم 
وأفكارهم واستعداداهتم السلوكية؛ وبذلك يسجد التنظيم الكثري من هم بطاقة هؤالء، إذ إنه املالذ الذي 
سيتوافق مع أهدافهم يف التعبري السلوكي والعقيدي والفكري، فلدى هؤالء نزعة الشذوذ الفكري الذي 
جيعل من القتل والقسوة والدمار ولون الدم واحلرب واالستباحة والسيب والوعيد والفوضى ميادين وحواضن 
بغاية التوافق واإلنتاج والتنفيس، لذا فإن أسلوب الصدمة، أو اخلروج عن املألوف أو حتطيم القيم والرمحة، 
ما هي إاّل عوامل رمزية واتصالية ودعائية لكسب النصرة، ومن مث التجنيد والتماهي، مع فكر يرى فيه 

جماميع مسلحة أن لغة الدم والرعب جزٌء من طبيعة احلياة ومرتكزها يف االنتصار والتمدد.30)*(
تلك النظرة والسلوك جعل لداعش نصرة من شبان عرب وأجانب غرييب األطوار أصاًل وحيتاجون 
نفسياً إىل مثل تلك الرموز اليت ترعب اآلخر دون وازع أو أخالق أو ذمم، وابلطبع تكون ُمسرعة والزمة 
ومشرعنة، حتت راية أمسوها )راية اإلسالم( كجزء من ترميز التسهيل ملرور التنظيم إىل أقسى نطاق ومنطق 

وعاطفة.

30. )*( ترى الباحثة سعاد العشي أن بروابغندا التفريق بني السنة والشيعة هي اليت بنت عليها داعش كل آماهلا، وعاشت 
عليها، وقد دخلت من ابب أن السّنة مظلومون والشيعة ظاملون، وداعش مل تنصف أحداً، ومل متيز أحداً، فهي تذبح 

اجلميع، وال توفر أحداً، من هنا جيب القيام إبغالق ابب الفتنة السنية الشيعية كي ال متتد إلينا أكثر..
بدوره يَعدُّ اإلعالمي أنطوان خوري يف حديثه لـ“إيالف“ أن اعتماد داعش على بروابغندا التخويف والرعب تؤدي حتماً 
إىل انتشارها، ألن اجلهل الذي يقوم به هذا التنظيم جيد أرضية خصبة يف بيئات فقرية ومعدمة، ويلقى رواجاً يف أوساطه .

ينظر: رميا زهار: حرب الدعاية لدى داعش: موقع إيالف يف 27/ أغسطس 2014/ العدد 4845،
 http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/934803.html#sthash.bjoFjFUJ.dpuf .
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شكل 20 يبني أفالم الرعب والوحشية اليت يصدرها التنظيم لكسب األتباع وبناء صورة ذهنية لوحشيته.

7- استخدام األطفال والنساء: 
من إحدى مرتكزات التسويق الدعائي لداعش هو استخدام األطفال والنساء كجزء من التنظيم، 
وحيمل هذا املوضوع يف طياته أمرين، األول: إن املرأة والطفل عنصران يعززان الصورة املتكاملة )جلوهر 
التنظيم ( ويرمزان إىل العائلة؛ وابلتايل فإن والء املرأة والطفل يعين امتداداً وبيئًة ال غبار فيها، ويعين أن 
الرجال  من  ثلة  يقتصر على  فهو ال  التنظيم،  االخنراط يف  واملرأة  الطفل  من  قضية كربى جعلت  هناك 
)العصاابت( كما يسموهنم يف اإلعالم، يف الوقت الذي يستخدم )داعش( جتنيد النساء عماًل دعائياً، 

لكسب العطف واإلعالء من فكر التنظيم، ولتسهيل أهدافه يف تنجيد املزيد من الرجال.
وعلى الرغم من أن طبيعة املرأة العاطفية والفكرية أقل مياًل للعنف واإلرهاب إالَّ أن التنظيم وعرب 
العراق  يف  إرهابية  أبعمال  للقيام  انتحارايت  جتنيد  استطاع  الفكري(  )واالغتيال  الدماغ  غسيل  آليات 
وسوراي، ويبدو أن عمليات جتنيد األطفال والنساء يف األغلب أييت ابلرتغيب والرتهيب يف معظم األحيان، 
فضاًل على اخنراط زوجات املقاتلني وأطفاهلم، وأييت التطوع يف أماكن سيطرة داعش بناًء على اعتقادهن 
أن االخنراط سيجعلهن حمصنات ضد االعتداءات والعنف ورغبات الرجال، وسيعطيهن موقع قوة عن 

سائر النساء، بعدما عمل داعش على إنشاء كتيبتني للنساء، يعمل بعض النساء فيها كقيادايت.31)*(

31. )*( برزت ظاهرة جتنيد النساء يف )الدولة اإلسالمية( بصورة واضحة هذا العام، وفور سيطرة داعش على مدينة الرقة السورية 
قام التنظيم بتأسيس كتيبتني للنساء األوىل حتمل اسم )اخلنساء: الشاعرة اجلاهلية اليت اشتهرت براثئها ألخيها صخر( والثانية ابسم 
)أم الرحيان: مهمتها شرح تعاليم اإلسالم للنساء وتوعيتهم على كيفية التقيد هبا ومعاقبتهن لدى اإلخالل هبا والقيام مبهمات تفتيش 

النساء يف احلواجز، ينظر: جريدة النهار اللبنانية يف 25 اب 2014.
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شكل 21صور مرئية تبني استخدام التنظيم لثيمة الطفل واملرأة )اجملاهدان( كجزء من نصرة التنظيم

8- الزي:
 استوحى التنظيم زيه بطريقتني، االوىل )الزي األفغاين( واملعرب عن احلاضنة األساسية للتنظيمات 
األصولية املتشددة، واملتشح يف الغالب ابلسواد، والثاين حبسب منطقة االستباحة، فنرى -مثاًل- بعض 
أعضاء التنظيم من العراقيني أو السوريني يرتدون أزايءهم الشعبية ويضعون فوق الرؤوس غطاًء أسود، وعلى 
الوجه أقنعة سود أو غريها، وهي يف الغالب تثري قالباً من اخلصوصية لدى العرب ومتييز اهلوية، ويف الغالب 
فإن ارتداء الزي األفغاين -يف األغلب- هو منط لتوحيد الثقافات )اجملندين من األرجاء املختلفة( والزي 
عامل أساسي يف تذويبهم والتقليل من فوارقهم اإلثنية واللغوية والقومية، فهكذا استطاعت القاعدة ومن مث 
تنظيم داعش أن جتعل من ارتداء الزي )شفرة( لصاحله عرب التوحيد لألمراء أو املقاتلني ويستثىن من ذلك من 
يقومون بعمليات إجرامية يف بغداد أو بقية حمافظات العراق، تبعا ملتطلبات العبور األمين أو رفع الشبهات.
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9- املنشورات والصور واملعامالت الورقية:
 عمل التنظيم على استخدام املنشور الديين والتحذيري للسكان كجزء من فرض القوة والتحكم يف 
امليدان، فضاًل عن استخدامه لصور الشخصيات والقتلى واملعارك واألماكن والراايت، وسواها، وتسويقها 

عرب الوكاالت الدولية واملواقع والساحات العامة.

شكل 22 يبني إصدارات ومعامالت التنظيم وكأنه دولة حقيقية )داعية األمل( البقاء االفرتاضي.
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10- الكتابات اجلدارية والالصقات:
الدوائر  بنحٍو مكثف، من خالل كتاابته على جدران  الدعائي  املفصل   رّكز داعش على هذا 
العامة واملدارس واجلوامع والساحات بشعارات توحي ابستدامة التنظيم وبقائه، واستقباله على أنه فجر 
وملصقات  وأكسسوارات  ومعلقات  ألبسة  من  والعالمات  اهلدااي  صناعات  مترير  على  جديد،وتعمل 

وعالمات أسلحة تروج لداعش من طريق أسواق يف تركيا وسورية وبعض املدن العربية األخرى.

11- التعليم:
 كأسلوب دعائي عقيدي وإعالمي وسلوكي اهتم به التنظيم كثرياً، من خالل فتح مدارس دينية 
مناطقهم  االمتداد يف  يعملوا على  قادة وشبان  أجوائه، وهتيئة  والعيش يف  التنظيم  لدراسة فكر  خاصية 
السكانية، فضاًل على اإلشراف على آلية التعليم يف املدارس وإدخال املتغريات اجلذرية على مفاصل التعليم 
اعتباراً من املنهج وحىت بناايت املدارس وشكلها، ويف دراسة ملعهد واشنطن نشر يف 2014/6/13 يقول 
)أسس التنظيم مدارس خاصة للفتيات ينصب شكل التعليم فيها على قراءة القران الكرمي وحفظه، مع 
أنه يقيم أايماً ترفيهية خاصة تزخر بتوزيع املثلجات واهلدااي واللعب املختلفة، أما الشبان األكرب سناً فانه 
يضع هلم دورات تدريبية لتعليم الدعاية واإلمامة ويتم نشر مواعيد الصالة واألنشطة يف أبواب املساجد، 
أما الظاهرة األكثر قلقاً يف هذا اجلانب فهو ما يعمله التنظيم للصبيان من دورات تدريب شبه عسكرية 

تسمى )أشبال الكشافة( يف املؤسسات الكربى التابعة للتنظيم(.32)1(

32. ينظر: تنظيم داعش وقواعد الدولة االسالمية يف 
 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-isis-guide-to-
building-an-islamic-state
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شكل 23 مدارس داعش تستقطب األطفال لتسميم أفكارهم، وإعطائهم قسطاً من التدريب العسكري واستحباب القتل.

12- اإلفادة من التصرحيات:
من املسح الذي أجراه الباحث على مفردات الرتميز اإللكرتوين والنشرايت السمعبصرية وجد أن 
التنظيم يقوم بتوظيف األخبار والتحليالت والتصرحيات هبدف ضخها وتسويقها إىل افراد التنظيم كجزء 
أساٍس من رفع املعنوايت وهي أسلوب دعائي قدمي مت استخدامه يف احلضارات القدمية وتصاعد يف وسائل 
اإلعالم اإللكرتونية، حينما كانت الصحف واإلذاعات املوجهة تنقل ردود أفعال خسارات املعارك أو 
األوجاع اليت تصنعها دولة من الدول جراء احلرب، وهذا املوضوع ال يشمل فقط اجلانب العسكري وإمنا 
ميتد إىل نقل وتوظيف كل معاانة احلرب وكيف متر على املدنيني وصناع القرار، وبناء على ما مت رصده 

وحتليله نرى أن التنظيم يقوم ابألعمال اآلتية يف جانب التوظيف هي:
الرصد الشمويل للكثري من القنوات الفضائية األجنبية والعربية والعراقية، ويقوم ابستقطاع )مونتاج ( 
للجمل أو الصور أو املواقف اليت تشيد به وبقوته وببقايه والسيما من احملللني السياسيني وتصرحيات املسؤولني.

تسويق األفالم واملقاطع ودجمها على أهنا الثيمة األساسية للقول أو املقابلة أو التصريح.
تصدير هذا النمط عرب قنواته اإللكرتونية ابلتكرار لبعض التصرحيات.

التضحية بوصف التنظيم )ابملارق،أ الكافر، أو حيمل ذكاء أو دهاء، أو وحشية، أو احتمالية اإلجرام 
اإلنساين...( كما يوصف يف بعض وسائل اإلعالم، لكنه حيوهلا إىل وصف عدو خائف، ورد فعل ملرتدد، 
أو حيملها على أهنا فكرة كربى لإلعالم الدويل، وابلتايل فإن اإلعالم الدويل والفضائيات الكربى الفاعلة يف 
أخبار الرأي العام ومصادر الصحف واملواقع تقوم خبدمة التنظيم من خالل الرتكيز على تقنياته وتشكيالته 
)دعاية جمانية كربى ( والسيما ما يتعلق ابللغات األجنبية )كاإلجنليزية، والروسية، واإلسبانية، والفرنسية(، 
وغالباً ما يقوم إعالم التنظيم بنقل املقاالت والتصرحيات وردود األفعال يف جملته اإللكرتونية )دابق( أو يف 
 )BBC, FOX NEWS, CBS, ABC(من املصادر اإلخبارية الكربى كالــ )موقعه اإلعالمي )أعماق

فضاًل عن وكالة إسالم بوست، وغريها مما مت ذكره ي ثنااي البحث.
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شكل 24اعتمادات التنظيم على فضائيات ومقاطع دولية وإعادة بثها مبا خيدم تسويق الدعاية.

13- االستعراضات العسكرية:
   ابلنظر الستيالء التنظيم على كميات كبرية من األسلحة والذخرية يف املوصل، فهو يقوم بنحو 
دائم بعمل االستعراضات العسكرية داخل املناطق اليت يسيطر عليها، ويف الغالب جيري الرتويج هلا عرب 
اليوتيوب والتويرت والفيس بوك واملراسلني األصدقاء لبعض الوكاالت الدولية واملراسلني األصدقاء داخل 

املناطق اليت يسيطر عليها، وهي رسائل دعائية ورمزية مهمة تسري على ثالثة متلقني:
أ- االول للظهور اإلعالمي على املستوى الدويل وملخاطبة الرأي العام اإلسالمي واألورويب -فضاًل 
عن أصحاب القرار- على قدرة التنظيم واالمتالك وكمية إدارة األسلحة والتشكيالت33)*(، وابلطبع يتخلل 
العرض مجلة من احلركات والشعارات واملالبس اليت تثري الرعب وتؤطر صورة منطية لدى املتلقي على أن 
التنظيم ينماز )ابلقوة وحسن السيطرة والتعدد يف التسليح واالنضباط( وابلفعل قامت الصحف الكربى 
والوكاالت ومنها األمريكية على تصوير )داعش( ابملنظم واملدرب وأن الضرابت اجلوية قد ال تنفع يف ظل 
األسلحة واملهارات اليت ميتلكها، وبذلك استطاع عرب االستعراضات أن يدمي الرعب الدويل مما ميتلك وما 
ميكن او يفعل ابلشكل الذي صرح ابيدن بعد احدى االستعراضات وبعد تعرضات الضلوعية ابلقول: 
)إن االستحضارات والتخطيط لتحرير املوصل قد يتطلب سنة على أقل تقدير( مما أعطى زمخاً معنوايً على 

أنه قوة جبارة ال ميكن قهرها بسهولة.

33. )*( انظر مثاًل ما نشرته جريدة احلياة السعودية يف صدر صفحتها األوىل: )داعش يسقط مروحية عراقية اثنية( 
نشر التنظيم صوراً عرب مواقع التواصل االجتماعي حلطام مروحية طراز »بيل 407« أمريكية الصنع، مؤكداً أهنا سقطت 
بصاروخ حممول مضاد للطائرات، ما أدى إىل مقتل الطيار ومساعده، وهذه هي املروحية الثانية اليت تسقط خالل املعارك 
يف العراق بعد حتطم مروحية أخرى من طراز »أم آي 35« األسبوع املاضي، وكشف التنظيم أنه حصل على الصاروخ 
احلراري املستخدم يف إسقاط الطائرة بدفع رشوة لضباط يف وزارة الدفاع، وقد روجت بعض وسائل اإلعالم عن امتالكه 
أسلحة جديدة أمريكية الصنع )غنمها يف سوراي يف إحدى معاركه مع تنظيمات تدعمها واشنطن( تعمل بتقنيات عالية 

الستهداف الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدويل.
http://alhayat.com/Articles/4960070/-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--

جريدة احلياة السعودية :يف 9/ اكتوبر /2014 
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ب- رسالة إىل القوات اليت تشتبك معه والقوات األمنية العراقية واملتطوعني أبغلب تشكيالهتم 
حبسب نظرية )استعراض القوة( وهي إحدى أساليب احلرب النفسية.

ج- رسالة إىل املدنيني والنازحني الذين هلم موقف خمالف ومعاٍد ألعمال داعش داخل املناطق 
املستباحة أو خارجها من أهايل املوصل أو تكريت، أو كركوك، أو األنبار، والقرى املسيطرة أو اليت قد 

تكون حتت السيطرة يف املستقبل، كجزء من الرعب واستحالة املواجهة.

شكل 25 االستعراضات )االتصال العسكري اليومي للتنظيم( للتأكيد على الوجود والقوة والتأثري.

14- اإلفادة من البيئة اإليكولوجية للمناطق: 
   قام داعش ابإلفادة اجملتمعية والبيئية من طبيعة املناطق اليت مت السيطرة عليها أو القريبة من 
السيطرة، من طريق االتصال الشخصي )املواجهي(، واستخدام قادة الرأي )من بعض الوجهاء والشيوخ 
وضباط النظام السابق واملنتفعني السابقني(، وكان التنظيم يستخدم االتصاالت اهلاتفية إلقناع أو هتديد 
للضغط على  املناسب- وذلك  والتوقيت  املكان والطريقة  أو األشخاص -حبسب  القصبات  أو  القرى 
تلك املناطق، ويف األغلب تكون لغة اإلقناع بطريقتني، األوىل: دينية مذهبية )العدو الواحد(، والثانية: 
هتديدية )االستباحة غري املسؤولة وما يرتتب عليها من فوضى وسيب وقتل وحرق ومصادرة( ابلرتكيز على 
األطفال والنساء واألمالك وأخرياً قام إعالم التنظيم برتويج محلة )مسيت حبملة املليار مسلم( أشاعت هلا 
يف وسائل اإلعالم، وعن طريق اخلالاي النائمة واملناصرين هلا يف دول املغرب العريب وأورواب وآسيا واخلليج 
من خالل رفع شعارات التنظيم يف تلك الدول وصناعة )عالمات املناصرة( إذ قام التنظيم بصناعة فلم 
ينقل االستماالت العاطفية ومحى التأييد ابلصور والعالمات الورقية والرسوم يف األماكن الدولية املشهورة 
ألكثر من 50 دولة؛ مما يوحي أبن التنظيم امتد واستطاع فعاًل أن حيصل على ردود أفعال إجيابية جتاه 

تلك احلملة بتحرك رجال دين وشخصيات متطرفة يف تلك الدول.
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شكل 26 بعض الكتاابت )املصنعة( اليت يقوم داعش بضخها على أهنا أتييدات اجتماعية ودولية

15- اخلطف واالعتقال والقتل االنتقائي )اإلعدام أمام املأل(:
األشخاص   بعض  التنظيم خبطف  يقوم  الرعب(  )نظرية  وأتصيل  النفسية  احلرب  من     كجزء 
املأل  على  العقوابت  إبنزال  ويقوم  حمدد،  عمل  على  إجبارهم  لغرض  بناهتم،  أو  أبنائهم  أو  )املرتددين( 
)ابجللد أو التعليق أو اإلعدام( أمام املارةأ وكجزء من تطبيق الشريعة أو لرد التوبة عن بعضهم، وقد عمل 
التنظيم على كسب األنصار بطريقة االحتواء األويل عسكرايً، مث القيام بكسب أنصار املنطقة للدفاع عنها 
أو مسكها أمام القوات األمنية العراقية، وتقوم آليات كسب األنصار على خطف أو اعتقال أو التشكيك 
أو إطالق األوصاف على بعض الشباب كي يثبت اآلخرون والءهم للتنظيم بنحٍو فوري وميداين، ويقوم 
لغرض عرض صورة  هبم هتم شىت  تلصق  اليت  االطفال  أو  الشخصيات  لبعض  العلين  التنظيم ابإلعدام 

االنتقام الفوري. 

شكل 27 اإلعدام العلين والتصفيات والتمثيل ابجلثث والتعذيب أمام املأل كدروس ملنع اخلروج عن طاعته.

16- التوشم وتقليد اجليوش:
 يقوم أغلب أفراد تنظيم داعش ابلعمل على تقليد اجليوش النظامية سواء أكان ابلزي أم ابستخدام 
االجهزة أم ابلعبارات والتقسيمات العسكرية، أْم سياقات اإلنذار وعالمات العسكر، فضاًل عن ارتداء 
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بعضهم للزي العسكري، وعدة احلرب النظامية، بل وحىت التوشم بشعارات اجليوش الكربى منها اجليش 
األمريكي؛ لإلحياء ابحلنكة والقوة واملهارة والتدريب كاجليوش النظامية.

شكل 28 أفراد من داعش يتومشون بوشم اجليش األمريكي وبعض الرموز الغريبة كجزء من رفع القوة.

17- التسميات:
اإلعالم  املستباحني ووسائل  واملدنيني  التنظيم  بني  وتداوهلا  واألوصاف  التسميات  إطالق  يعدُّ   
جزءاً من سري التنظيم بعقلية حمددة ومتوافقة مع جهة أو تيار وهو ابألحرى )التيار الوهايب السلفي( ويقوم 

التنظيم إبطالق التسميات حبسب اآليت:
األعضاء املهّمون والقادة: استخدام الكىن الدينية ومصدر الدولة، مثل: )أيب بكر البغدادي(، )أيب 
عبيدة السوري(، ) طلحة املغريب(، )عمر السعودي(، )خالد املسعري(، )أيب مسلم الرتكماين(، )أيب عمر 

الشيشاين(، )أهل الشام(، )أهل العراق(....وغري ذلك.
أوصاف العدو: يوصف إعالم ودعاية داعش )املستهدفني( ابألوصاف اآلتية: )اجليش الصفوي(، )املرتدين(، 

)اخلونة(، )عمالء أمريكا(، )الرافضة(، )أذانب إيران(، )الكفرة(، )املرتزقة(، )أعداء اإلسالم(، )أعداء هللا(.

شكل 29بعض الرسائل املرئية اليت يدفع هبا التنظيم )الحظ استخدام التوصيفات وحتديد املسميات(.
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18- األحكام واألمور اليومية: 
يتبىن داعش األحكام واألمور العامة يف اإلدارة والتمويل واحملاسبة وإصدار الفتاوى، كأهنا دولة 
وكأهنا كيان رمسي مرغوب فيه، وقد عززت ذلك ابألوراق الرمسية واألختام واستخدام اسم الدولة اإلسالمية 
يف املعامالت اليومية )كإصدار العملة وجوازات السفر34)*( كما يظهر( وعالمات الدوائر واملدراس وحتويل 

األمساء واملناهج واملؤن وغريها.

شكل 30 يقوم التنظيم ابلطبع والتوزيع والتعامل مع املفردات اليومية كأنه دولة رمسية قائمة وحقيقية.

34 . )*( مل يتم التأكد من هذا األمر، لكن قام داعش بتسريب صور جلواز الدولة اإلسالمية، مكتوب يف أسفله )حامله تسري له 
اجليوش لو مسه ضرر( وهو تشبيه ملا حيمله اجلواز األمريكي. 
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19- التوريط:
التوريط، أي  اتباع أسلوب   من منافذ سياسة تنظيم داعش يف كسب األنصار وجتنيد املدنيني 
أو  الضغط اجلسدي  أو  الشهرية  املساعدة  يعلموا، أبسلوب  أن  البعض من غري  استخدام  العمل على 

االجتماعي، وفجأة يرى بعٌض منهم أهنم وسط التنظيم وجزء منه.
20- إصدار الكتب واملطبوعات: 

يقوم التنظيم بشكل دائم إبصدار املؤلفات اليت يراها تعد خطة طريق جديدة وحمدثه لنشر أفكاره 
وكسب املزيد من األتباع والسيما يف اخلليج واملغرب العريب ومصر، ويقوم بتكليف أحد السلفيني ابلتأليف 
)كطبعة أولية(، مث الدعم ابلنشر الرمسي مع عالمته، وتقوم املؤسسات املعلنة واجملهولة ابلرتويج والتوزيع 

فضاًل عن نشرها وإمكانية حتميلها على مواقعه.
21- ضعف التصدي الدعائي واإلعالمي: ويتلخص بالنقاط اآلتية35 )1(:

 التناقض بني الوقائع واملادة اإلعالمية املسوقة.
 ضعف الرصد وعدم االهتمام ابلبياانت والصور واملنتج اإلعالمي للعدو ودراستها وحتليلها.

املبتذل( يف تسويق  )الكالم  الكليشيهات  املتناسق، واستخدام  فيه والضخ غري  املبالغ  التهويل   
األخبار واإلشاعات وعدم تفنيدها. 

و)تعدد  احلرب،  بياانت  إصدار  يف  رمسية(  )غري  متعددة  ومصادر  شخصيات  على  االعتماد   
مصادر املعلومات(، وعدم االعرتاف ابخلسائر بشكل مطلق.

 السري يف لغة وسياق ومكان وكلمات حمددة، من دون تغيري، وضعف االستعانة ابملراسلني 	 
امليدانيني.

 عدم استخدام ماكنات رفع املعنوايت، كالشعارات، واألغاين، واألانشيد الوطنية، والرموز، 	 
والصور التأرخيية، وعدم إبراز عيوب اإلعالم املعادي ومزالقه وتناقضه، وعدم كشف أكاذيبه.

عدم التفريق بني الفعل الدعائي )للداخل، للقطعات املعادية، للخارج(، وضعف أداء الناطق 	 
العسكري أو املتحدث الرمسي وأدواته يف اإلقناع .

ضعف الرتكيز على القادة امليدانيني العسكريني وتناسي قصص وشواهد احلرب، وذكرايت املقاتلني.	 

35. )1( د.كامل القيم )استحضارات إدارة اإلعالم والدعاية ضد داعش( مرفق ندوة حوارية / مركز محورايب لألحباث 
والدراسات االسرتاتيجية يف 23/ 9/ 2014.
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ضعف العمل ابألفالم الواثئقية حول طبيعة املعارك، أو املناطق، أو الشخصيات، أو األزمات، 	 
واالستمرار يف عرض املواد اإلعالمية اهلابطة وتكرارها لرفع املعنوايت.

تناسي أدوار اجلهات الساندة يف إدارة وإدامة العمليات، كالثقافة، ورجال الدين، واجلامعات 	 
والوزارات وغريها.  

الذي 	  ابلشكل  النتائج(  املكان،  الشخصيات،  )الرقم،  اإلعالمية  للوسائل  الكيفي  التحرير 
يصل إىل حالة التناقض بني الفضائيات الساندة مثاًل والصحف، أو أخبار املواقع اإللكرتونية 

أو الناطق الرمسي.
ضعف العمل بتصدير اإلشاعات وأساليب احلرب النفسية.	 
العام مبا حيصل 	  الرأي  الوطين واجملتمعي يف إشراك  الفضاء  عدم خروج وسائل اإلعالم إىل 

وعرض وجهة نظرهم وإغفال عرض اعرتافات األسرى واملتسللني وحاضنات العدو وبعض 
أهدافه اإلجرامية إزاء منطقة أو مكان حمدد.

التوصيات:
على رجال الدعاية ومن يدير احلرب النفسية أن يعملوا ابآليت:

أن نفهم اخللفية العقائدية والدينية والتأرخيية لداعش.
أن نعمل على رصد إعالم داعش وإمكانية استخدامه للرد أو للحجب أو للمعاجلة.

أن نفرز املواقف والبياانت السياسية ومن مث اإلقليمية والدولية ضد داعش.
أن حندد إمكاانتنا املتاحة للتسويق اإلعالمي.

أن حندد أهدافنا الكربى والصغرى حبسب جمرايت الصراع.
أن نستفيد من كل املعطيات التأرخيية والفنية واإلعالمية املتاحة ونصنف وحدات املعاجلة اإلعالمية 

)صور، أفالم، مقاالت، مقاطع، تصرحيات(. 
أن ندرس حاضنات داعش من املؤيدون؟ ومن املعارضون؟ ومن املستفيد ؟ ومن املتضرر األكرب؟

الدور املستقبلي واالسرتاتيجي لتمدد داعش، أشخاص، مناطق اقتصادية، معوانت، دول جوار، 
سرقات، أخرى.



101

ما سلوكيات داعش ضد العراقيني أبطيافهم؟ من يتعاون معهم أو يقرتب من أهدافهم أو يصمت 
لسلوكهم؟

كيف يتم تسويق انتصاراهتم يف موقف ما؟
ما اجلهات اليت معنا ضد داعش )إعالمية، سياسية، دولية(؟

التنسيق يف وحدة اخلطاب وتوزيع األدوار ضد داعش، وأن نتعرف جيداً ملن نتوجه ابخلطاب، ومن 
يتلقى اخلطاب )أي فئات، يف الداخل واخلارج(.

احلوارات،  الواثئقية،  )األفالم  الفضائيات:  املتعددة:  اإلعالمية  األجناس  من  نستفيد  كيف 
األغاين واألانشيد، الصور، نقل األضرار، األخبار، التقارير، رد الفعل الدويل، خرائط املعارك واجتاهاهتا(، 
اإلذاعات: )الربامج املباشرة، اللقاءات الشخصية، األخبار، التقارير، األانشيد واألغاين الوطنية، التوحيد 

اإلذاعي(، الصحف: )املقاالت االفتتاحية، العمود، التحقيقات، املقاالت، الدراسات واألحباث(.
كيف نصدر خماطر داعش إىل الداعمني من دول اجلوار )خماطبة الرأي العام(.

أي من الوسائل اإلعالمية هي األكثر اتثري يف حرب الدعاية واملعلومات....ملاذا؟
من يستهلك موادان اإلعالمية، هل أثران على اآلخرين؟ كيف؟ ملاذا؟ 

كيف نشعر أننا دحران العدو ابإلعالم؟
العمل ابإلذاعات املتحركة والبديلة )امليدانية املوجهة(.

استخدام املنشورات والصور والتحذيرات .
تقومي العمل وقياس األثر.

مهمات واستحضارات املراسل احلريب: 
وآليات  والدفاع  ابهلجوم  املتعلقة  العسكر  مبصطلحات  اإلملام  العسكرية:  والثقافة  املعلومات   
الساندة  التشكيالت  أهم  على  التعرف  واستحضاراهتا، وكذلك  العسكرية  املواجهة  مفردات  وتسميات 

للقوات املسلحة من املتطوعني.
 اإلملام ابلرتب العسكرية والتشكيالت واألسلحة، والتعرف على أمساء املناطق وتفصيالهتا اليت 

جتري عليها املعارك حالياً أو مستقباًل.



102

العدد )1( حزيران 2017

 خريطة عمل يومية: ماذا سأعمل )تصوير، لقاءات، حتليل، تغطية معركة مستقبلية، تغطية صد 
هجوم، مادة لرفع املعنوايت(؟.

سابقة،  أفالم  رصاص،  وأزيز  انفجارات  أصوات  صور،  )إرشيف(  خام  مادة  من  لدي  ماذا   
تصرحيات قادة، تصرحيات لقادة داعش، مواقف للجهات الساندة؟.

كيف سأكون مع القطعات؟ بصفيت إعالمياً، مقاتاًل، عراقياً، مراقباً ملا جيري، علينا أالَّ جنعل هناك 
توجساً للمقاتلني وهم ميارسون حياهتم الطبيعية والشخصية يف ساحات املعارك والسيما يف أوقات الراحة 

أو فرتات الدفاع الطويلة.
ماذا علي أن أعرف يف ساحة العمليات؟ علي أن أعرف اآليت:

 تسميات وجغرافية املنطقة.
 العمليات السابقة ونتائجها. 

 أهم القادة واملسؤولني للقطعات. 
 تشكيالت ونيات العدو مبا أمكن .

 على ماذا جيري الرتكيز؟
 األسلحة الثقيلة وحتركاهتا. 

 ترميز وارتسامات تعابري املقاتلني وهم مبعنوايت عالية.
 إجراء حوارات مع أشخاص جييدون الكالم لرفع املعنوايت. 

 إجراء لقاءات مع القادة واملقاتلني على شكل جماميع. 
 جتنب إطالق صور احلركات العفوية وردود األفعال اليت ترمز إىل احلط من شأن شخصية أو جهة 

أو طائفة.
 تصوير املواجه ابلنحو الذي ينقل اندفاع املقاتلني وانتصارهم.

 االنتباه إىل تسجيل أزيز اإلطالقات وأصواهتا.
 من املفضل أن حيمل املراسل -مع مرافق الكامريا- حمفظة صغرية وجهاز موابيل لالتصال عرب 
الشبكات العاملة، وميكن أن يقرأ بعض األخبار والتصرحيات يف املفكرة أو دفرت املالحظات احملمول معه 

دوماً؛ كون ذلك يعطي فاعليًة واهتماماً أكثر للمتلقي .
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 الرتكيز على أوضاع األعالم )علم العراق والراايت للقوات املرافقة كالتشكيالت واملتطوعني وأعالم 
الصنوف(.

الرتكيز على )قتلى أو أسرى العدو إن وجدوا(، فضاًل عن تصوير مناطق تواجدهم بعد تطهري 
مواقعهم، والرتكيز على خملفاهتم ومستحضراهتم املدنية والعسكرية.

ال جيوز التسرع يف إصدار البياانت بنحٍو شخصي )إالَّ بعد التأكد من مصدر عسكري أو طيب 
موثوق( وعادًة ما يتم لفظه على شكل )توقُّع(.

االبتعاد عن كلمات الوصف العام مثل: )خسائر كبرية جداً، وهروب جلميع أفراد العدو، ومتت 
تصفية أو معاجلة كل القطعات املهامجة، وقتل عدد كبري منهم، وتكبدوا خسائر فادحة ابألرواح واملعدات( 
فتلك املصطلحات تستخدم يف احلروب الكربى والدولية وليست مع عصاابت مناطقية مثل داعش، إْذ إنَّ 

األفضل يف التلقي أن نركز على العدد وكسب األرض وتصوير آاثر اهلزمية أو التقهقر.
العمل بقصص احلرب واألفالم الواثئقية.

الرتكيز أيضاً على املسؤول املدين واملشرف العام على منطقة العمليات: )احملافظون، وأعضاء جمالس 
احملافظات، واللجان االمنية، ومديرو األقضية والنواحي، وشيوخ العشائر، ومديرو الدوائر، وكادر خالاي 

األزمة يف احملافظة أو املنطقة(.
ارتباط املادة اإلعالمية اخلام من جبهات القتال إىل السلك املدين واإلفادة منها يف تركيب برانمج 
أو تقرير ودجمه كمادة للرأي العام مفعلة ابجلانب الفكري، كإجراء مقابالت مع أكادمييني ومتخصصني 
يف علوم جماورة حلالة ميكن استخدامها مع للتسويق النفسي كإجراء احلوار مع األطباء، أو خرباء اإلعالم، 

واجلغرافية، وعلم النفس، واالجتماع، والرتبية، واالقتصاد وغريهم.
االنفتاح على تعرُّف اجملرايت اللحظية واليومية )سوق األخبار والتقارير( من مصادر متعددة مع 
أو ضد توجهاتنا، سواٌء أكانت فضائيات أم مواقع أم إذاعات؛ لتقدير املوقف والرد مبا أمكن على بعض 

اإلشاعات، أو لتأكيد بعض الوقائع أو تصحيحها.
الرتكيز على معاانة النازحني واملتضررين جراء احلرب واملصادمات.

الرتكيز على األضرار الصحية والبيئية والنفسية جراء استمرار املعارك دون حسمها.
الرتكيز على رود األفعال الدولية اإلجيابية ملواقف الدول واملنظمات والشخصيات.



104

العدد )1( حزيران 2017

أهم املراجع:
أبو بكر انجي: إدارة التوحش: مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية، دون ببلوغرافيا.

أفالم يوتيوب خاصة بدعاية تنظيم داعش.
http://www.al-sharq.com/Ugc/Article/493 بوابة الشرق موقع:

.www.aliraq.info.p=10946 :بوابة العراق االخبارية
جريدة احلياة السعودية: يف 9/ أكتوبر /2014 

جريدة النهار اللبنانية: يف 25 آب 2014
 د. حيىي اليحياوي: قضااي يف جتاذابت العالقة بني اإلعالم والسياسة، مركز اجلزيرة للدراسات 

)ورقة عمل( 14/ تشرين 2 /1013.
مركز   / ندوة حوارية  مرفق   داعش(  والدعاية ضد  اإلعالم  إدارة  )استحضارات  القيم  د.كامل 

محورايب لألحباث والدراسات االسرتاتيجية يف 23/ 9/ 2014.
 داعش: نشأهتا .. قيادهتا .. اسرتاتيجيتها يف وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات، الرصد: ملحق 

4 ) كربالء: املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية(، آب 2014.
رميا زهار: حرب الدعاية لدى داعش: موقع إيالف / يف 27/ أغسطس 2014/ العدد 4845.

يف  داعش  جتاه  أمريكا  اسرتاتيجية  عن  التعبري  أساء  أوابما  بوست:  واشنطن  العليان:  طارق   
http://www.24.ae/article/101270’ 10/10/2014

عبد الباري عطوان: الدولة اإلسالمية: اجلذور، التوحش، املستقبل ، ط1) بريوت: دار الساقي(، 
.2015

)دمشق-  ط1  السود،  والراايت  السفياين  داعش  األخري:  العصر  مارد  احلكيم:  عبد  منصور   
القاهرة: دار الفكر العريب(، 2015.
موقع كوكل )صور متعددة(.

الوكاالت واملواقع اخلربية يف 2013/8/7.
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املراجع االلكرتونية: 
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/934803.html#sthash.bjoFjFUJ.
dpuf .

http://www.kulalakhbar-iq.com/index.php?option=com_content&view=article&id.

http://www.kurdname.org/2014/06/blog-post_30.htm 

http://www.shabiba.com/News/Article5418.aspx#ixzz3FplEqiUw.
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مقدمة:

ال شكَّ أن الدولة املدنية )الوطنية( احلديثة القائمة يف أرجاء العامل املتقدم، قد هنضت على أكتاف 
اجملتمع املدين وسائر التنظيمات الوسيطة، اليت انبثقت من رحم الطبقة الوسطى الفتية والفاعلة، وصاحبة 
اإلبداع يف املسارين الطبيعي، والتقين، والفكري، والفلسفي، وهو إبداع مل يقدم للعامل التكنولوجيا احلديثة 
أببعادها الصناعية واملعرفية -اقتصاد املعرفة القائم على االتصاالت- فحسب، وإمنا قدم أيضاً كبار العلماء 
والفالسفة الذين نّظروا يف جمال الدولة واملؤسسات املوازية -اجملتمع املدين والقطاع اخلاص حملياً وعامليًا-.

إنَّ هذه الدولة املدنية وهذا اإلبداع التقين والفلسفي )املعاصر( مل يُوَلد عندان حنن العرب ويظهر 
حىت اآلن إاّل يف شكل حماوالت وهبات هنا وهناك، ما أن تظهر، إال وتواجه مبعاول اهلدم حتت حجج 
وشعارات واهية، ومن هنا ابَن ختلفنا وظهرت تبعيتنا لآلخر، بل إننا فشلنا حىت يف تقليد البىن احلضارية 
احلديثة، ومل نؤسس بنياانً )لدولنا( املعاصرة، اليت هي أشباه دول وليس بدول، ابملعىن الصحيح ملفهوم 
الدولة؛ ألهنا )دول( ال تزال تعيش ما قبل املرحلة الفيربية -نسبة ملاكس فيرب 1864-1920 ونظريته 
يف السلطة العقالنية القانونية- يف حني جتاوز العامل املتقدم ذلك إىل مرحلة ما بعد احلداثة، وهي مرحلة 
الدولة  الدولة وعموديتها، إىل مقاربة بني  التقليل من هرمية  العوملة واحلوكمة، مبا يفضي إىل  تقوم على 
والتنظيمات املدنية واالقتصادية الوسيطة )اجملتمع املدين والقطاع اخلاص(، مبا يقلب العالقة العمودية إىل 
أفقية، لصاحل مؤسسة مدنية-اقتصادية جديدة تفّعل من دور الشراكة والتشاركية، مبا جيعل عمل الدولة 
مبدعاً خالياً من الرتهل واحللقات الزائدة والوقت الضائع واجلهد املهدور، لصاحل أداء فاعل يوازي عمل 
الشركات الناجحة اليت حتسب لكل جزء من عملها حساابً، مبا يؤدي إىل توافق عملها مع عمل املاكنة 
اليت تتوافق مع املنهج الوظيفي الذي حيدد لكل جزء عماًل حمدداً يكمل عمل األجزاء األخرى، وهكذا 

يكتمل عمل الكل .
إذن الدولة املعاصرة اليت نروم بناءها يف عاملنا العريب ال ميكن أن تقوم إالَّ بفسح اجملال أمام الطبقة 

الدولة العربية المعاصرة
بين إشكالية المكونات )اإلثنية( المغلقة وخيار المؤسسات 

المفتوحة )الوظيفية( 

أ.د. عبد السالم إبراهيم بغدادي *

* جامعة بغداد/ مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية
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الوسطى املستنرية، اليت تصنع اجملتمع املدين، الذي بنهوضه التدرجيي، يرتاجع اجملتمع األهلي وبناه التقليدية 
السياسية،  والشراكة  االجتماعية،  والعدالة  املواطن،  بدور  تؤمن  حديثة،  مدنية  مؤسسات  قيام  لصاحل 
مؤسسات تقوم على ثقافة سياسية تؤمن ابلشراكة واملسامهة، وترفض اخلضوع واالستبداد، وتقيم تنمية 
اقتصادية متكن اجلميع من توسيع خياراهتم يف إطار دولة عصرية تفيد من معطيات علم السياسة يف اإلدارة 

واحلكم وتنتفع من نتاجات احلضارة احلديثة، مبا جيلب التقدم وليس احلداثة فقط.
 وأتيت هذه الدراسة -وإن كانت على عجل وبشيء من االختصار- لتقدم إسهاماً متواضعاً على 
طريق بناء دولة أتخذ خبيار املؤسسة املدنية املبنية على املنهج الوظيفي بدياًل عما ابتلينا به من خيارات 
ترفع شعار املكوانت اإلثنية، وهو خيار مرتبط أبيديولوجيا اجملتمع األهلي )التقليدي( وأفكاره الذي مل 
يعد له مكان يف بناء الدولة احلديثة، إنه خيار بني جمتمع مفتوح قائم على التعددية واإلبداع والتسوايت، 
وجمتمع مغلق مبين على األحادية واالستبعاد واالنغالق واجلمود والصراع، وهي حماولة متواضعة تصب يف 
بناء الدولة العربية املعاصرة، اليت يفرتض أن يعيش مجيع مواطنيها يف ظل عقد اجتماعي-سياسي )دستور( 
يساوي بني اجلميع حتت مظلة املواطنة والعدالة والتسامح مبا يفضي يف احملصلة إىل جمتمع آمن مستقر 

يزدهر فيه النماء واإلبداع والتقدم والرفاه.
يف ضوء ذلك، عاجلت الدراسة أزمة الدولة العربية املعاصرة، من منظور علم االجتماع السياسي 
الدولة من  ببناء  السياسة وعالقته  تتعلق مبعطيات علم  أساسية،  السلطة( من طريق تسعة حماور  )علم 
منطلق احلفاظ على التنوع الثقايف يف إطار الوحدة )الوطنية(، وخلق روح املواطنة اباللتزام ابملساواة والعدالة 
ثقافية دميقراطية توازن بني احلرية واملساواة ضمن جمتمع مدين يقوم على اإلبداع  االجتماعية يف أجواء 
والشراكة واالستنارة والتنمية أببعادها املختلفة، يف أجواء من الشفافية، واإلدارة العقالنية ضمن ما ابت 
يعرف ابحلوكمة واإلدارة الرشيدة، يف شكل من احلكم يسمح مبشاركة واسعة للشعب يف صنع السياسات 

العامة، سواء يف ظل دولة بسيطة أم مركبة .
 وانتهت الدراسة إىل التأكيد على مسؤولية النظم السياسية يف احلفاظ على وحدة الدولة وسالمتها 
وأمنها ورفاهية شعبها، على وفق مرتكزات علم السياسة الذي يقول: إن النظام السياسي يف أي زمان 
ومكان هو الذي يصنع القاعدة القانونية، وهو من يطبقها، وهو من حيكم هبا، فإن صلحت صلح األمر 
كله، وإن فسدت فسد األمر كله؛ إذن فإن االحتاد أو التفكك إمنا يبدأ من والة األمر قبل غريهم؛ ألن 

القاعدة العامة تؤكد على أنه حيثما وجدت السلطة وجدت املسؤولية.
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أهداف الدراسة:
1. يف اإلفادة من معطيات علم السياسة:

هتدف هذه الدراسة إىل حبث إشكالية الدولة العربية املعاصرة سواء يف شكلها اليسري أم الالمركزي 
اإلداري أو الفدرايل؛ من أجل إجياد حل توافقي حيفظ هلذه الدولة متايزها عرب وحدة تراهبا، ويعمق تواصلها 
مع عاملها العريب مبا يدمي هلا ترابطها وحيفظ أواصر الشراكة السياسية والتعاون بني خُنَبها وقادهتا، عرب آلية 
متزامنة حتافظ على التنوع ضمن إطار الوحدة يف عالقة دائمة تُبقي على متايز كل دولة عربية على حدة 
وتدمي يف الوقت نفسه ترابطها مع غريها من الدول العربية يف كيان عريب يتسم ابملرونة والتماسك يف آن 
واحد، وإذا كنا نريد ما مت ذكره آنفاً حقاً، فما علينا إالّ أن نبدأ من معطيات علم السياسة ومدخالته 
وتوظيفها؛ الستنباط حل عقالين ألزمة الدولة العربية املعاصرة اليت يتهددها متغري التفكيك والتمزيق بفعل 

عوامل داخلية وخارجية مل تعد جمهولة.
وهنا نرجع إىل أفالطون الذي ذهب من قبل إىل عدم وجود »فن آخر أو علم أحق من العلم 
السياسي، بتدبري شؤون اجملتمع اإلنساين وحكم الناس على وجه العموم«، واستنتج من ذلك أن »السياسة 
فن مهيمن على الفنون مجيعاً، إنه يشرف على القوانني وعلى كل الشؤون املتعلقة ابلدولة وحييكها برباعة 
فائقة وخيرجها نسيجاً واحداً، إنه فن شامل وجيب أن نطلق عليه امساً شاماًل جامعاً، أاَل وهو السياسة أو 
فن رجل الدولة«؛ وإذ ترتتب على ذلك نتيجة تفيد بسيطرة العنصر والبعد السياسي الكاملة واملطلقة، 
على حياة اجملتمع اإلنساين وحكمه هلا وحتكمه هبا، فسيقتضي ذلك ويستوجب أن تكون البداية والنهاية 

دائماً يف كل شأن من شؤون احلياة اإلنسانية من السياسة وإىل السياسة وابلسياسة ومع السياسة)1(.
وعليه فإن اخلطوة األوىل يف حل أي مشكلة أو إشكالية هي االعرتاف بوجودها، وجتنب جتاهلها أو 
إدارة الظهر عنها)2(، وأن تكون املصلحة -يف حل أي مشكلة- أوىل ابالعتبار من األفضلية، وذلك على 
وفق قاعدة فقهية قدمية اعتمدهتا بعض املدارس اإلسالمية تقول جبواز إمامة املفضول مع وجود األفضل، أو 
الفاضل؛ فينبغي للحل هنا أال يقوم على شكل حمدد للدولة العربية بوضعها احلايل )القطري( أو أبمنوذجها 
املرجتى )الدولة العربية الواحدة(، وإمنا على مضمون هذه الدولة، متاشياً مع القول الصيين املأثور: ال يهم لون 
اهلرة، طاملا أهنا جتيد اصطياد الفئران)3(؛ وعليه فإن الدولة سواء بشكلها الفدرايل أم الالمركزي أم الوحدي 

1. ينظر: أفالطون، رجل الدولة، تعريب أديب منصور، )بريوت: دار صادر، ودار بريوت، 1959(، ص: 64، وقارن 
مع علي عباس مراد، حول بعض مشكالت إعادة بناء الدولة يف العراق، جملة محورايب، بغداد، العدد الرابع، السنة األوىل، 

كانون األول/ ديسمرب/ 2012، ص: 211.
2. الشرق األوسط، العدد 12754 يف 2013/10/29، ص: 14، من مقابلة مع امللكة رانيا على قناة العربية.

أفريقيا  املعاصر يف  التحرك االقتصادي  أفريقيا، )وقائع  الصينية يف  التجربة  إبراهيم بغدادي،  3. نقاًل عن: عبد السالم 
1949 - 2008( سلسلة دراسات اسرتاتيجية، العدد 97، )جامعة بغداد: مركز الدراسات الدولية، 2008(، ص: 1.
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-املركزي- فإهنا ينبغي أن يتوافر فيها عنصر االتفاق بني مواطنيها على العيش معاً يف إطار مجاعة سياسية 
واقتصادية واجتماعية ترتابط فيما بينها بعقد اجتماعي-سياسي يقوم على فكرة يسرية تتجسد يف املساواة 

القائمة أصاًل على املواطنة وعلى حكم مقبول منهم مجيعاً إلدارة الدولة وسن قوانينها)4(.
2. يف املواطنة 

يف الدول املتقدمة، صار قاطنو املناطق اليت تؤلف إقليماً هلا مواطنني هلذه الدولة، على اختالف 
انتماءاهتم العرقية والثقافية، فهو يوحدهم انتماؤهم للوطن وجتمعهم الرابطة الوطنية، وهنا متاهت -كما 
يذهب ديريك هيرت- املواطنية مع االنتماء الوطين)5(، إذ »أفضت العالقة العضوية القائمة بني املواطنية 
متمايزين يف األصل، مها:  التماهي يف مصطلحني  الوطنية إىل  الوطين والدولة  االنتماء  املتمحورة حول 

املواطنية واملواطنة، فهذه األخرية هي املرادف للجنسية يف الدولة الوطنية«)6(.
أدى هذا املسار ابلتدريج إىل جتدد منظومة املواطنية عرب بلورة ثالثة أبعاد للمواطنة، هي: البعد 
املدين )املتمثل ابحلقوق الشخصية والفردية(، والبعد السياسي )املتمثل حبقوق املشاركة يف السلطة(، والبعد 
االجتماعي )املتمثل حبقوق الضمان والتعلم واالستشفاء والسكن وأتمني متطلبات العيش...(، وغدا هذا 

املفهوم للمواطنة يف أساس تبلور الصورة اليت نعرفها يف عصران الراهن()7(.
مواطنيها  بني مجيع  املساواة  املواطنة من خالل حتقيق  مفهوم  برتسيخ  وأخرياً  أواًل  معنية  والدولة 
دون أي متييز، واحرتام التنوع االجتماعي؛ مهما تعددت ألوانه وأطيافه، والتعامل معه على وفق انطالقة 
وطنية بعيدة عن التعصب العرقي أو الطائفي، وهنا يقول أحد الكتاب العراقيني املهتمني هبذا املسار: 

4. عادل اجلوجري، برانرد لويس، سياف الشرق األوسط ومهندس سايكس بيكو/ 2، )حلب: دار الكتاب العريب، 
2013(، ص: 174، عن عبد املنعم سعيد/ شرعية الدولة احلديثة.

5. علي خليفة، اجمللة العربية للعلوم السياسية، العددان 39 و40، 2013، ص: 16، نقاًل عن: ديريك هيرت، اتريخ 
موجز للمواطنية، ترمجة آصف انصر ومكرم خليل )بريوت: دار الساقي، 2007(.

السابع عشر حتديداً، حيث  القرن  بعد  ما  الغريب حصراً،  السياسي  ابلتاريخ  املواطنية(  املواطنة )ال  يرتبط مصطلح   .6
سقطت احلواجز واألسوار اليت كانت تفصل بني املدن األوروبية بعضها عن بعض لتكوين الدولة القومية اليت يسكنها 
شعب واحد على الرغم من تنوع األجناس أو اللغات أو األداين فأصبحت الدولة وطناً هلم يف ظل تفاعل اجتماعي 
وسياسي واقتصادي وأخذ تعبري األمة يتصل ابلدولة. جيدر ابلتايل التمييز بني املواطنية-املفهوم )يف أكثر من جمتمع وعلى 
امتداد العديد من احلقبات التأرخيية( واملواطنة-التجربة التأرخيية اخلاصة مبنظومة الدولة-األمة، أنظر: غسان طه، »املواطنة 
ومشروع الدولة العادلة يف لبنان« يف: املواطنة والدولة: مقارابت واجتاهات، سلسلة الدراسات الفكرية )بريوت: منتدى 

الفكر اللبناين، 2010(. عن املصدر نفسه ص: 16.
7. Thomas Humphrey Marshall, Class, Citizenship and Social Development 

)London : Garden City , 1965(..16 :عن املصدر نفسه، ص
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تتجذر العرقطائفية)8( يف الدولة حينما تتم أدجلة التنوع اجملتمعي، وتتعقد حينما يتلبس الدولة عرٌق واحد 
أو طائفٌة واحدة، وتتعمق حاملا تفقد الدولة حياديتها وصفتها األبوية، وتعلو شأانً حينما تفارق املدنية 
والتحديث، وترتسخ يف الوقت الذي ُتسحق اخلصوصيات الذاتية وتصهر اهلوايت الفرعية... فالدولة ال 
تعىن بصهر اهلوايت ومصادرة اخلصوصيات، فهي إطار جامع للتنوع اجملتمعي ختلق املشرتك بني مواطنيها 
على أساس من احلقوق والواجبات املتكآفئة لتحقيق املصاحل الفردية والعامة.. واهلوية الوطنية هوية سياسية 
تعرّب عن مجيع األفراد واجلماعات واهلوايت الفرعية الداخلة يف تركيبة الدولة، وهي الروح الناجتة من التماهي 

السياسي ابلدول وليس التماهي العرقي الطائفي اإلثين.  
اخلطري يف املشكلة العرقطائفية حينما تتكون هبا ومن خالهلا القوى السياسية املعنية بفعل الدولة، 
فحينها ال يعود لألمة السياسية من وجود؛ فستكون هذه القوى قوى ردة على مشروع الدولة وعلى أمة 
الدولة نفسها، واألخطر حينما يندفع اخلطاب املذهيب والفكري وراء أتصيل العرقطائفية على أساس ديين 
الثقايف لتربير العزل واإلقصاء والتخوين والتكفري والتفوق  وثقايف، فيتم توظيف املقدس الديين واملوروث 

على أساس االنتماء العرقطائفي.
ترتسخ العرقطائفية أيضاً حينما يتم أتسيس الدولة على وفق استحقاقات احملاصصات السياسية-

العرقطائفية لتتمذهب مؤسساهتا بلون املذاهب السياسية اليت تدمج العرق ابلطائفة ابلسلطة، فينتج لدينا 
دولة املذاهب السياسية على وفق أقيسة الفرق العرقطائفية، وليس دولة املواطنني املفصلة على وفق أقيسة 

املواطنية والكفاءة.
من  والدولة كأعلى شكل  العرقطائفية،  التوافقية  التقاسم يف ظل  االنقسام ال  تعاين  السلطة  إن 

أشكال السلطة ستفقد علويتها يف ظل انقسام سلطتها)9(.
إذن الدولة العربية احلديثة -مهما كان شكلها- ينبغي هلا أن تقوم على قاعدة املواطنة وحتقيق 
الشراكة السياسية الفاعلة واحلقيقية بني مجيع مواطنيها دون متييز أو تفريق، وإاتحة احلرايت العامة وغريها 
من القيم، وهذا كله -مع عوامل أخرى- ستأيت هذه الفقرة على ذكرها، فيعمل ذلك على تقوية أواصر 

8. العرقطائفية: جاءت هنا مبعىن أدجلة التنوع االجتماعي بقصد إضافة بعد سياسي-متييزي على االنتماءات العرقية/ 
املناظرة  االنتماءات  على حساب  الدولة  داخل  معني  طائفي  أو  عرقي  النتماء  أفضلية  يعطي  مبا  للمواطنني،  الطائفية 
األخرى، ولألسف فإن هذا ما متارسه بعض النظم السياسية العربية حتت ذرائع وحجج خمتلفة، وهي حجج ال تصمد كثرياً 
أمام مبدأ املساواة والعدالة واملواطنة وتكافؤ الفرص، ومثل هذه السياسة تؤدي يف احملصلة إىل أن تفقد الدولة حياديتها 

وموضوعيتها إزاء عموم مواطنيها؛ مما يدخلها يف أزمات متناوبة.
العاديل )2-3( حتت عنوان )ثورات  التميمي مع املفكر حسني درويش  9. ينظر احلوار الذي أجراه الصحفي توفيق 
الربيع العريب فجرها الشباب املدين احلامل ابحلرية/ استخدام املقدس للوصول إىل السلطة احتيال على الدميقراطية( صحيفة 

الصباح/ بغداد، العدد 3058 يف 11-3-2014 ملحق )دميقراطية وجمتمع مدين(، ص: 12.
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الوحدة الوطنية يف ظل التنوع)10(؛ وهذا يعين إدارة الدولة على أسس مدنية ودميقراطية وعقالنية عادلة مبا 
يضمن احرتام حق املواطنة لكل فرد من أفراد الدولة بغض النظر عن انتماائته الفرعية )العرقية/ الثقافية(، 

ومبا خيدم حقوقه وكرامته حبيث ال تضيعه وال تغيبه على وفق قواعد دستورية وقانونية واضحة)11(.
ومن واقع التجربة السودانية املريرة يقول الصادق املهدي - رئيس الوزراء السوداين األسبق للمدة 
1986-1989، واملفكر اإلسالمي املعروف- عن حق املواطنة يف حديث له عن اإلسالم والدستور 
)القادم( يف السودان: إن »اإلسالم جزء مهم من املكون الثقايف السوداين، والقول أببعاده من الشأن العام 
ال جيدي، بل أييت بنتائج عكسية، ولكن املطلب اإلسالمي أن ال حيرم اآلخرين حقوقهم الدينية واملدنية، 

وأن ال خيدش املساواة يف املواطنة، وأن يتم عن طريق آلية دميقراطية«)12(.
وهذا ما يعتقد به العديد من املختصني السودانيني يف القانون الدستوري -مستلهمني اعتقادهم 
من جتربة السودان املؤملة اليت أفضت إىل انشطاره إىل دولتني، ومن دون أن ينهي هذا االنشطار معاانة 
الشطرين على الصعد كافة- إذ يذهب بعضهم إىل القول: إن )فكرة الدولة احلديثة قائمة »على مفهوم 
أساسي من مفاهيم الدميقراطية والدولة املعاصرة، وهو مفهوم املواطنة، ال على اهلوايت اإلثنية أو الدينية أو 
الثقافية؛ وهبذا الصدد، مل يتضمن الرتاث الدستوري يف الدولة السودانية احلديثة نظرية دستورية كاملة ملركز 
املواطنة وقد خلت دساتري السودان من ذلك، ويرى بعض الباحثني أن األوان قد آن إىل أن تورد شروط 
املواطنة ومؤهالهتا يف الدستور مع أتطري كفيت امليزان هلا من الوالء واحلماية يف قلب ذلك الدستور؛ ألن 
املواطن احلر هو قلب األمة احلرة؛ ومن هنا أتيت أمهية وضع معايري مناسبة لتصميم الدستور الذي يتوافق 

مع أهل السودان ابلنظر إىل معطيات الواقع ومورواثت الشعب وقيمه)13(.
3. يف الدستور 

وطاملا حنن نذكر الدستور، والتجربة السودانية هبذا الصدد، فهي جتربة قاسية يف شقيها املركزي 
والفدرايل فإن تصميم دستور جديد يستدعي أمهية فهم طبيعة الدولة السودانية ومشكالهتا على أن أييت 
الدستور وفق رؤية وطنية مجاعية أو توافق وطين لكي يكون اثبًتا وراسًخا. »إن الذي يكسب الدساتري 

الفدرايل يف السودان(، املستقبل  الدميقراطي والبحث عن الدستور يف ظل احلكم  10.حسن حامد مشيكة، )التحول 
العريب، بريوت، السنة 36، العدد 415، أيلول، سبتمرب/2013، ص: 28.

11.عبد اجلبار أمحد، الفدرالية والالمركزية يف العراق، عرض صحيفة الصباح، ملحق دميقراطية وجمتمع مدين العدد 3070 
يف 2014/3/25، ص: 11.

12.مشيكة، ص: 43. 
رؤى  وحمرران،  معدَّان  الباري،  عبد  الدين  ونصر  خليل  إبراهيم  حممد  عن:  نقاًل  مشيكة، ص27،  حامد  13.حسن 
القادم، )أم درمان: املعهد اإلقليمي لدراسات اجلندر والتنوع والسالم وحقوق  وتطلعات أهل السودان حول الدستور 
محزة،   /http://ahfadgender.com/sites/default/files/Books وكذلك   ،8 ص:   ،)2012 اإلنسان، 

مبادئ القانون الدستوري والتجربة الدميقراطية يف السودان، ص: 513.
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الثبوت والرسوخ ليس هو النص عليها يف لوح حمفوظ، وإمنا هو إدراك احلاكمني لروح الدستور قبل نصوصه 
والتزامهم على أنفسهم العمل دوماً على وفق تلك الروح وهذه النصوص، وكل ميثاق أو دستور جيب أن 
يكون يف موقع أثري يف قلوب السودانيني، كما العهد أو امليثاق، فالعربة يف اإلميان واالستعصام به، والذي 

يصدر عن قناعة وإميان فهو يبقى، وإن ذهب الذين صاغوه«)14(.
بني  السلمي  التعايش  وينظم  الشعب،  بني  التعاون  ممارسات  يقوي  الذي  هو  املرجتى  فالدستور 
السلطة واحلرية، ويرتقي حبقوق اإلنسان ويتيح التعددية احلزبية والسياسية القائمة على الشراكة السياسية 

احلقيقية والفاعلة)15(.
وفيما خيصُّ الدستور االحتادي املرجتى ألي شكل عريب احتادي، فإنه ينبغي أن يكون هناك حتديد 
واضح للسلطات )سلطات حصرية لكل مستوايت احلكم الثالثة )املركز »احلكومة االحتادية«، الوالايت، 

احملليات( مع تبيان السلطات املشرتكة بينها.
ومن األمهية مبكان أن يتضمن الدستور االحتادي يف فصل احلكم نصوصاً حمددة عن مستوايت 

احلكم الفدرايل وموارد كل مستوى، وأن يراعى التوازن يف السلطات واالختصاصات واملوارد املالية)16(. 
معناه  أي  الدستوري  القانون  )مدلول  إن  أندريه هوريو:  الفرنسي  الدستوري  العالمة  يقول  وهنا 
العميق، أو كما يقال مهمته، هو تنظيم التعايش السلمي بني السلطة واحلرية يف إطار الدولة– األمة()17(. 
أو بتعبري اليوم )الدولة الوطنية( اليت جتمع على إقليمها مجيع املواطنني بغض النظر عن قومياهتم 
القانون، كما قال الكاهن  العليا واألولوية؛ ألن  اليد  له  ينبغي أن يكون  وأدايهنم ومعتقداهتم، فالقانون 
الكاثوليكي الكوردير عام 1848 -وهو عام الثورات »اليسارية« يف أورواب- هو الذي يعدل »بني القوي 
والضعيف، وبني الغين والفقري، وبني السيد والعبد، واحلرية هي اليت تضطهد، والقانون هو الذي حيرر، وإذا 

مل حيكم القانون، فان القوة هي اليت حتكم، وهذا اخليار يطالعنا يف أماكن عدة من العامل«)18(.

14. مشيكة، ص41 عن منصور خالد، النخبة السودانية وإدمان الفشل: اجلزء األول، ص: 190.
تعود الدساتري اليت ورثها السودان مثله مثل بقية البلدان النامية إىل أصول أوروبية، فأغلب دساتري العامل الثالث وضع 
خطوطها العريضة االستعمار قبل رحيله، أما الدساتري األوروبية، فقد ولدت من رحم الدميقراطية الليربالية، والليربالية يف 

صورهتا اليت انتهت إليها متثل نظاماً للحكم يقوم على مرتكزات من أمهها الرتاضي االجتماعي.
15.بتصرف عن: مشيكة، ص: 44 

16. مشيكة، ص: 45.
17. مشيكة، ص27.

18. لقاء مع الكاتبة الفرنسية دانيال سالناف، حتت عنوان )روسو معاصران بتمزقه وقلقه( جملة، آفاق املستقبل، السنة 
الثانية، العدد 15، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، يوليو/ أغسطس/ سبتمرب، 2012، ص: 83.
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واالجتماعية  السياسية  املشكالت  وحده  يعاجل  ال  الدستور  أن  التأكيد  ينبغي  فإنه  ذلك  ومع 
اليت تالزم الدولة العربية املعاصرة منذ عقود عدة، فاحللول ينبغي أن أتيت دائماً يف إطار السياسة العامة 
الواقع، ضمن  للدولة)19(، وهي سياسة ينبغي أن تكون مرنة ومواكبة للتطورات اليت حتصل على أرض 

اإلطار النظمي الذي أيخذ ابملدخالت واملخرجات يف إطار تغذية عكسية مستمرة.
4. يف العدالة االجتماعية

وهذه السياسة ينبغي أن تقوم على حتقيق العدالة يف بعدها السياسي قبل أي شيء آخر؛ وذلك 
أن حتقيق العدالة السياسية يف بناء الدولة، فدرالية كانت أم بسيطة، هو )الشرط األول واألساس لتحقيق 
أي شكل من األشكال األخرى للعدالة، القانونية منها واالقتصادية واالجتماعية يف هذه الدولة، استناداً 
إىل عدالة السلطة احلاكمة فيها، اليت تستند بدورها إىل شرعية عالقة هذه السلطة مع اجملتمع املدين، طاملا 
أن أايً من تلك األشكال الفرعية املتخصصة للعدالة ومضامينها وتطبيقاهتا، هو أواًل وقبل كل شيء نتاج 
قرار سياسي وحمصلته؛ مبا جيعل مشكلة نقص العدالة أو غياهبا، وحل هذه املشكلة يف النهاية مشكلة 
وقراراهتا  وسياساهتا  ومؤسساهتا  السلطوية  السياسية  اإلرادة  تكون  األساس  هذا  وعلى  وحاًل سياسيني. 
العدالة يف مناذجها  وعملياً، عن حتقيق  نظرايً  أواًل وآخراً،  املسؤولة  والقانونية هي  الدستورية  وتشريعاهتا 

الفرعية املتخصصة، وتوفري متطلباهتا املادية واملعنوية، وضمان الوصول إليها.
وإذ ال ميكن للسياسة أن حتقق العدالة ما مل تتحقق العدالة أواًل، وابتداًء يف السياسة وسلطاهتا 
ومؤسساهتا اليت هي صاحبة القرار الفصل يف حتقيق العدالة واملوكلة بتطبيقها، فال بد إذن من أن تتمتع 
عليها،  تتقدم  للعدالة، وأن  املتخصصة  الفرعية  التطبيقات  بقية  التطبيق، على  السياسية أبولوية  العدالة 
وحتتل موقع الصدارة بينها حبكم االرتباط املؤكد والدائم واألويل لكل مشكالت نقص العدالة، أو غياهبا 
السياسية شرطًا  العدالة  مشكلة  مبا جيعل حل  سياسًيا،  غياهبا  أو  نقصها  مبشكلة  واقتصاداًي  اجتماعًيا 
وأساًسا، ومقدمة حلل مشكالت العدالة بكل صورها وأبعادها األخرى()20(؛ وعليه كان مطلب )العدالة( 
وما زال واحداً من أول املطالب اإلنسانية الفردية واجلماعية وأمهها، ليس فقط حبكم املعاانة الفعلية أو 
االفرتاضية لغالبية اجملتمعات من نقصان العدالة أو حىت غياهبا شبه الكامل، بل وأيضاً حبكم قدرة هذا 
األخرى  اإلنسانية  املطالب  ومستوايت  أشكال  من كل  األعظم  القسم  وحتقيق  استبطان  على  املطلب 

الرامية، ملعاجلة شىت أوجه وأبعاد ظاهرة نقص العدالة أو غياهبا يف احلياة اإلنسانية واملتمثلة يف)21(: 
1- نقص أو غياب العدالة السياسية بفعل:

19. مشيكة، ص: 41. وللتوسع يف هذا املوضوع حييلنا املصدر على:
 Clarke E. Cochran , Lawrence C. Mayer and T. R. Carr, American Public Policy

.: An Introduction )New York : Saint Martin Press , 1993( , p. 2
20. علي عباس مراد، )حول بعض مشكالت إعادة بناء الدولة يف العراق(، ص: 212.

21.مراد، ص: 209 – 210.
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احتكار حق ممارسة السلطة يف اجملتمع السياسي من قبل فرد أو أسرة أو قبيلة أو دين أو 	 
طائفة أو حزب أو فئة أو شرحية أو طبقة أو حتالف قلة ما، استناداً إىل أحد أو بعض تلك 

األسس االجتماعية.
عدم اعرتاف السلطة احلاكمة بشرعية املعارضة وتعاملها معها بوسائل غري قانونية.	 

2- نقص العدالة االجتماعية والقانونية واإلدارية أو غياهبا بفعل التوزيع غري العادل للخدمات 
والوظائف واملناصب العليا واحلساسة واختصاصها جبماعات أو فئات أو مناطق دون غريها، وعدم مراعاة 

التطبيقات القانونية واإلدارية ملبدأ العدالة بني املكوانت اجملتمعية مع مراعاة إختالفها وتنوعها.
3- نقص العدالة االقتصادية أو غياهبا بفعل التوزيع غري العادل للثروة الوطنية على القلة احلاكمة 
وحلفائها، وحرمان الغالبية العظمى من املواطنني من حقهم فيها، بل وحرماهنم غالباً من احلد األدىن من 

وسائل العيش الكرمي أو حىت جزء منها.
4- نقص أو غياب العدالة املعرفية بفعل تقييد أو إلغاء حرية املعتقد والتعبري عن الرأي والتعليم 
والنشر واإلعالم، مبا حيرم غالبية املواطنني من حقهم يف اعتناق ما يناسبهم من املعتقدات الدينية والدنيوية 

وحرية التعبري عنها، وممارسة طقوسها والوصول إىل املعرفة واملعلومات.
األنظمة  مجيع  وجوهر  الدينية،  الشرائع  غاية كل  تزال  وما  العدالة  “كانت  ذلك  لكل  ونتيجة 
األخالقية، وهدف كل القوانني الوضعية، حىت وإن مل تلتزم هذه األخرية هبا يف التطبيق فعلياً، ومل مينع 
اختالف األفراد واجلماعات بشأن كل ما يتعلق بطبيعة العدالة ومضموهنا ومظاهرها وأسسها ومقدماهتا 
ونتائجها من اتفاقهم، على كوهنا واقعة أساسية وشاملة ومركبة تتعلق بكل مكوانت احلياة وعناصرها، مبا 
جيعل أي غياب للعدالة أو حىت نقصها جزئياً مشكلة هي األخرى ذات طبيعة أساسية شاملة ومركبة“)22(.

 5- يف الدميقراطية والثقافة الدميقراطية والدميقراطية املالئمة لنا عربياً:
ال ميكن للعدالة أن تتحقق أو يكتمل بنياهنا إالَّ من خالل وجود نظام سياسي دميقراطي حقيقي، 
يتبىن الدميقراطية والشراكة السياسية قواًل وفعاًل، دستورايً وعلى أرض الواقع، والسيما يف بلداننا العربية اليت 
تتسم ابلتنوع الثقايف؛ ألن الدميقراطية هي األنسب إلدارة األزمات املتعلقة ابالنتماءات الفرعية )اجلماعات 
اإلثنية املتنوعة( وحلها، ويذهب كثري من املراقبني واملختصني، إىل أن الدميقراطية إن كانت ال تنجح دائماً 

يف حل الصراعات اليت تدعى )إثنية( فلم يثبت أبداً أن الدكتاتورية قادرة على ذلك بشكل أفضل)23(.

22. مراد، ص: 210. وقارن مع دينيسلويد، فكرة القانون، تعريب: سليم الصويعي، )الكويت، اجمللس الوطين للثقافة 
والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة عدد 47، 1981(، ص: 109 – 111.

23. أمني معلوف، ترويض الفهد، جملة الفكر التقدمي، بريوت، العدد 18، تشرين الثاين/ نوفمرب 2013، ص: 107.
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ويتساءل أصحاب هذا الرأي -وهم حمقون- »هل أثبت النظام اليوغساليف ذو احلزب الواحد أنه 
أكثر قدرة على احلفاظ على السلم األهلي من التعددية احلزبية«)24(. 

ويضيفون ابلقول إنه »مع مرور الزمن يتبدى أن الديكتاتورايت اليت تدعي العلمانية هي مناجم 
التعصب الديين. إن العلمانية دون دميقراطية هي كارثة على الدميقراطية والعلمانية معًا«)25(.

أشد  فاألمر  اليسري،  ابألمر  ليس  العربية  بلداننا  يف  السياسية  والشراكة  الدميقراطية  إقامة  ولكن 
صعوبة مما يتصوره كثريون، لكن إذا كان أمر إقامة الدميقراطية والشراكة صعباً، فإنه ليس مستحياًل، يف 
حال مت هتيئة األجواء إلمناء ثقافة دميقراطية، وهذه مهمة مجيع املتنورين)26(، إذ ال ميكن جناح أي جتربة 
من  مبنأى  الدميقراطية  تكون  عندها  دميقراطيني،  أانساً  تنتج  دميقراطية  ثقافة  وجود  دون  من  دميقراطية 
التدمري والتخريب، وهنا يقول أحد أساطني الفكر الغريب النافذين واملعروف بسلبيته من العرب إن »إقامة 

الدميقراطيات أشد صعوبة، لكن تدمريها أصعب كذلك«)27(.
وإن كان ال شيء مسلماً به يف السياسة، وكل شيء خاضع للتساؤل والتأمل والتعديل والتغيري أيضاً 
كما يذهب إىل ذلك كارل بوبر فيلسوف العقالنية النقدية املقارنة وصاحب نظرية )اجملتمع املفتوح وأعداؤه(.

العصيبة اليت منر هبا  العرب يف هذه املرحلة املفصلية  فنحن إذن -وهذا األمر ينطبق علينا حنن 
والسيما وحنن جنتاز موسم الربيع العريب )الطويل(- أمام شكلني للفكر والفعل السياسيني، مها: األول: 
سياسة )اجملتمع املفتوح( اليت ينادي هبا )بوبر()28*( بعبارات )احلرية( و)اإلنسانية( و)التعدد( و)الشراكة(، 
مقابل سياسة )اجملتمع املغلق(، واآلخر: جمتمع )السلطوية( و)العشائرية( و)الطائفية( و)التعصب(، إهنا 
املواجهة بني جمتمع مفتوح يتيح عرب مؤسساته الدميقراطية إمكانية املناقشة النقدية واحلوار العقالين احلر 

والشراكة العقالنية الفاعلة، وجمتمع مغلق ميكن اختزاله يف عبارة )العنف حمل العقل()29(.

24. معلوف، املصدر نفسه، ص: 107.
25. املصدر نفسه، ص: 107.

26. املتنورون أو االستنارة أو التنور: دلت يف معانيها األوىل على حركة التنوير الفلسفية يف القرن الثامن عشر، املناهضة 
ملساعي القوى املقاومة للتغيري والتحديث يف أورواب من رجاالت اإلقطاع والكنيسة. وابلتايل فهي حركة ارتبطت ابلعقالنية 
واحلداثة، واالنتقال ابجملتمعات من مستها األهلية الراكدة إىل وضعها املدين القائم على الوظيفية وتشابك املصاحل والتمايز 

البنيوي مبا يؤدي إىل قيام دولة مدنية مستندة على تداول السلطة وفق آليات منتظمة وشفافة.
27. برانرد لويس، أزمة اإلسالم، احلرب األقدس واإلرهاب املدنس، رؤية احملافظني اجلدد واليمني األمريكي لإلسالم 

املعاصر، ترمجة: حازم مالك حمسن، )دمشق: دار صفحات للنشر والتوزيع 2013(، ص: 116.
28. )*( فيلسوف منساوي، انتقل من الشيوعية إىل الدميقراطية واحلرية واجملتمع املفتوح، وهو من نقاد الدميقراطية التوافقية 

لصاحل الدميقراطية التنافسية اليت تقوم على أقل عدد من األحزاب.
29. نقاًل عن خالد العبيوي )الدميقراطية بني الوهم والعقالنية يف الفكر السياسي لكارل بوبر(، اجمللة العربية للعلوم السياسية، 

بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، اجلمعية العربية للعلوم السياسية، العدد 38 ربيع 2013، ص: 75 – 76.
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والدميقراطية -على وفق وفق ما كان يردده ونستون تشرشل -رئيس وزراء بريطانيا خالل احلرب 
أقل  العشرين-: »ليست هي األفضل، ولكنها  القرن  أكثر سياسييها شهرة يف  الثانية وهو من  العاملية 
أنه ميكن حتقيق السعادة املطلقة  األنظمة السياسية سوءاً«)30(؛ لذا فإن كارل بوبر مل يكن يدعي يوماً 
للناس من خالل الدميقراطية والشراكة، ولكن على األقل التخفيف من آالمهم، وضمان ممارسة أفضل 
للحرية واملسؤولية واملبادرة اخلالقة... فالدميقراطية عنده »جمرد لعبة سياسية لتدبري االختالفات عرب احلوار 
العقالين والنقاش النقدي احلر واملفتوح، هكذا جيب النظر إليها، جتنباً لتقديسها«)31(. فالصراع عند بوبر 
»حتمي، حبيث ال يوجد جمتمع إنساين بدون صراع، لكن مع ذلك، تظل املسامهة يف التقليص من حدة 

الصراع واجباً أخالقيًا«)32(.
اإلثين  -والسيما  الصراع  حدة  لتقليص  املرجح  أو  املفضل  اخليار  هي  الدميقراطية  وإذا كانت 
منه- الذي يدفع حنو الالمركزية أو الفدرالية، بل وحىت االنفصال -كما حصل مع السودان- ومرشح 
ألن حيصل يف بلدان عربية أخرى، فأي نوع من الدميقراطية ينفع معنا؟ هل دميقراطية احملاصصة هي اليت 
طبقت حتت شعار الدميقراطية التوافقية على وفق آلية االنتخاب القائم على التمثيل النسيب، الذي يسمح 
مبشاركة االنتماءات الفرعية يف السلطة »مشاركة شكلية غري فاعلة«، وال يسمح بوجود معارضة حقيقية أو 
فاعلة؟ كما حصل يف التجربتني اللبنانية والعراقية؟ أم دميقراطية التنافس احلقيقي القائمة على روح املواطنة 

واملساواة بني مجيع املواطنني دون متييز عرقي أو طائفي؟ 
هنا نرجع إىل أحد املفكرين اللبنانيني املواكب واملعايش للتجربة اللبنانية الذي يقول: »من يتطلع 
إىل عامل من احلرية والعدالة ال يرى يف الديكتاتورية حاًل مقبواًل، من دون أن حنتاج حىّت إىل مناقشة خاصة 
حول عجزها الواضح عن حل املسائل املرتبطة ابالنتماء الديين واإلثين وابهلوية، ال ميكن لالختيار أن يتم 

إاّل يف إطار الدميقراطية.
إاّل أنين بقول هذا ال أكون قد حققت تقدماً مهّماً، إذ ال يكفي أن أقول: »دميقراطية« لكي 
يستقر التعايش املتناغم، فهناك فرق بني دميقراطية وأخرى، واالحنرافات هنا ال تقل فتكاً عن احنرافات 
الديكتاتورايت، هناك يف احلقيقة طريقان يبدوان يل خطرين بنحٍو خاص على التنوع الثقايف وعلى احرتام 
أو  العبث  للدميقراطية نفسها: أوهلما ابلتأكيد دميقراطية نظام احلصص مدفوعاً حىت  املبادئ األساسية 

اخليار املعاكس، أي دميقراطية نظام ال حيرتم إال قانون العدد دون أي رادع.
تتقاسم  إذ  الوحيد؛  السبيل األول، إن مل يكن  أبرز األمثلة تعبرياً عن  اللبناين هو من  واألمنوذج 
الناس تدرجيياً حنو  التوترات مع وعد أبن يدفعوا  السلطة مؤقتاً كما يقولون على أمل ختفيف  الطوائف 
شعور ابالنتماء إىل »اجملتمع الوطين«، ولكن منطق النظام يذهب يف اجتاه آخر متاماً: مبا أن هناك اقتساماً 

30. عن املصدر نفسه، ص: 88.
31. املصدر نفسه، ص: 88.

32.  املصدر نفسه، ص: 92.
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»لقالب احللوى«، متيل كل طائفة إىل اعتبار أن حصتها ضئيلة جداً وأهنا ضحية ظلم فاضح، وبعض 
ال  الذين  القادة  يصبح  فشيئاً  وشيئاً  لدعايتهم،  دائماً  موضوعاً  اإلحساس  هذا  من  جيعلون  السياسيني 
يستسلمون للمزاد مهمشني فيقوى حينئذ شعور االنتماء إىل قبائل خمتلفة بداًل من أن يضعف وينحسر 
شعور االنتماء إىل درجة االختفاء، أو يكاد دائماً مبرارة وأحيااًن عرب محام من الدم، إذا كنا يف أورواب الغربية 

فبلجيكا هي املثل، وإذا كنا يف الشرق األوسط فاملثال هو لبنان«)33(. 
أو حتت  الدميقراطية  تبين حلول ابسم  بشأن  لبس  من  قد حيصل  ما  توضيح  هنا يف  ويسرتسل 
ط األمور قلياًل ولكنه السيناريو  شعاراهتا ملوضوعة )األقليات واجلماعات اإلثنية الفرعية( فيقول: »إين أُبسِّ
الذي نتجه صوبه حينما نتجاوز يف معاجلاتنا للقضااي اإلثنية حداً ما، وهو احلد الذي حيول االنتماءات 

الطائفية إىل هوايت بديلة بداًل من مجعها يف هوية وطنية يعاد حتديدها وتوسيعها.
اللغوية والدينية واإلقليمية يف قلب مجاعة وطنية قد خيفف  االنتماءات  بعدد من  إن االعرتاف 
التوترات يف كثري من األحيان، ويصحح العالقات بني خمتلف فئات املواطنني ولكنها عملية حساسة ال 

نستطيع خوضها كيفما اتفق ألن قلياًل من األشياء يكفي ليحدث عكس أتثري الذي كنا أنمله.
يريدون تسهيل اندماج مجاعة أقلية فنكشف بعد عشرين عاًما أننا حشرانها يف غيتو)34( ال تتمكن من 
اخلروج منه، وبداًل من تنقية األجواء بني خمتلف مجاعات املواطنني نؤسس لنظام من املزايدات واالحتجاجات 

واملطالب املشاكسة اليت ال ميكنها أن تتوقف مع سياسيني جعلوا منها علة وجودهم ورأمسال جتارهتم.
كل ممارسة متييزية خطرية حىت عندما متارس لصاحل مجاعة عانت، ليس فقط ألننا هبذه الطريقة 
أيضاً: طاملا  الكراهية والشك، وإمنا من أجل قضية مبدأ أخطر يف نظري  نستبدل ظلماً آبخر ونقوي 
يتعلق مركز شخصية ما يف اجملتمع ابنتمائه إىل هذه الطائفة أو تلك، نساهم يف استمرار نظام منحرف ال 

يستطيع إال أن يعمق االنقسامات.
غريها،  أو  الدينية  أو  اإلثنية  أو  العرقية  والتوترات  واملظامل  التفاواتت  تقليص  إىل  نسعى  إذا كنا 
فاهلدف املنطقي الوحيد واملشرف هو أن نعمل لكي يعامل كل مواطن بوصفه مواطًنا كامل احلقوق مهما 
كانت انتماءاته، ابلطبع ال ميكن بلوغ مثل هذا األفق بني ليلة وضحاها ولكنه ليس سبًبا لنقود القافلة 

ابالجتاه املعاكس«)35(. 
33. أمني معلوف، ترويض الفهد، ص: 107 – 108.

34. الغيتو: تدل يف معناها املتداول املعروف على حارات اليهود )أايم زمان( أو أحياء األقليات أو الفقراء يف املدن 
أو كرهاً، جمموعة من السكان يعدهم أغلبية الناس خلفية  القدمية، أو املعازل واليت تشري إىل منطقة يعيش فيها طوعاً 
لعرقية معينة أو لثقافة معينة أو لدين. وتعين يف داللتها احلديثة أو اجملازية على العزلة، أو العيش منعزاًل عن اآلخر، عزل 
أو انعزال مجاعات معينة يف أحياء خاصة هبا. يف دالة على عدم االندماج أو اإلدماج ضمن اجملتمع الواحد أو اجلماعة 

الوطنية ضمن إطار الدولة.
35. املصدر نفسه، ص: 108.
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وهذا ما ذهب إليه املفكر الفرنسي املعروف )رميون آرون( من أن جوهر النظام الدميقراطي يقوم 
على احرتام كل اآلراء السياسية، مبا فيها اآلراء املعارضة)36(.

للتعددية )جبميع أشكاهلا( حقيقة إنسانية أترخيية ال جمال  املنتج  إذن علينا أن نقر أبن )التنوع 
إلنكارها أو جتاهلها أو مسخها، فالتعددية اجملتمعية مبا فيها التعددية الطائفية حالة إنسانية طبيعية بذاهتا، 
وال ميكن محل الناس مجيعهم على عقيدة أو أيديولوجيا معينة بغية الظفر ابلتجانس... وفكرة التجانس 
اجملتمعي أكذوبة أنتجتها املدارس األيديولوجية السياسية اهلادفة إىل تسييس اهلوايت اجملتمعية؛ وابلتايل 
احتكار السلطة من قبل هوية معينة على حساب اهلوايت األخرى، وهو ما يؤسس للطائفية السياسية، 

فتتكون خطورة الطائفية حينما متتد إىل الدولة هنا فتغدو سالحاً فتاكاً يهدد وحدة األمة والدولة معاً.
العرقي والطائفي  تنوعها  اجملتمعية على  التعددية  أمة سياسية وطنية حتتوي  أهنا  املفرتض ابلدولة 
واإلثين على أساس من مبدأ املواطنة الذي يعين )وحدة انتماء عضوي بني الفرد والدولة(، بغض النظر عن 
دينه وطائفته وقوميته وإثنيته. فالدولة هنا مجهور املواطنني وأمة أفراد الدولة، وجمموع رعاايها، توحدهم 
)على تنوعهم( هوية سياسة موحدة، هي هوية الدولة )السياسية الوطنية( ال غري؛ وحينما نقول ال غري 
فإننا نعين بذلك أن الشرعي يف عرف الدولة فقط وفقط إمنا هو هويتها السياسية، فليس للدولة هوية 
دينية أو طائفية أو عرقية، وأدىن ركون من الدولة هلوية فرعية جمتمعية جيعلها دولة متييز وإقصاء وليست 

دولة وطنية جامعة ألمة الدولة. 
إن الدولة الطائفية هنا هي دولة اجلزء ال الكل، هي دولة طائفة على حساب الطوائف األخرى. 
وبعد، هي تفرض التجانس السياسي من خالل إلغاء التعددية اجملتمعية؛ وهو حمال، فالوالء والتجانس 
املطلوب للدولة إمنا هو سياسي هنا، فالدولة )كفكرة ومعايري ومصاحل( ال تعىن ابلصهر اجملتمعي، بل 
ابلصهر السياسي وليس للدولة حق إقصاء التعددية اجملتمعية الفكرية أو الطائفية أو العرقية أو السياسية... 
العامة واملصاحل  اإلرادة  تؤسسه  الذي ختلقه بني مواطنيها، واملشرتك هنا  املشرتك  احليز  هلا  بل  وسواها، 
املشرتكة جملموع املواطنني، وال يتأسس على وفق طائفة أو قومية أو إثنية حمددة، الذي يولد اهلوية الوطنية، 
العامل  وأمتها، فجميع دول  الدولة  الذي خيلق مجهور  للدولة، وهو  والسياسي  القانوين  االنتماء  إمنا هو 
غري صافية العرق أو الداينة أو الطائفة، فالدولة الصافية أكذوبة أترخيية، وهنا فليس للدولة إال االعرتاف 
ابلتنوع وإعطاء التعددية حقها وجماهلا الطبيعي الذي اشتغاهلا يف حقل اجملتمع )كأمة إنسانية( وليس الدولة 
)كأمة سياسية(، فللمجتمع حق ممارسة ذاته على أساس من تنوعه العرقي وتعدديته الطائفية مبا حيقق 

هوايته الفرعية الطبيعية لكن تبقى هذه املمارسة ضمن إطارها اجملتمعي وليس السياسي)37(.
وعليه، فإن كثرياً من املتابعني العرب حيملون النظم السياسية العربية -وبعضها جاء حتت شعارات 
مجيلة رافعاً ايفطات القومية العربية وغريها- »مسؤولية أوىل،\ عن التدهور الذي آل إليه النظام اإلقليمي 

36. نقاًل عن العبيوي، ص: 89.
37. ينظر احلوار مع درويش العاديل )2 – 3(، ص13.
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العريب يف هناية القرن العشرين، فهذا يرتبط ابألساس الالدميقراطي، بل املعادي للدميقراطية، الذي قامت 
عليه«)38(. 

سنة  مئة  ثالث  مرور  وبعد  اليوم  نستذكر  أن  أحوجنا  ما  الفقرة،  هذه  إطار  وضمن  وأخرياً، 
ونيف على والدة جان جاك روسو 1712 – 1778 آراء هذا املفكر الذي يعد أحد أعمدة النهضة 
األوروبية املعاصرة، ورائد التنظري للدميقراطية والشراكة السياسية القائمة على عقد اجتماعي رصني الذي 
واألخوة  واملساواة  العدل  أمهية  االعتبار  يف  أتخذ  إنسانية  أسس  على  البشري  التجمع  »إبرساء  اندى 
يتخلى  »أن  بقوله  للحرية،  وانتصاره  املساواة«)40(،  عدم  أشكال  »لكل  التام  ورفضه  والتضامن«)39(، 
اإلنسان عن حريته معناه أن يتخلى عن إنسانيته«)41(، وكان روسو من أوائل الذين بشروا ابنتهاء عصر 

األرستقراطية وحتمية الدخول يف عصر الدميقراطية والشراكة احلقيقية بني أبناء اجملتمع الواحد)42(.
وال ريب أن أساس الدميقراطية املعاصرة إمنا يرتكز إىل األحزاب السياسية والنظم احلزبية واالنتخابية، 

اليت تعد جوهرية »للحفاظ على القوى احليوية للدميقراطية«)43(.
وإذا ما أردان لشيء من الدميقراطية أو الشراكة السياسية أن يتحقق على أرضنا العربية فإنه ينبغي 
لنا أن ال نقلد التجارب احلزبية الفاشلة اليت مل حتقق جناحاً حىت يف البلدان املتقدمة، مثلما حصل مع جتربة 
ما يسمى ابلدميقراطية التوافقية)44*( اليت جرى تطبيقها يف بلجيكا ومل تفلح، وُعمل هبا ردحاً من الزمن يف 
إيطاليا )للتوفيق بني األحزاب الكثرية اليت ظهرت فيها بعد احلرب العاملية الثانية .. لكن مت التخلي عنها 
أخرياً بعد ثبوت فشلها(. ولألسف مت نقلها إىل بلدان عربية كلبنان بعد عام 1943، والعراق بعد عام 
2003، ومل تنجح يف حتقيق االستقرار يف كال البلدين ابعرتاف القائمني عليها. ذلك أن من إفرازات 

38. عادل اجلوجري، ص: 176، نقاًل عن: التقرير االسرتاتيجي العريب 1999، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية 
ابألهرام، )القاهرة: )املركز(، كانون الثاين، يناير 2000(، للمزيد ينظر: عبد السالم إبراهيم بغدادي، النظم السياسية 
العربية وحتدايت التغيري واإلصالح السياسي، )بغداد: دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، 2011(، ص: 156.

العدل  بفكرة  املسكون  روسو،  جاك  جان  االجتماعي،  العقد  والدة صاحب  على  عام   300( زيباوي،  أوراس   .39
واملساواة(، جملة آفاق املستقبل، أبو ظيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، السنة الثانية، العدد 15، 

يوليو، أغسطس، سبتمرب، 2012، ص: 81.
40. مقابلة مع دانيال سالناف، مصدر سابق، ص: 83.

41. زيباوي، ص: 81.
42. جوزيف ابستاين، الكسي دو توكفيل، املرشد إىل الدميقراطية، ترمجة مسية ممدوح الشامي، مراجعة أمساء حممد عادل 

)القاهرة: كلمات عربية للرتمجة والنشر، 2010(، ص: 178.
43. نيلسون روكفلر، مستقبل الفدرالية، ترمجة جلنة من األساتذة اجلامعيني، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 1963(، 

ص: 55.
44. )*( حول هذا املوضوع، ينظر آرنتليبهارت، الدميقراطية التوافقية يف جمتمع متعدد، ترمجة حسين زينة، )بغداد، بريوت: 

معهد الدراسات االسرتاتيجية، الفرات للنشر والتوزيع، 2006(، ص: 384. 
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هذه التجربة اليت تقوم على قاعدة االنتخاب وفق التمثيل النسيب، أهنا تدخل أحزاابً متعددة إىل العملية 
السياسية، بل إىل الربملان واحلكومة؛ مما يؤدي يف احملصلة إىل تعطيل أو أتخري كثري من القوانني والقرارات، 
بسبب سياسة الشد واجلذب بني هذه األحزاب، إىل درجة استخدام البعض حلق النقض، مما يفاقم من 

تراكم املشكالت بداًل من حلها.
وعن هذه التجربة املشوهة للدميقراطية واملنحرفة عن جوهرها، ومن واقع جتربتها يف العراق، يقول 
الكاتب العراقي درويش العاديل، انقداً هذه التجربة -اليت قامت على أسس عرقية )عريب/ كردي( وطائفية 
سياسياً  توافقاً  ليس  العرقطائفي  التوافقي  النظام  التوافق يف  التوافقية-:  الدميقراطية  )شيعي/ سين( ابسم 
صرفاً، بل توافق سياسي ممثاًل لألعراق والطوائف يف أصل تشكيل الدولة وإدارهتا فيما بعد، لذا فالتوافق 

هنا هو جممع سلطات متناشزة.
من البديهي سلوك منهج التوافق السياسي يف ظل الدميقراطية التعددية، فهو وجه من أوجه إدارة 
لتمثيل  التوافق خمتزانً  أن يكون  انتخابياً، ولكن  الفائزين  انقسامها( بني  )وليس  السلطة  احلكم وتقاسم 
املكوانت العرقية الطائفية فهو اخلطري وغري الطبيعي، ألنه سينتج توافقية عرقطائفية وليس توافقية سياسية.

تكون السلطة يف النظام التوافقي العرقطائفي خاضعة لالنقسام وليس للتقاسم، وهذا هو اخلطري 
ابألمر؛ ألهنا ستعتمد التوافق الالغي ملبدأ احلسم، وهو ما يقود ال حمالة إىل تشظي وحدة القرار ووحدة 

السياسة، والدولة ال حتتمل تشظي قراراهتا وتعدد سياساهتا.
الدولة  والتقاسم، وليس كل قضااي  تعتمد على اإلرضاء  العرقطائفي  التوافقي  النظام  السلطة يف 
وبراجمها  مترير سياساهتا  العرقطائفية سلطة صفقات ال ميكن  التوافقية  السلطة  والتقاسم.  اإلرضاء  تقبل 
دون صفقات حتقق مصاحل املكوانت وهو ما حيول دون إنسيابية السلطة، وهي أيًضا سلطة قائمة على 
بني  التوازن  مينحه  ابلفيتو كسالح  متسلحة  املكوانت  الدولة كون  مسرية  بتعطيل  والتهديد  التخويف 

املكوانت.
نظام  من خالل  للدولة  السياسية  القوى  البتالع  العرقطائفية صيغة خمفقة  التوافقية  السلطة  إن 

احملاصصة الذي يعتمده النظام التوافقي كأساس لشراكة املكوانت.
واالنفصال حتت  االستقالل  نزعات  وتنامي  سلطاهتا  وانقسام  الدولة  ابنشطار  اخلطورة  وتكمن 
للدولة  الوطنية  األمة  ملوت  خمفقة  عنواانت  هي  وهذه  واخلصوصيات...  والصالحيات  األقلمة  عناوين 

وملوت فكرة الدولة الواحدة وهي من أهم معطيات النظام التوافقي العرقطائفي.
ال أرى خالصاً إاّل إبعادة إنتاج العملية السياسية على وفق اشرتاطات املشروع الوطين الدميقراطي 



122

العدد )1( حزيران 2017

املدين الضامن لوحدة األمة والدولة وهو ما ينتظره التأريخ منا )45(.
وهنا نستلهم آراء بعض املفكرين من الذين يعتد آبرائهم- من أمثال موريس دوفرجيه -وهو من 
كبار املنظرين الفرنسيني يف حقل النظم السياسية واحلزبية- إذ يقول صحيح أن كثرة األحزاب السياسية 

تؤدي إىل تقوية مركز الربملان، لكنها يف احملصلة تؤدي إىل ضعف الوزارة )احلكومة()46(.
وهذا يؤدي ال حمالة إىل حالة من عدم االستقرار السياسي، مثلما كان حيصل يف إيطاليا حىت 
سنوات قريبة. لذا نالحظ أن مفكرًا ليربالًيا كبريًا مثل كارل بوبر، ظل يدعو إىل دميقراطية تعتمد نظام 
متعددة  دميقراطية  مقابل  عام، يف  اقرتاع  احلاكم ابألغلبية عرب  احلزب  املواطنون  ينتخب  احلزبني، حيث 

األحزاب تعتمد االقرتاع النسيب)47(.
وهذا ما ذهب إليه املفكر الفرنسي الشهري ألكسي دو توكفيل 1805 – 1859 والذي عاش 
ردًحا من حياته يف الوالايت املتحدة األمريكية، إذ يرى أن كثرة األحزاب السياسية تفسد احلياة السياسية 
لذا كان يفضل الدميقراطية األمريكية ذات احلزبني السياسيني الكبريين، إذ كان جيدها مالئمة أكثر)48(

.)*49(

وتوكفيل -الذي أودع أهم أفكاره يف كتابه )الدميقراطية يف أمريكا/ جزأين 1835(- بنظر كثري 
من دارسيه ال يعلى عليه كمحلل للدميقراطية، فلم يزد أحد حىت اآلن على وصفه لنقاط قوة وضعف 

الدميقراطية، ومل يصل أحد إىل فهم أكثر صحة ملا ميكن وال ميكن أن حتققه احلكومات الدميقراطية.
أدرك توكفيل ما نطلق عليه اليوم العالقة التبادلية بني املكاسب واخلسائر اليت تزامنت مع قدوم 
املساواة إىل العامل احلديث، ونشك أن يكون أي شخص آخر قد جنح يف إدراك هذه العالقة هبذا العمق.

أدرك توكفيل يف وقت مبكر أن الدميقراطية هي مثال مميز ألسوأ املعضالت، اليت يتعارض فيها 
جانبان إجيابيان دون إمكانية التوصل إىل تسوية أو حل، واجلانبان املضيئان يف الدميقراطية مها ابلطبع 

املساواة واحلرية)50(. 

45. ينظر احلوار مع حسني درويش العاديل )2-3(، مصدر سابق، ص: 12.
46. موريس دوفرجيه، النظم السياسية، ترمجة أمحد حبيب عباس، مراجعة ضياء الدين صاحل )القاهرة: مؤسسة كامل 

مهدي للطباعة والنشر، د. ت( سلسلة األلف كتاب 282، ص: 67 – 90.
47. نقاًل عن: العبيوي، ص: 83.

48. العبيوي، ص: 85.
49. )*( ينظر ما كتبه، جوزيف ابستاين، عن هذا املفكر، يف كتابه املوسوم، ألكسي دو توكفيل، املرشد إىل الدميقراطية، 

مصدر سابق، ص: 184.
50. جوزيف ابستاين، ص: 179.
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وعندان -عربيًا- ليس من الضرورة حتديد العدد أو الربامج، لكن املهم أن تكون هناك أحزاب ذات 
طابع وطين حمض، بعيدة كل البعد عن العرقية أو الطائفية أو احليوية، أحزاب جتمع ال تفرق، واضحة يف 
براجمها ومتويلها تعمل وفق قانون واضح األبعاد واملعامل، ينظم عملها وحيدد سبل مراقبة أدائها مبا خيدم 

العملية الدميقراطية واالنتماء الوطين والشراكة السياسية قبل أي شيء آخر.
وهنا يقول أحد املهتمني ابلشأن السياسي العراقي، ومن وحي التجربة العراقية الصعبة يف جمال 
احلزبية والبناء احلزيب بعد عام 2003، أنه )إلنتاج وحتقيق السلم والتعايش والتنمية(، فإنه )جيب أن تتطور 
القوى السياسية عينها، أن يتطور وعيها وبراجمها وسياساهتا وتعاوهنا املشرتك مبا حيقق وحده شكل الدولة 
وهويتها...كما على األحزاب أن تتحلى بثقافة الدولة ال بثقافة احلكم فحسب، فال ميكن إدراك وحدة 
الدولة وسالمة السلطات مع التنازع القيمي واملصاحلي بني القوى السياسية...الدولة وحدة متكاملة ال 

حتتمل االنشطار الذايت املتأيت من تنازع القوى السياسية املعنية بشكل وفعل الدولة.
من جهة أخرى عانت الدولة العراقية من ظاهرة دولة األحزاب، الدولة املبتلعة واجملرية هلذا احلزب 
أو ذاك...فغدت األحزاب جزًءا من املشكلة ال جزءاً من احلل. فبدل أن تكون األحزاب أحزاب دولة 
ابعتبارها وحدات سياسية مدنية تتبىن املعايري والربامج املعززة لكيانية واستقاللية وحيوية الدولة. غدت 
أحزاب سلطة جمردة هدفها إبتالع الدولة، فابتلعتها أيديولوجيا وجريهتا مؤسسًيا وأدخلتها يف نفق االمتياز 
ال املسؤولية. وتزداد املشكلة تعقيًدا عندما يكون احلزب مؤدجلًا عرقًيا أو طائفًيا أو مناطقًيا. هنا يتم جتيري 
الدولة لصاحل مكون أو طائفة أو عشرية أو منطقة، فتفقد الدولة استقالليتها وشخصيتها العامة، لتكون 
سلطة جمردة يتحكم هبا هذا احلزب أو ذاك على أساس عرقي أو طائفي أو قبلي أو مناطقي...لتدخل 

يف صراع مع مكوانهتا ومواطنيها.
الدولة مؤسسة وطنية ال ميكن أن تنتظم إال على وفق املعايري واألسس املشرتكة واجلامعة من مواطنة 
ودميقراطية ومدنية واضحة، وما مل تنهض لدينا أحزاب وطنية مدنية دميقراطية جادة ومسؤولة فسوف لن 

يتم كسب مشروع الدولة، وستبقى الدولة كيان حكم وأداة متييز وإطار تنافس وموقع امتياز)51(.
»قانون  العاديل:  يقول  اآلن،  حىت  يشرع  مل  الذي  )العراقية(،  السياسية  األحزاب  قانون  وعن 
األحزاب هو القانون الذي مينح األحزاب الرتخيص ابلعمل وميارس اإلشراف والرقابة عليها وحيدد آليات 
تشكيلها وينظم اإلطار العام للمبادئ العامة الواجب التمسك هبا حفاظًا على وحدة وسالمة واستقرار 
الدولة واجملتمع. وحيدد القانون أيضاً طرق تسجيل األحزاب وحقوقها وواجباهتا ومتويلها ويبني أيًضا قواعد 

املنع واحلظر املرحلي أو الدائم لعمل األحزاب وفق أنظمة قانونية واضحة وحمددة.
حترص الدولة املدنية الدميقراطية على سن قانون األحزاب، فال ميكن تصور نظام دميقراطي مدين 

51. ينظر احلوار الذي أجراه توفيق التميمي مع الكاتب حسني درويش العاديل 3 – 3 )ثورات الربيع العريب فجرها الشباب 
املدين احلامل ابحلرية( صحيفة الصباح/ بغداد، العدد 3070 يف 2014/3/25 ملحق دميقراطية وجمتمع مدين، ص: 12.
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وحياة سياسية قانونية مسؤولة وانتخاابت نزيهة وعادلة دومنا إطار قانوين ينظم عمل األحزاب السياسية. 
وهنا تربز أسئلة كربى تتصل بواقع احلياة السياسية يف العراق منها: ملاذا التزمت معظم األحزاب السياسية 
العراقية ابستحقاق إجراء االنتخاابت منذ عام 2003 وإىل يومنا هذا، لكنها مارست الرتحيل والتأجيل 
لسن قانون األحزاب؟ ملاذا االحتكام لقانون رقم 97 لعام 2004 الذي أصدره بول برامير)52*( مع أنه 
نفسه ينص على إنتهاء صالحيته إبنتهاء املرحلة االنتقالية لعام 2006؟ هل كان اهلدف هو التحرر من 
أي نص قانوين يضمن ملعظم األحزاب الوصول إىل السلطة وإحكام قبضتها والتحكم مبجرايهتا مث يصار 
إىل سن قانون لألحزاب فتكون هي املستفيدة منه حبكم الواقع ما حيول دون خلق منافسني سياسيني 
حقيقيني؟ وكيف ميكن عملًيا منافسة أحزاب متوضعت ابلدولة وتسلحت ابملال واإلعالم والسلطة؟ مث أي 
أتسيس سليم حلياة سياسية مع وجود احتكارايت حزبية كربى أنتجها نظام احملاصصة القائم على أساس 

املقاطعات العرقية الطائفية احلزبية؟ أسئلة نرتكها للضمري الوطين«)53()54*(.
6- يف اجملتمع املدين )الغائب( عربياً:

لألسف سوف نبقى نعاين حىت حني من ضعف القيادات السياسية املدربة على أيسر واجبات 
احلكم اليت تقدم رجل الدولة على رجل السلطة وترجح اإلبداع السياسي)55(، على التقليد والتبعية لآلخر! 
ليس ألننا نعاين -كما متت اإلشارة- من ضعف أو انعدام ثقافة دميقراطية راسخة فقط، وإمنا من ضعف 
وجود جمتمع مدين أيخذ زمام املبادرة من اجملتمع األهلي الذي ال يزال يهيمن على حياتنا العربية متمثاًل 
ابلطائفية والعشائرية واجلهوية، على حساب )الكتلة النهضوية(، املتمثلة ابلتكنوقراط، من شرائح املهنيني 
العملية  أو كامل يف  اليوم، دورهم بشكل صحيح  املستنريين، والذين مل ميارسوا حىت  والفنيني واملثقفني 
السياسية، ألسباب عدة، يقع يف مقدمتها: وجود قوى مقاومة للتغيري والتجديد واإلصالح، قوى مستندة 
التخلف والتبعية  إبقاء حاليت  على ثقافة اخلضوع والتقليد، واليت ترى أن مصلحتها تكمن يف بقاء أو 

خميمتني على أرجاء عاملنا العريب)56(.
اليوم، إمنا تكمن يف إمناء جمتمع  الدميقراطية يف أي بلد عريب  إذن، فإن أبرز مستحقات احلياة 
مدين يتسم ابحليوية، وقادر على التأثري يف جمرايت األحداث السياسية، كما أن التفاعل اإلجيايب لألحزاب 
السياسية مع مقتضيات التحول الدميقراطي يساعد على النقلة الدميقراطية غري املنقوصة اليت يتطلع إليها 

52. )*( السفري بول برامير، هو احلاكم املدين األمريكي للعراق، خالل املدة اليت أعقبت احتالل العراق عام 2003 
وحىت منتصف العام 2004.

53. السفري بول برامير، هو احلاكم املدين األمريكي للعراق، ص: 12.
54. )*( مت تشريع قانون جديد لألحزاب السياسية، هناية العام 2015.. لكن ليس من املتوقع منه إحداث نقلة نوعية، 

ألنه مل ُيشِر إىل مواضيع مثل: احملاصصة ومتعلقاهتا. ينظر: قانون األحزاب السياسية رقم )36( لسنة 2015.
55. بتصرف عن: روكفلر، مستقبل الفدرالية، ص: 55 – 56.

56. عبد السالم إبراهيم بغدادي، النظم السياسية العربية، ص: 53 – 63.
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وينشدها العرب مجيعًا)57(. 
إمنا  املتقدمة  البلدان  األوروبية وغريها من  البلدان  الذي حققته  والرخاء  والنهضة  التقدم  إن سرَّ 
يكمن جزء كبري منه يف ظهور وتطور اجملتمع املدين على يد أبناء الطبقة الوسطى املستنرية، أو ما يطلق 
عليها بـ )الربجوازية( اليت قادت الثورة الفرنسية 1789، والتغيريات الكربى يف أورواب والعامل، إذ وجد هذا 
اجملتمع تعبريه السياسي والقانوين ألول مرة يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف أعقاب الثورة الفرنسية 
بعد عقود منذ ظهوره كمفهوم ألول مرة يف كتاابت جون لوك يف القرن الثامن عشر وفريغسون 1733 
– 1806 وغريمها)58(. حيث شكل اجملتمع املدين إطاراً تعاقداًي بني أفراد أحرار، جمتمًعا مقاباًل للمجتمع 
الطبيعي، وبذلك كان نواة للدولة العصرية العقالنية الدميقراطية، وهذا ما مل حيصل عندان حىت اآلن، ألن 
الدولة عندهم نشأت من حتت، من رحم اجملتمع املدين، ومن صنع الطبقة الربجوازية، يف حني ظهرت 
 Civil الدولة عندان كيااًن فوقًيا اصطناعًيا، لذا مل تستقر أركانه، ولن تستقر، ما مل ينشأ عندان جمتمع مدين
Society متكامل، يقوم على الرتابط الوظيفي والتمايز البنيوي، بفواعل اجتماعية )تكنوقراطية( وطنية، 

أتخذ على عاتقها بناء دولة حديثة متكاملة األركان والبنيان.
وعليه فإن اشرتاطات قيام دولة مدنية وطنية، -على األقل يف العراق- على وفق الكاتب العاديل، 

وهذا ينطبق بطبيعة األمر على بقية البلدان العربية، هي تلك املتصلة بتكامل ثالثة مستوايت:
والسياسية . 1 االجتماعية  املدنية  الفضائل  )منظومة  املدينة  تنتجها  اليت  املدنية  القيم  تكامل   

واالقتصادية( املستلة من روح املدينة على حساب روح البداوة أو القرية يف إنتاجها للمجتمع. 
إذ مل تتشكل -عراقيًا- بعد أية روح مدنية أو حىت مدينية، فلقد قضى على املدينة كنسق 
التارخيي. وأيًضا قضي على املدينة بفعل غياب قيمها  جديل وسياق إبداعي منتج للتطور 

وضماانهتا وحواضنها.
السياسية . 2 واحلقوق  املدنية  ابحلقوق  وتتمثل  الدولة،  تنتجها  اليت  املدنية  الضماانت  سيادة   

مرهون  املدنية  الضماانت  سيادة  اشرتاط  إن  والثقافية.  واالقتصادية  االجتماعية  واحلقوق 
حقوق  عن  احلديث  ميكن  وال  الدولة،  وبقاء  نشوء  أصل  يف  الدميقراطية  املواطنة  ابعتماد 
سياسية ومدنية واقتصادية وثقافية دون اشرتاطات محاية قانونية توفرها الدولة، والدولة املدنية 

هي النمط الوحيد بني أمناط الدول القادرة على ضمان سيادة منظومة احلقوق املدنية.
 توافر احلاضن املدين كنسق ومؤسسات، واحلاضن للثقافة املدنية هنا هو اجملتمع املدين، ومل . 3

57. بتصرف عن: حسن مشيكة، ص: 33.
58. عزمي بشارة، جتسيد اجملتمع التعاقدي والسيادة السياسية، عرض راضي حمسن، صحيفة الصباح، ملحق دميقراطية 
وجمتمع مدين، العدد 3075 يف 1-4-2014، ص: 10 وقارن مع: د. فرايل حسن خليفة، اجملتمع املدين عند توماس 

هوبز وجون لوك، )القاهرة: مكتبة مدبويل 2005(.
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يتشكل بعد جمتمعنا املدين. إن نسق مدنية اجملتمع يرتبط بثالثة عوامل هي: الرابطة، والوعي، 
واألداء، فنسقية اجملتمع املدين تنتظم على أساس من املواطنة القانونية والثقافية الكاملة، وعلى 
أساس من املواطنية الفاعلة يف العالقات النسقية )عمودية وأفقية( بني األفراد واجملتمع والدولة 
السليم  القانون  وعلى أساس من األداء )الفردي واجلماعي( الطوعي واملسؤول املستند إىل 

.)59(

: Governance 7. يف احلوكمة
وحنن بصدد بناء دولة مدنية، حتتضن مجيع مواطنيها فإن هناك دعوات ملحة بدأان نسمعها، تنادي 
أي نظام سياسي يراعي يف خمرجاته وسياساته أبعاد احلوكمة الرشيدة اليت تقوم مبادئها -على وفق دعاهتا- 
»على املشاركة، واملساءلة، والشفافية، واملساواة، والعدالة، وحكم القانون وسيادته، واليت لن تتأتى إال يف 

إطار التداول السلمي للسلطة الذي يقتضي اإلميان املسبق مببادئ الدميقراطية)60(..«
أهنا  منها،  يفهم  ال  أنه  هبا،  املتحدثني  أو  هبا  واملنادين   Governance احلوكمة  دعاة  ويرى 
تتعارض مع الدعوة للفدرالية )الالمركزية السياسية( أو الدميقراطية، بل هي سياسات هتدف إىل ضرورة بناء 
 Good اجملتمعات العربية -حلاقًا ابجملتمعات املتقدمة- على أسس متينة للحكم الراشد أو اإلدارة الرشيدة

Governance أواًل، قبل حماولة البحث عن تقسيم إضايف للسلطة بشكل غري جمد)61(.

أو  الصراعات  تعاين  اليت  العربية  الدول  يف  أنه  القول،  إىل  العرب  الباحثني  بعض  يذهب  وهنا 
التوترات اإلثنية، فإن الفدرالية قد تسيطر على الصراع بشكل حمدود ومؤقت وليس بشكل دائم )مثال: 
السودان الذي انفصل جنوبه على الرغم من تطبيق الفدرالية( بل إن مشاله وجنوبه بعد أن انفصال عن 
بعض رمسياً عام 2011 يف دولتني مستقلتني، يعانيان اآلن من صراعات إثنية عنيفة هتدد ابهنيار الدولتني.

إذن صانع القرار يف أي دولة عربية ينبغي عليه البحث عن آليات أكثر كفاءة لتجاوز أسباب   
الصراع بداًل من االعتماد على النظام الفدرايل وكأنه العصا السحرية اليت إبمكاهنا وحدها حتقيق العدالة 

يف قسمة السلطة والثروة)62(. 
ولكن ما هي احلوكمة، اليت كثر احلديث عنها كأحد احللول خلروج الدولة العصرية من أزماهتا   
واختناقاهتا. هنا يرى بعض الباحثني أهنا ابتدأت عملًيا منذ سنوات الثالثينات من القرن املاضي، خصوًصا 

59. ينظر احلوار مع املفكر العاديل )2-3(، ص: 13.
60. مشيكة، ص: 32.

61. حول اإلدارة الرشيدة أو احلكم الرشيد، ينظر: زايد ماجد )إعداد( اإلدارة الرشيدة يف العامل العريب )عمان: برانمج 
بنيان 2، 2002( ص: 3 – 13.

62. أمساء حسني حممد آدم، )دراسة حتليلية عن الفدرالية والفساد يف أفريقيا، السودان ونيجرياي أمنوذجاً(، اجمللة العربية 
للعلوم السياسية، بريوت، العدد 38، ربيع 2013، ص: 118.
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مع أعمال روانلد غاوس، عندما أصدر دراسة عام 1937 حول »طبيعة الشركة«، حيث يشري مفهوم 
احلوكمة وفق غاوس إىل األجهزة املكونة من طرف الشركة للوصول إىل تنسيق داخلي فعال ميكن الشركة 
من تنمية وتطوير شبكاهتا وإعادة النظر يف الرتاتبيات )اهلرمية( الداخلية وتطبيق معايري العمل ابلتعاقد. 
األمريكي سنوات  السياق  الذي طور ابألساس يف  الشركة«  مفهوم »حوكمة  إىل ظهور  أدى  ما  وهذا 
السبعينيات والثمانينيات من طرف املتخصصني يف االقتصاد النيومؤسسي، السيما ضمن أعمال أوليفر 
وليامسن، حيث يشري هذا املفهوم إىل إعادة النظر يف النموذج الفوردي للمؤسسة انطالقًا من تطوير نظام 
للتعاقد اخلارجي وزايدة استقاللية مراكز املسؤولية ابعتماد أسلوب تنظيمي أقل تراتبية يف املؤسسة يقوم 
على اخليار العقالين يف نطاق يتسم حبرية تدفق املعلومات واملسامهات. هذا املفهوم املستوحى من األفكار 
النيومؤسسية سرعان ما انتقل إىل حقول معرفية أخرى، السيما العلوم السياسية خصوًصا ضمن حقلي 
حتليل السياسات العامة، من خالل طرح مفهوم شبكة السياسات وحقل اإلدارة العامة بظهور مفهوم 
اقتصادية كمنظورات  اليت تقوم على افرتاضات  املفاهيم  العمومي اجلديد، حيث تستخدم هذه  التسيري 
معيارية إلصالح الدولة من جهة، وكمنظورات حتليلية تتجاوز املنظور العقالين القانوين )الفيربي( من جهة 

أخرى)63()64*(. 
التشاركية، وطرح أمنوذج  الدميقراطية  الدميقراطية، هي  لنوع جديد من  ُمنظراً  وتبدو احلوكمة هنا 
إلدارة الدولة، وهنا يعرف اين كوامانس والعديد من الباحثني األشكال االجتماعية والسياسية يف عملية 
السلطة  تقاسم  يتم  الدوليت فقط، حيث  الفعل  بدل  املتعدد  التنظيمي  الفعل  أهنا »أمناط  احلوكمة على 
يف جمال التسيري العمومي بني الدولة واملنظمات املستقلة عنها«. هبذا املعىن يعكس هذا التصور التغري 
يف مقارابت اختاذ القرارات وصنع السياسات العامة يف جمتمعات تتسم ابلتعقد والتمايز وكثافة شبكات 
املصاحل املستقلة، وذلك ابالنتقال من النمط اهلرمي/ الرتاتيب لصنع السياسات العامة اخلاص ابحلكومات 
التقليدية إىل اعتماد أمناط التنسيق األفقي بني خمتلف الشركاء )السلطات العمومية، املؤسسات، مجاعات 
املصاحل، احلركات املمثلة للمواطنني، مجعيات االستهالك( لتفعيل الفعل العمومي. أي إن »القرارات يتم 
اختاذها وتطبيقها بواسطة منط على مستوى عاٍل من األفقية داخل شبكات السياسة العامة«، اليت تعدُّ 
مؤشرا على ظهور منط جديد للدميقراطية يتجاوز أزمة التمثيل )أزمة الدميقراطية التمثيلية( يف الدول الغربية. 
املستمر  النقاش  طريق  من  االختالفات  معاجلة  يتم  حيث  التشاركية  الدميقراطية  بتصور  يتعلق  ما  وهذا 
واملنتخبني  البريوقراط  بني  الدائم  االتصال  الشبكة على ضمان  تعمل  املتبادل، وحيث  واإلقناع  والربهنة 

63. رضوان بروسي، )من الدولة الفيربية إىل احلوكمة كمنظور دوليت جديد، رؤية نقدية(، اجمللة العربية للعلوم السياسية، 
اجلمعية العربية للعلوم السياسية مع مركز دراسات الوحدة العربية بريوت، العدد 38، ربيع 2013، ص: 64.

64. )*( الفيربي، نسبة إىل ماكس فيرب 1864-1920، وهو مفكر أملاين شهري، كتب يف اإلدارة والسياسة واالقتصاد، 
وقدم ضمن أعماله الكثرية، نظرية يف السلطة السياسية، ظلت معتمدة يف علم السياسة، حىت ظهور مفهوم )احلوكمة( 
وتقوم نظرية فيرب على وجود ثالثة أمناط من السلطة، وهي: التقليدية القائمة على التوريث، وامللهمة والقائمة على شخصية 

الزعيم امللهم، والعقالنية القانونية املعتمدة على حكم القانون الوضعي.
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وخمتلف الفاعلني االجتماعيني بنحٍو يتجاوز احلدود املؤسسية والتنظيم الرتاتيب؛ وهذا من شأنه التأسيس 
إلدارة دميقراطية أو ما يسمى بـ )إدارة ما بعد احلداثة( اليت تتناقض مع النموذج الفيربي. وهنا طرح منط 
جديد إلصالح اجلهاز احلكومي يقوم على تطبيق آليات القطاع اخلاص ومفاهيم السوق، وهو ما يعرف 
أدبيات  يف  احلوكمة  ملفهوم  والتطبيقية  املفهومية  التجليات  أحد  بوصفه  اجلديد  العمومي  التسيري  بنمط 

اإلدارة العامة)65(.
وهبذا اخلصوص فقد أشار الباحث ديس غاسرب إىل أن التسيري العمومي اجلديد ظهر يف مثانينيات 
القرن املاضي بنحٍو خاص يف نيوزيالندا وأسرتاليا وبريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية، وانتشر هذا النمط 
سنوات التسعينيات يف العديد من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وبعدها يف الدول النامية من 
طريق الوكاالت الدولية مثل البنك الدويل، وأمانة الكومنولث، ومجاعات االستشارات اإلدارية. وهنا حدد 
الباحث أوين هيوغس، عدة عوامل قادت إىل طرح هذا النمط، من بينها صعود تيار اليمني يف الدول 
الغربية الذي يرى أن الدولة تسبب مشكلة لضخامة حجمها وإجراءاهتا واألزمات االقتصادية واجلبائية 
لدولة الرفاهية، وظهور نظرايت اقتصادية جديدة مثل نظرية اخليار العقالين واالقتصاد النيومؤسسي، وهناك 

عوامل أخرى مثل التغري احلاصل يف تنظيمات القطاع اخلاص وظهور تقانة املعلومات واالتصاالت)66(.
يف سياق له عالقة، أرجع أغلب الباحثني يف اإلصالح احلكومي الفضل يف بدء حركة التسيري 
العمومي اجلديد إىل ما مسي بزعماء الرأمسالية املتوحشة والنيو ليربالية، املتمثلة بوصول مارغريت اتتشر إىل 
السلطة يف بريطانيا عام 1979، اليت ركزت على إصالح اخلدمة املدنية يف محلتها االنتخابية، فضاًل عن 
انتخاب روانلد ريغان 1981 رئيساً للوالايت املتحدة، وهي اليت مسيت ابحلقبة الريغانية 1981 – 1989 
واليت قامت على أساس تقويض الربامج االجتماعية وتقليص الدميقراطية )التمثيلية لصاحل التشاركية(، وجاء 
من بعد ريغان، احملافظون اجلدد، خالل حقبة الرئيس جورج دبليو بوش 2001 – 2009، الذين ساروا 

أيضاً على درب التخلي عن برامج الضمان االجتماعي والرعاية الصحية واالجتماعية)67(.

65. رضوان بروسي، ص64 – 65، وقارن مع
George Frederickson, »Public Administration? Governance ,  Governance Everywhere« 
Royal Holloway University of London , p. 2 – 4 <http: //www.rhul.ac.uk/management 
/news-andevents/ seminars/ hgeorge frederickson11.2.04%20paper.pdf>.

66. رضوان بروسي، ص65  وقارن مع 
Dele Olowu , »Introduction : New Public Management , an African Reform 
Paradigm?« Africa Development , vol. 27 , no. 3-4 )2002( , p.2 , 6 – 7.

67. ينظر عادل اجلوجري، برانرد لويس سياف الشرق األوسط، ص: 39– 40، قارن مع رضوان بروسي، ص: 65، 
وكذلك: أيلني سيوالكامارك، »العوملة وإصالح اإلدارة العامة« يف: جوزيف س. اني وجون د. دوانهيو، احلكم يف عامل 

يتجه حنو العوملة، ترمجة حممد شريف الطرح )الرايض: مكتبة العبيكان، 2002(، ص: 318.    
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العوملة)68*( إفرازات  أحد  الدراسة،  هذه  بتقدير  وهي  احلوكمة،  هل  نتساءل،  أن  علينا  عربياً 
Globalization  اليت اكتسحت الفضاء اإلعالمي العريب، وأصبحت شعار وداثر كثري من منظمات 
اجملتمع املدين وبعض كبار اإلداريني يف القطاعني العام واخلاص تصلح للتطبيق يف عاملنا العريب الذي يعاين 
أصاًل من تراجع دور الدولة وعدم كفاءة القطاع اخلاص يف آن واحد؟ أم أن احلوكمة جاءتنا ووردت إلينا 
من إسقاطات جمتمعات متقدمة، جتاوزت فيها اإلدارة العامة كثري من مفردات نظرية )ماكس فيرب( يف 
السلطة )العقالنية-القانونية(، اليت مل تعد تعمل بكامل طاقتها يف جمتمعات ما بعد احلداثة األمريكية-

األوروبية. وأين حنن من كل ذلك، والسيما أننا مل نصل حىت اللحظة بعد إىل أعتاب نظرية ماكس فيرب 
التعامل مع هذه احلوكمة اليت جاءتنا حتت ايفطة  يف السلطة العقالنية-القانونية. إذن علينا احلذر من 
احلكم الرشيد والشراكة والسياسة احلسنة واحلذر ال يعين رفضها أبداً، ولكن التعامل معها بشروط املرحلة 
اليت مير هبا العرب، وهي مرحلة تسجل -ولألسف الشديد- تراجعاً على كل املستوايت، تراجعاً يف أداء 
املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية على حٍد سواء. إن عاملنا العريب ال حيتمل– 
على األقل يف هذه املرحلة– تراجًعا آخر لدور الدولة فاحلوكمة بنظر من كتب عنها، وأفاض يف ذلك مثل 
الباحث رضوان بروسي حتمل تصوراً خاّصاً إبعادة تعريف الدولة على أهنا “عملية تقليص الدولنة“، وهو 
ما يعين -كما الحظ الباحث ميك مور- أن احلوكمة هي “نتاج إيديولوجي يعكس املبدأ االجتماعي-

السياسي اإلجنلو-أمريكي الليربايل/ التعددي الذي يسيطر حاليًا“ واكتسح تقاليد غربية أخرى حىت تلك 
األكثر دولتية وتدخلية يف أورواب)69()70*(. 

 Trans- National Corporations،68. )*( يف ضوء تصاعد دور الشركات عابرة القومية أو املتعدية اجلنسيات
ضمن نظام إنتاج وتبادل كوين، بفعل عملية التحرير املمنهجة لالقتصادات اليت بدأت يف أواسط السبعينيات، يطرح أحد 
رؤساء اجملموعات االقتصادية )الرئيس السابق جملموعة )ABB( تعريًفا للعوملة، فيقول: )إن العوملة ابلنسبة للمؤسسات 
التابعة للمجموعة اليت أديرها، هي حرية االستثمار مىت وحيث أرادت، وحرية إنتاج ما تريد، وحرية الشراء واملبيع يف املكان 
الذي ختتاره، وتقليص القيود إىل حدودها الدنيا فيما يتعلق بتشريعات العمل والعقد االجتماعي(. ويعقب سامي انئري 
)أستاذ يف العلوم السياسية وانئب يف الربملان األورويب(، قائاًل: إن الشركات املتعدية اجلنسيات– واليت هي قلب العوملة 
االقتصادي وروحها– شهدت منذ أواسط السبعينيات منواً كبرياً، )وتزايدت وترية هذا النمو يف السنوات األخرية املاضية: 
العام  الفروع. ويف  الشركات  اجلنسية على 297000 من  متعدية  قابضة  العام 1995، سيطرت 39000 شركة  ففي 
2000 ارتفع العدد إىل 65000 متعدية اجلنسيات تسيطر على 850,000 من الفروع، أي بزايدة ملحوظة خالل مخس 
سنوات فقط. والشك أبن حصة الشركات األمريكية ضمن هذه اجملموعة ضخمة جًدا: أكثر من ثلث املئات األوىل من 
الشركات املتعدية اجلنسيات هي أمريكية، وهي تسيطر على أكثر من 20% من خمزون االستثمارات العاملي(. ينظر: سامي 
 ANEP ،انئري، االمرباطورية يف مواجهة التنوع، ترمجة دالل رضا محدان، )بريوت: دار الفارايب، اجلزائر: منشورات آنيب
2006(، ص: 33 – 34. وللمزيد عن العوملة، ينظر: حسني علي البطاوي، العوملة ومستقبل السيادة يف العامل الثالث، 

جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية، رسالة ماجستري غري منشور/ إشراف د. عبد السالم إبراهيم بغدادي 1999.
69. بروسي، ص: 68.

70. )*( ارتكزت سياسات احلوكمة على أفكار مدرسة شيكاغو يف جتاوز سلبيات النموذج الفيربيوالكنزي، وحتسني أداء 
االقتصادايت واألجهزة احلكومية سواء يف الدول الغربية أو يف دول العامل الثالث، املصدر نفسه، ص: 68.
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وعليه، فإن كثرياً من الباحثني حىت على املستوى العاملي، ومنهم سالفوجييجك)71**(، يوجه نقداً 
شديداً للرأمسالية يف طورها الليربايل اجلديد، وهو طور أنتج احلوكمة اليت هي يف احملصلة تقلص من دور الدولة 
لصاحل عدة قطاعات مدنية أفقية، وهنا يقول: »يف العامل الذي نعيش، إتكاٌء على مقوالت إيديولوجية 
متجددة، فإذا كانت اإليديولوجية الرأمسالية التقليدية، يف مراحلها املتعددة، قد أنتجت »وعياً زائفًا«، إذ 
يفعل اإلنسان ما ال يعيه، فإن األيديولوجيا الليربالية اليت ازدهرت منذ تسعينيات القرن املاضي وما تالها، 
قد أعطت »وعياً كلبيًا«، بلغة معينة، أو »وعياً متبجحًا«، بلغة أخرى، حيث اإلنسان خيدع ذاته واعياً، 

كما لو كان قد ارتضى مبا حيصل عليه ويعلن عنه رضاه، من دون النظر إىل شكله ومضمونه«)72(.
وهكذا ميكن القول، إن احلوكمة وهبذا املنظور الذي يستخدم كإطار حتليلي )حتليل الفعل العمومي 
الدولة كسياسات وبرامج( من جهة اثنية، جاء  السلطة( من جهة، وكإطار معياري )إصالح  وممارسة 
إلعادة النظر يف هيكلية الدولة وأدوارها، وآليات إدارة الشؤون العامة وصنع السياسات، لكن هذا التصور 
الذي يروج له من طرف مؤسسات بريتونوودز)73*( يطرح العديد من التساؤالت حول إمكانية تعميمه 
لتحليل الدولة وإصالحها يف )بلدان العامل الثالث( ومنها البلدان العربية، والسيما أنه ظهر جراء حتوالت 

سياسية وجمتمعية واقتصادية عرفتها الدول الغربية سنوات السبعينيات والثمانينيات )74(.
8. يف التنمية )املغيبة( عربياً:

أتيت هذه الطروحات واألفكار، بل والتحدايت، والدول العربية مل تتمكن حىت اللحظة من حتقيق 
تنمية معتمدة على الذات تفضي إىل االنتقال من اقتصاد الريع إىل اقتصاد اإلنتاج، فالدولة العربية هي 
دولة اتبعة ابمتياز وقد قادت السياسات االقتصادية املتبعة القائمة على إمجاع واشنطن إىل اإلجهاز على 
ما تبقى من القطاع العام، وحىت القطاع اخلاص احمللي الذي طرح كبديل حتول إىل جمرد كومربادور)75( 
-على وفق معادلة استرياد- ابلتواطؤ مع بريوقراطية الدولة، ومل تؤسس االستثمارات األجنبية اليت دخلت 
وفق منطق اقتصاد السوق إالّ رأمسالية جتارية لتحويل السلع واخلدمات من الدول املصنعة يف مقابل حتويل 

71. )**( الفيلسوف األكثر شهرة بعد جورج لوكاتش، الذي أجنبته أورواب الشرقية، والذي رحل مطلع التسعينيات.
72. سالفوجييجك، بعد املأساة أتيت امللهاة! أو كيف يكرر التأريخ نفسه، عرض فيصل دراج. املستقبل العريب، السنة 

36، العدد 415 أيلول/ سبتمرب 2013، ص: 165.
73. )*( ويعىن هبا صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وما تالمها من منظمات، منها: منظمة التجارة العاملية والوكالة 

األمريكية للطاقة ]الباحث[.
74. ينظر: رضوان بروسي، ص: 59.

75. الكومربادور: كلمة أصلها برتغايل وتعين املشرتي، ويكثر استخدامها كمصطلح سياسي من قبل التيارات اليسارية 
والوطنية، ويعىن هبا شرحية اقتصادية/ اجتماعية  قريبة من طبقة الربجوازية اليت سرعان ما تتحالف مع رأس املال األجنيب 
حتقيقاً ملصاحلها اخلاصة، وحماولة منها للسيطرة على السوق احمللي لصاحل األجنيب، وعادًة ال يقوم نشاط هذه الشرحية على 
إنتاج السلع وإمنا يكون جمرد وسيط أو وكيل لرأس املال الوافد، ومع مضي األايم ومع استمرار اعتماد هذه الشرحية من 

قبل اهليئات األجنبية فإن مصاحلَ تصبح مرتبطة ابملصاحل األجنبية على حساب املصاحل الوطنية.
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العملة الصعبة إىل البنوك األجنبية يف اخلارج، وهذا ما انعكس سلباً على الواقعني االقتصادي واالجتماعي 
للمجتمعات والبلدان العربية، اللذين يظهران يف تفشي البطالة والفقر وتدين مستوايت املعيشة ومستوايت 
التعليم، وعلى الرغم من استفادة بعض الدول من ارتفاع أسعار النفط كاجلزائر وليبيا وبلدان اخلليج، إال 
أهنا مل تستطع حتويل الفوائض املالية إىل اقتصادايت حقيقية منتجة، وراحت تنفق هذه األموال يف مشاريع 

لتبذير املال العام وتلجأ يف كل مرة إىل ضخ أموال يف برامج ترقيعية يف سبيل شراء السلم االجتماعي. 
على هذا األساس، فإن سؤال الدولة يف الوطن العريب أمام عدة حتدايت تتمحور أساساً حول 
التأسيس لدولة العدل والقانون املرتكزة على بناء اإلنسان على وفق منظومة فكرية واعية ابلتاريخ احلضاري 
هلذه األمة سواء على مستوى األفكار واملرجعيات أم على مستوى التناقضات اليت أحدثتها هذه املرجعيات 
يف حواريتها مع التاريخ... أبفق حتقيق االنسجام بني املاضي واحلاضر واملستقبل، وبنحٍو يعيد التأسيس 
للهوية احلضارية اليت شوهت بعمليات استرياد واسعة ملشاريع دولتية كانت حصيلة لبيئات حضارية خمتلفة؛ 
وهذا يرتافق مع التأسيس جملال سياسي ممأسس قادر على استيعاب مجيع التناقضات واحلساسيات وبناء 
أمنوذج اقتصادي قوامه االقتصاد احلقيقي املنتج للثروة واالرتقاء ابلدولة القطرية إىل احتاد عريب اسرتاتيجي 

واقتصادي قادر على فك ارتباط التبعية)76(. 
ومن اجلدير ابلذكر أن مناقشة اجلوانب التنظيمية هلذه املنطقة بدأت خالل دورات انعقاد اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية يف العامني 1995 – 1996 هبدف صياغة مشروع برانمج 

تنفيذي حيدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ.
ووقعت االتفاقية برعاية اجلامعة العربية يف القمة العربية يف عمان عام 1997 وبتوقيع 17 دولة 
العربية  الدول  بني  اقتصادي  العاملية، وهي حلف  التكتالت  لتواجه  عربية مشرتكة  عليها إلنشاء سوق 
للتكامل االقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم اجلمركية، وقد دخلت منطقة التجارة احلرة العربية 
الكربى حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاين 2005، وبلغ عدد الدول العربية األعضاء فيها حالياً )18( 
دولة)77(. ورمبا تكون هذه إحدى اخلطوات االقتصادية الفاعلة على طريق حتقيق االحتاد الفدرايل العريب 

يف املستقبل.
9- يف الفدرالية املثرية للجدل عربياً:

هــــــــــو  نبــــــــــذه،  ينبغــــــــــي  مــــــــــا  فــــــــــأول  ينجــــــــــح  أن  العــــــــــريب  الفــــــــــدرايل  لالحتــــــــــاد  أريــــــــــد  مــــــــــا  وإذا 
 التفكــــــــــري اجلهــــــــــوي أو املناطقــــــــــي أو اإلقليمــــــــــي الــــــــــذي ينحــــــــــاز إلقليــــــــــم دون آخــــــــــر ضمــــــــــن الدولــــــــــة 
االحتادية؛ ألن ذلك سيكون نذير تفكيك أو تفكك لالحتاد يف أقرب فرصة ممكنة. وهنا نشري إىل ما جاء 

76. رضوان بروسي، ص: 72.
77. فرح اخلفاف، مصطفى اهلامشي، )إنشاء منطقة حرة بني الدول العربية يدعم املشاريع االستثمارية(، صحيفة الصباح، 

بغداد، العدد 3073 يف 2014/3/30، ص: 6.
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يف إحدى الدراســــــــــات املتخصصة، اليت تذكر، أنه »قد ينشــــــــــأ موقف خطري عندما ينصب تركيز األطراف 
العاملــــــــــة على املســــــــــتوى الفدرايل على اإلقليميــــــــــة يف املقام األول، حيث يتوقف عمل األحزاب السياســــــــــية 
الفدرالية كجســــــــــور فعالة وممتدة بني املناطق اإلقليمية، وقد كان هلذا العامل الرئيس سبٌب يف حدوث حالة 
عدم االســــــــــتقرار اليت شــــــــــهدهتا ابكستان قبل انفصاهلا عام 1971 ونيجرياي قبل نشوب احلرب األهلية عام 
1967، واالهنيار النهائي لالحتاد الفدرايل اليوغساليف عام 1991، وتشيكوسلوفاكيا يف الفرتة اليت سبقت 
تقســــــــــيمها عام 1992، وهبذا الصدد فإن واحدة من أكثر الدالالت املنذرة ابلســــــــــوء يف االحتاد الفدرايل 
البلجيكي احلايل هي الصفة اإلقليمية اليت تظهر يف كافة أحزابه السياســــــــــية العاملة على املســــــــــتوى الفدرايل؛ 
وهلذا فإن الدالالت احلديثة العهد الشــــــــــبيهة بذلك االجتاه يف كندا يف ما يتعلق أبحزاب املعارضة الفدرالية 

يعد إشارة شديدة اخلطورة«)78(.
ولكنــــــــــه  أحيــــــــــااًن،  والزم  بــــــــــل  ممكــــــــــن  أمــــــــــر  دائــــــــــم  عــــــــــريب  الفدراليــــــــــة كخيــــــــــار  تبــــــــــين  إّن 
 خيــــــــــار يفــــــــــرتض عنــــــــــد تبنيــــــــــه وتطبيقــــــــــه بنــــــــــاء هــــــــــذه الفدراليــــــــــة، علــــــــــى أســــــــــس صحيحــــــــــة ومتوازنــــــــــة 
وراســــــــــخة، متنع حتوله إىل سبب لإلضرار يف املستقبل القريب أو البعيد ابملصاحل الوطنية الفردية واجلماعية، 
مبا يدفع الناس للكفر ابملشروع الفدرايل، كما كفروا من قبله ابملشاريع القومية واالشرتاكية، ال لعيوب فيها 

بذاهتا بل للعيوب اليت صاحبت تطبيقاهتا.
فإن مل حيدث ذلك فسينتهي احلال ابلعرب مجيعاً مبختلف شرائحهم وفئاهتم إىل أن يتذكروا وقت 
التنفع الذكرى، حكاية كسر العصا املنفردة والعصي اجملتمعة، أو أن يرددوا قول الثور األسود يف خامتة 
الندم:  ينفع  يوم ال  فيقول اندماً  الفريسة،  ليكون هو  الثالثة، حينما حيني دوره  والثريان  األسد  حكاية 
)لقد ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض(؛ ألننا إن بقينا على هذا احلال، فسنؤكل مجيعاً يف النهاية ولن تنفعنا 
ختندقاتنا املناطقية وال الطائفية، اليت ستجعل كل أكثرية منا أقلية، فال أكثرية حقاً وال أغلبية فعاًل، إالّ 
األكثرية واألغلبية الوطنية الواحدة املوحدة حتت مساء النظام الفدرايل، أو أي نظام آخر ختتاره اإلرادة 

الشعبية العربية يف املستقبل بوعي حقيقي وإدراك كامل لطبيعته وإجيابياته وسلبياته)79(. 
متوازانً  النوااي يف إقامته- يتطلب -كأي إحتاد فدرايل انجح- منهجاً  وهو احتاد -إن خلصت 
بني البناء ابجتاه الداخل، والبناء ابجتاه اخلارج)80(، مبعىن اجلمع بني الرتابط والتمايز، ترابط الدول العربية 
املنضوية يف االحتاد الفدرايل العريب، اليت سوف تتحول إىل والايت أو أقاليم داخل االحتاد الفدرايل العريب، 
ويف الوقت نفسه متايزها، مبعىن متتعها خبصوصياهتا وإدارهتا لنفسها ضمن نطاق ال مركزي إداري، احتاد 

78. جمموعة ابحثني )إعداد(، األنظمة الفدرالية حول العامل، )بغداد، بريوت، أربيل: دراسات عراقية، منتدى االحتادات 
الفدرالية، 2009(، سلسلة دراسات عراقية /37، ص: 75.

79. ينظر: مراد )بتصرف(، ص: 228.
80. جورج أندرسون، مقدمة عن الفدرالية، ما هي الفدرالية؟ وكيف تنجح حول العامل؟ )أواتوا، كندا، 2007(، منتدى 

األنظمة الفدرالية، ص: 66.
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حيافظ على التوازن بني قوى اجلذب والطرد وفًقا ملا ذهب إليه عامل السياسة األمريكي جيمس برايسن، 
الذي قال عن الفدرالية، كشكل من أشكال الدولة: »إن قوى اجلذب والطرد جيب أن توضع يف توازن 

لكي يستحيل على الوالايت )أو األقاليم( أن هترب من االحتاد وأن ال هتضم داخله«)81(.
وأن يكون نظام احلكم يف الدولة الفدرالية العربية املفرتضة، قائماً على التوازن أيضاً، مبعىن »أن قوى 
اجلذب والطرد، جيب أن توضع يف توازن لكي يستحيل على أي من القوى املشاركة يف ممارسة السلطة، 

أن تستحوذ عليها أو أن تستبعد منها«)82(.
وإذا ما أريد لالحتاد الفدرايل العريب أن يستمر ويرتسخ، فإنه ينبغي أن تكون هناك مراجعة دستورية 
مستمرة يف حماولة دؤوبة للتوصل إىل التكيف مع التغيري، وإمكانية إجراء التعديل هبدف حتقيق املرونة 
والتكيف مع املستجدات، وإيالء ذلك أمهية متزايدة؛ ونتيجة لذلك، نرى أن مجيع الدول الفدرالية تقريباً 
تعتمد اعتماداً كبرياً على أشكال خمتلفة من التعديل -على وفق ضوابط- مبا يف ذلك املراجعة القانونية، 
احلكومة  )بني  يكون  الذي  البينحكومي)83(  التعاون  وأشكال  واالتفاقات  املالية  التحويالت  وترتيبات 

االحتادية وحكومات الوالايت وبني حكومات الوالايت نفسها(.
فالفدرالية هي يف جوهرها شكل إقليمي من التنظيم السياسي؛ وابلتايل فهي تقوم على تقاسم 

صالحيات ووظائف، وال تقوم على تقسيم الدولة، ألن الفدرالية هي احتاد، وليس تقسيمًا)84(.
وإذا ما أريد خليار الدولة املدنية أن ينجح سواء بشكلها الوحدي أم الفدرايل، فإنه ينبغي نبذ 
اخليار الطائفي بكل أشكاله والسيما، السياسي منه، إذ إن خطر املسألة الطائفية، إمنا يكمن بتسييسها، 
مبعىن محلها من حيزها اجملتمعي الطبيعي إىل احليز السياسي املعين بتشكيل الدولة، فالطبيعي هو االنتماء 
الطائفي للفرد الناجم عن الوالدة أو االختيار الذي ينتج التنوع اجملتمعي والشاذ هو الطائفية السياسية اليت 

تشتغل جلعل االنتماء للطائفة عضوية ووالء ومصاحل سيادية تتمحور حول السلطة.
الناس حبكم االنتماء التقليدي أو االختيار الواعي ينتمون إىل طوائف دينية حمددة، وهو شيء 
أن  طبيعي حبكم التنوع الناجم عن االختيار، لذا فإن االنتماء الطائفي ليس ُسبَّة حبد ذاته فليس عيباً 
تنتمي لطائفة وتعتز هبا وترى فيها معتقدك أو هويتك أو خصوصيتك... إن الطائفية هبذا املعىن خيار 
واختيار إنساين قد حتكمه التقاليد أو القناعات أو حىت املصاحل فالبشر خيتلفون يف االعتقاد واأليديولوجيا 

81. عن: مراد، ص: 209.
82. عن املصدر نفسه، ص: 209.

83. جمموعة ابحثني )إعداد(، األنظمة الفدرالية حول العامل، ص: 63.
84. املصدر نفسه، ص: 63، وقارن مع: د. غامن حممد صاحل، )مستقبل األقاليم والفدرالية بعد االنسحاب األمريكي يف 
العراق(، شؤون عراقية، املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية/ عمان العدد 3 – 4، حزيران/ يونيو، 2011 / 2012، 

ص: 45.
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الدينية والتقاليد والثقافات واهلوايت واملصاحل وهو ما يؤسس للتنوع الطائفي اجملتمعي تلقائياً.

ليس بطائفي من ينتمي لطائفة أو حىت يعتز ابنتمائه الطائفي فهو حق طبيعي ومشروع حبكم اإلميان 
أو التقاليد أو الوالدة إمنا الطائفي الذي يقبل ويرفض اآلخر استناداً إىل معايريه التفاضلية أو تعصبه الذي 
يؤسس لرفض اآلخر املختلف ويقصيه ويصادر حقوقه. لذا فاملسألة الطائفية مقبولة مادامت تعين حق 
اإلنسان ابالنتماء لطائفة ما واالختيار الربيء هلا، االختيار غري املؤدجل وغري التفاضلي وغري التعصيب وغري 

املتجاوز على حقوق اآلخرين وغري املسيس.

فالسياسي هو حيز الدولة، هو اهلوية املشرتكة النامجة عن انتماء أفراد اجملتمع مجيعهم إىل الدولة 
حبكم مواطنتهم ال حبكم أعراقهم وطوائفهم وأدايهنم وإثنياهتم، أي: حبكم فرديتهم ال حبكم جمموعاهتم.

إن الطائفية السياسية منهج يقوم على تسييس االنتماء الطائفي للمواطن وأدجلته يف احلياة السياسية 
على مستوى األفكار واجملتمعات والسلطة، والطائفية بذلك تعمل على إقصاء املواطنة كرابطة عضوية 
وحيدة للدولة واستبداهلا ابلرابطة الطائفية يف أصل إنشاء احلياة السياسية ويف تكوين الدولة ويف إقامة 
االجتماعي  العقد  فكرة  السياسية كلًيا  الطائفية  وتعارض  جمتمعها،  ومصاحل  شؤوهنا  وتنظيم  هياكلها 
السياسي الذي يفرتض ابلدولة جمموع مواطنني )أفراد( أحرار متكافئني ومتساوين بغض النظر عن هوايهتم 
الفرعية )اجلماعية( متجاهلة بذلك أن الوحدة األساس يف الدولة هو الفرد املواطن وليس اجلماعة الفرعية، 
وعلى هذا األساس تنشأ األمة الوطنية للدولة  وأن أدىن حمورية والء للجماعة الفرعية على حساب الوحدة 

العضوية الفردية )املواطنة( سيصادر وحدة أمة الدولة ويقضي على الدولة الوطنية ابلتبع.

إن متزق اجملتمعات انتج طبيعي لتفشي الطائفية السياسية وليست نتاج التنوع الطائفي اجملتمعي، 
وهو ما جيب تفكيكه وإعادة إنتاجه على مستوى إعادة بناء الدول واجملتمعات الوطنية وهي مهمة اجلميع 

على تنوع مواقعهم وأنساقهم)85(. 

نقول هذا الكالم ألن هناك خمططات أجنبية ال ترمي للحفاظ على التجزئة العربية املوجودة، وإمنا 
القول بوجود حقيقة أخرى تكشف عن وجود  احلالية، وهذا ال مينع من  العربية  الدول  لتقسيم  تسعى 
85. ينظر احلوار الذي أجراه الصحفي توفيق التميمي مع الكاتب العراقي حسني درويش العاديل )2-3(، ص: 12– 
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عوامل داخلية تشجع على مترير وتنفيذ هذه املخططات، فاللعب على النعرات الطائفية أو اخلالفات 
املذهبية ال ميكن أن يتحقق إال يف وجود عناصر ومؤثرات تدفع يف اجتاه التفتيت والتقسيم والرتهل يف بنية 
الدولة، وليس هناك إال حل واحد هو اعتماد أسس بناء الدولة احلديثة ومحاية مقومات الدولة الوطنية 
اليت تتعرض إىل أشكال اهلدم والتقويض كافة، ومن مث فإن بناء اجملتمع العريب الدميقراطي، وإقرار مبادئ 
العدالة االجتماعية، ومحاية حقوق اإلنسان تشريعياً وتنفيذايً واحلرص على تطوير التعليم والبحث العلمي 
كلها مقومات أساسية لبناء الدولة العربية احلديثة اليت تعلى من شأن مبدأ املواطنة املتساوية يف احلقوق 

والواجبات وترسخ قيم سيادة القانون.

وال خيتلف أحد على وجود أطماع خارجية أمريكية وأوروبية وصهيونية على منابع النفط العربية، 
وكذلك الوضع اجلغرايف املتميز لألمة، فضاًل عن عن فكرة منع الدول العربية من النهضة والنمو، وهي 
متتلك قاعدة إميانية حققت ذات يوم أكرب حضارة إنسانية مرتبطة ابلقيم اإلسالمية، وهو ما اعرتف به 
برانرد لويس أكثر من مرة يف كتبه، مؤكداً أن العرب واملسلمني حققوا هنضة وتقدًما يف وقت كانت أورواب 

تغرق يف حبر الظلمات)86(.

واملسلمني: »يف ظل  العرب  الكربى يف شؤون  االستشراقية  )لويس( على خلفية جتربته  يقول  إذ 
االمرباطورية  الفارسية والرتكية من جديد كانت  الساللتني  الوسطى، ويف ظل  القرون  العربية يف  اخلالفة 
اإلسالمية أغىن بقاع العامل وأكثرها سطوة وإبداًعا واستنارة. وخالل معظم عهد القرون الوسطى كانت 

البالد املسيحية يف وضع دفاعي«)87(.

ولكن حالنا اليوم كما يقال، ال يسرُّ صديقاً وال يغيظ عدواً، هذا هو احلال واجلرح جيمع أبناء األمة 
اإلسالمية والعربية كما يقول شوقي: 

ح وأن نلتقي على أشجانه قد قضى هللا أن يؤلفنا اجلر      

»والبديل هو الوحدة والتكامل والتضامن، لقد عشنا الوحدة اإلسالمية حلماً نبواّيً )مثل اجلسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء ابحلمى والسهر( وعشنا الوحدة العربية حلًما قومًيا، وقد 

86. عادل اجلوجري، ص: 185.
87. برانرد لويس، ص: 78.
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تراجع احللم كثرياً حىت بتنا نطالب ابلدفاع عن الدولة الوطنية، وعن متاسك البناء الداخلي يف كل دولة 
وليس التقدم إىل األمام يف اجتاه وحدة حققها األوروبيون بينما العرب ما زالوا يراوحون مكاهنم يف الدفاع 

عن دولتهم القطرية«)88(. 

اإلميان  فأضعف  الفدرايل  العريب  اإلحتاد  صوب  الدفع  إبمكاننا  يكن  مل  فإذا 
شعارات  حتت  متناثرة  أجزاء  على  وتقسيمها  واملسلمة  العربية  دولنا  تفتت  منع   هو 
الفدرالية، يف حني أن الفدرالية جاءت يف األصل لتوحد البلدان ال لتقسمها، مثلما فعلت مع أمريكا 
اليت مجعت مخسني كيااًن يف دولة واحدة، هي الدولة األعظم اليوم يف العامل، والفضل يف ذلك إمنا يعود 

للفدرالية.

وضمن ما جيب قوله -عربيًا- هنا، أنه -وضمن إطار الدولة الوطنية العربية- ويف ظل الالمركزية 
اإلثنية  واجلماعات  الفرعية  اهلوايت  قضااي  تعاجل  ال  أن  ينبغي  فإنه  املقرتح،  احمللي  احلكم  أو  اإلدارية 
ابالضطهاد والتواطؤ، بل جيب تفحصها ودراستها هبدوء وفهمها مث حلها مبا حيافظ على معادلة إبقاء 
التنوع ضمن الوحدة، عرب احلرص على ثقافاهتا مبا فيها من لغات وعقائد وخصوصيات أخرى، ضمن 
اإلطار اجلامع للوحدة الدستورية للدولة. هنا ننقل ما قاله اخلرباء املعنيون ابلشأن الفدرايل العاملي، الذي 
مفاده: لقد ثبتت ضرورة االعرتاف يف معظم االحتادات الفدرالية املتعددة الثقافات برمسية اللغات اخلاصة 
ابجلماعات اليت تشكل أقليات كربى وكذلك توفري ضماانت دستورية أو سياسية حلقوق الفرد أو اجلماعة 
ضد التمييز. وعند عدم االعرتاف بلغة ختص مجاعة إقليمية كبرية على أهنا لغة فدرالية، ينجم عن ذلك 
إحساس قاس ابملرارة والتوتر. وتضرب كل من ابكستان ونيجرياي واهلند وماليزاي أمثلة على شدة السخط 

الذي ميكن أن ينجم نتيجة لذلك)89(. 

إذن، إذا كنا نريد أال يتحول االحتاد الفدرايل إىل غابة أو الوطن إىل مسلخ بشري -كما يقول 
الباحث اللبناين أمني معلوف- إذا كنا نريد جتنب أن يشبه املستقبل أسوأ صور املاضي، وإذا كنا نريد 
املذابح  العاجزين،  حنن  مثلنا  يشهدوا  ألن  »مضطرين  الزمن،  من  حني  بعد  أطفالنا  يصبح  أن  جتنب 

88. اجلوجري، ص: 185.
89. جمموعة ابحثني، األنظمة الفدرالية حول العامل، ص: 75.
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وعمليات الطرد وتطهريات أخرى«)90(. إذا أردان جتنب كل ذلك، إذن علينا، أن نعاجل هذه األمور حبكمة 
وروية وعقل متفتح.

وعليه، فإننا حباجة ماسة للتأكيد على مصريية مشروع الدولة على يد الكتلة التارخيية )على حد 
الكاتب  إليه  أنطونيو غرامشي(، لذا، وعلى وفق ملا ذهب  املعروف-  اليساري  تعبري -املفكر اإليطايل 
العراقي درويش العاديل.. مستوحًيا آراءه من التجربة العراقية الصعبة )فإن مشروع الدولة العراقية املدنية 
بعد التغيري رهن انبثاق الكتلة التارخيية السياسية املدنية العراقية املتحررة من الوالءات اخلاصة والطموحات 
الضيقة، الكتلة التأرخيية القادرة على توحيد رؤيتها للدولة وفلسفتها وهويتها ومشروعها، واملنبعثة إلعادة 
وأداًء  بناء، واملؤهلة وعًيا  توظيفي  والسياسية( بشكل  والقومية  )الدينية واملذهبية  التارخيية  الذاكرة  إنتاج 
لتجاوز التناقضات والنشوزات الراهنة اليت خلفتها عهود االستبداد وتداعيات الفوضى واالنقسام، والقادرة 

على توظيف اللحظة التارخيية املناسبة لتبين مرتسمات نوعية للمدنية والتنمية والتطور)91(. 

قـَْوَمُهْم  نِْعَمَة اللِّ ُكْفرًا َوَأَحلُّواْ  ُلواْ  تـََر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّ وآخر ما خنتتم به هذا البحث، قوله تعاىل }أملَْ 
البساطة، وهو  اْلَقرَاُر{)92( وهو قول عظيم نستمد منه أمراً يف غاية  َوبِْئَس  َيْصَلْونـََها  اْلبـََواِر* َجَهنََّم  َداَر 
أمر يتعلق بوالة األمر القائمني على إدارة أي نظام سياسي يف أي بلد عريب.. الذين ينبغي عليهم أن 
يستحضروا أوليات ليس ما جاء يف القرآن الكرمي، من حث على الوحدة والتناصر والتآزر }َواْعَتِصُمواْ 
يًعا َواَل تـََفرَُّقوْا{)93(حسب، وإمنا االرتكان ملا جاء يف علم السياسة وهو )ملك العلوم وعلم  حِبَْبِل اللِّ مجَِ
امللوك( الذي يقول: إن النظام السياسي يف أي زمان وأي مكان هو الذي يصنع القاعدة القانونية، وهو 
من يطبقها، وهو من حيكم هبا، فإن صلحت صلح األمر كله، وإن فسدت فسد األمر كله. إًذا فإن 

االحتاد أو التفكك، إمنا يبدأ من والة األمر قبل غريهم وهلل األمر من قبل ومن بعد.

90. أمني معلوف، ص: 105.
91. ينظر احلوار الذي أجراه الصحفي توفيق التميمي مع الكاتب العراقي حسني درويش العاديل ]3-3[، ص: 12. 

92. قرآن كرمي، سورة إبراهيم، ص: 28 – 29.
93.قرآن كرمي، سورة آل عمران، ص: 103.
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اخلامتة:

–Fantasy أخرياً وليس آخراً، خنتم بكلمتني، إحدامها سياسية مباشرة، واألخرى فلسفية/ فنطازية
Phantasm من عامل اخليال العلمي غري التقليدي، بل ورمبا التفكري العلمي! لكن يف كل األحوال هلا 
الكلمة  امللوك-  العلوم، أو علم  السياسة كما متت اإلشارة هو ملك  عالقة ابلسياسة -ذلك أن علم 
األوىل: تقول هذه الكلمة إن النظام السياسي يف أي زمان وأي مكان هو الذي يصنع القاعدة )القانونية(، 
وهو من يطبقها، وحيكم هبا، فإن صلحت -وهي بذلك كاملضغة ابلنسبة للجسم- استقامت الدولة 

كلها، وإن فسدت، فسد األمر كله)94*(... وهلل األمر من قبل ومن بعد.

والكلمة الثانية: هي كلمة جتمع بني الفلسفة والعلم واخليال؛ ألهنا قد تدخل يف إطار الفنطازاي، 
وهي تقول إن البشر عموًما وليس العرب وحدهم أو أية مجاعة بشرية أخرى، يتشاهبون بـ 99,9% من 
امللكات اجلينية وال خيتلفون إال بـ 0,1% من هذه الصفات. وهي املسؤولة عن مجيع التنوع املوجود. فما 

يفرقنا وهو ضئيل جداً، حيجب ما يوحد بعضنا عن بعض، وهو كثري جداً.

لقد اختربت البشرية العديد من النماذج االجتماعية املختلفة، والقبائل، والطبقات واحلضارات، 
بني مجيع  التكافل  حبقيقة  واإلقرار  ماداًي  الكوكب  وتوحيد  املعلومات،  تكنولوجيا  بوجود  لكن  واألمم، 
اجملتمعات اليت تعيش على سطح هذا الكوكب فقد ظهر أمنوذج جديد حسب التوضيح الدقيق املوجود 
يف كتاب فريدمان: أن العامل مسطح: أتريخ خمتصر عن القرن احلادي والعشرين، حيث شرح العامل اجلديد 
الشجاع الذي يواجهنا، وهو عامل على الرغم من حداثته ينمو بوترية عالية المثيل هلا يف التاريخ. أن العامل 
»املسطح« اجلديد هو العامل الذي قامت فيه التكنولوجيا واالقتصاد التعاوين إبنشاء ملعب جديد كلياً، 

وسوف يغري نظرايت االقتصاد والسياسة والوظائف مجيعها.

إّن أتريخ البشرية كأمة واحدة يبدأ اآلن؛ األمر الذي يزيل العقبات العرقية والثقافية والدينية. ومن 
املؤكد أن هذا األمر يتطلب معايري جديدة من التسامح واالتصاالت الفعالة وحل النزاع ابلتعاون، والتفاعل 

94. )*( حول مسؤولية النظام السياسي ودوره يف حفظ كيان الدولة أو تفكيك هذا الكيان، ينظر: عبد السالم إبراهيم 
بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات يف أفريقيا، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 2000(، 

سلسلة أطروحات الدكتوراه )23(، ص: 291 – 294.
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البناء للحفاظ على بقاء البشر على قيد احلياة)95(. 

إن مل يكونوا  خنلص من هذه احلقيقة العلمية املكتشفة أو اخليال العلمي املبدع أن البشر عموماً 
متجانسني أو متحدين، فعليهم فعل ذلك ألن يف ذلك مصلحة ملعاشهم ولوجودهم على هذا الكوكب 

اجلميل، لكن املهدد من كل حدب وصوب.

95. محيد أمحد )الوحدة والتنوع: اإلنسانية وحتدايت التعددية يف األلفية اجلديدة، مقاربة حيوية( يف: د. حسين عبيدي 
)حترير(، اهلوية الوطنية والتعليم يف العراق مقارابت دولية، )عمان، األردن؛ منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

2011(، ص: 202.



140

العدد )1( حزيران 2017

political sociology )science of authority( through several major tracks, such 
as: political science; its relation to building the state by maintaining cultural 
diversity within )national( unity; a spirit of citizenship created through a 
democratic culture balancing freedom and equality; a civil society based 
on innovation, partnership, enlightenment and development in its various 
aspects; transparency and rational administration within what is called 
prudent governance; a form of ruling allowing for a broad participation by 
the people in making public policies in a simple or complex state.

Finally, the research stresses the responsibility of the political systems in 
keeping the state’s sovereignty, security and welfare. According to political 
science, the science of kings and the king of sciences, it is the political system 
in any time and space that makes the statutory rule, applies it and governs by 
it. If the rule is good, everything will be fine. Otherwise, everything will be 
bad. Therefore, since the presence of authority necessitates responsibility, 
unity or division definitely starts with leaders before anyone else.
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effort. Efficient performance is found parallel to the successful firms which 
calculate each step. Thus, the machinery goes in line with the functional 
methodology which assigns a particular task to each part in an integrated 
manner. 

In order to build the desired solid modern state in the Arab World, the 
enlightened middle class must be empowered to construct the civil society. 
If the latter rises gradually, the traditional structures decline to give way 
to modern civil institutions which believe in the role of the citizen, social 
justice and political partnership. Such new components shall be based on a 
political culture of contribution; reject submission and dictatorship; build an 
economic development widening everybody’s options within a modern state 
benefiting from political science in administration and ruling; and make use 
of the outcomes of modern civilization in a way that brings about progress 
but not only modernism.

The present short study, which was prepared hastily, makes a moderate 
contribution on the way of building a state which adopts a civil institution 
based on functional methodology, instead of the current terrible ethnic 
slogans. These are associated with the classic/civil society’s ideologies, which 
are not found in modern state. The proposal is an option between an open 
society based on plurality, innovation and settlements, on the one hand, and 
a closed society based on unilateralism, exclusion, and conflict.

This is an attempt to build a modern Arab state where the citizens live 
under a social/political contract )constitution( which puts all on an equal 
footing within citizenship, fairness and tolerance, leading to a secure, stable, 
prosperous, innovative, advanced and welfare society.

To this end, the modern Arab state is explored from the viewpoint of 
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Abstract

The Modern Arab State: Between Closed Ethnic Components and 
Open Functional Institutions

It is doubtless to say that the modern civil/nation state established throughout 
the developed world is based on civil society and other intermediate 
organizations. These spring from the middle class, which is young, efficient 
and creative in the natural/technical and philosophical/intellectual tracks. 
Such innovation has provided the world with modern technology, with 
its industrial and knowledge dimensions )telecommunications-based 
knowledge economy(. It has also brought the major scholars and philosophers 
who looked into the aspects of state and parallel institutions )civil society and 
private sector/ locally and internationally(.

Such a civil state as well as modern technical and philosophical innovations 
have not arisen in the Arab World so far. Although some attempts were made 
here and there, they were harshly confronted by weak pretexts and slogans. 
Thus, it is clear that we are underdeveloped and submissive to the other. 
In fact, we have failed to duplicate the modern civilizational structures, but 
have not established our own modern states – in the true sense of the term 
– which are actually semi-states. They are still in the pre-Weberian stage, 
according to the rational-legal theory put forward by Max Weber )1864-
1920(. This stage was surpassed by the developed world to post-modernism, 
based on globalization and governance. The approach reduces the hierarchy 
and verticality of the state and combines the state and intermediate civil and 
economic organizations )civil society and private sector(. As the vertical 
relation is turned horizontal in favour of a new civil/economic network which 
adopts partnership and participation, the state’s action becomes innovative 
and void of administrative flabbiness, extra positions and wasted time and 
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أشرت سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية انطالقة مهمة يف التأريخ الدويل املعاصر ويف مسرية 
العالقات الدولية والعالقة ما بني الدول االستعمارية والشعوب املستعبدة، وقد وجدت أورواب نفسها -يف 
معظم  على  العسكرية  الصراعات  أتت  وقد  ومدمرة وضعيفة،  مفككة  الضروس-  احلرب  تلك  أعقاب 
مواردها االقتصادية، وعلى الرغم من االنتصار العسكري الساحق الذي حققه الغرب على النازية فإن 
اخلطر اجلديد املتمّثل ابلشيوعية وتوسع السيطرة السوفيتية على أقطار أورواب الشرقية وبعض دول البلطيق 
بدأ يقلق احلكومات األوروبية والسيما فرنسا بزعامة اجلنرال ديغول الذي أكد على أمهية متاسك الدول 
األوروبية ملواجه األخطار اجلديدة عن طريق التوصل إىل صيغ جديدة لتعاون اقتصادي وثقايف وعسكري 
يضمن مستقبل أورواب يف مواجهة خطر الشيوعية واحتماالت سيطرة الوالايت املتحدة على مصري أورواب، 
وعلى الرغم من هزمية أملانيا فإن اجلنرال ديغول كان يدرك جيداً ثقلها االقتصادي ودورها املستقبلي يف 
جماالت التكنولوجيا والبحث العلمي الذي أاتح هلا دوراً جديداً يف أورواب ولكنه ليس دوراً عسكرايً بل 
هو دور اقتصادي تنهض من خالله أملانيا لتقود مع فرنسا جتربة بناء أورواب القوية املوحدة اقتصادايً وثقافياً 
بعيداً عن التأثريات السوفيتية واحتماالت اهليمنة األمريكية، مؤكداً ضرورة عدم إعطاء الفرصة لربيطانيا 
لتكون يف موضع القيادة، ألنه أدرك أن اهليمنة الربيطانية بعد احلرب العاملية الثانية أخذت تتقهقر عن 

مواقعها حلساب الوالايت املتحدة اليت كانت تسرع اخلطى لتثبيت مواقعها يف أورواب والعامل أبسره.
 لقد تركز هدف قادة أورواب اجلدد على إعادة بناء أورواب دمرهتا احلرب وتشجيع واآلراء ودعمها 
الرأي  القومية، وكان  تتعدى احلدود  أوروبية  اقتصادية وتكنولوجية  بناء مشاريع ومؤسسات  إعادة  على 
املعتمدة على  السابقة  الظروف األوروبية  تغيري  التكامل واالندماج األورويب من شأهنا  أن فكرة  السائد 
الصراعات جمرد ذكرايت حزينة، وعلى أورواب  العسكرية وفتح آفاق جديدة جتعل من تلك  الصراعات 
بتحقيق أكرب  للبدء  التأريخ األورويب  السلبية يف  التجارب  الفرص لالستفادة من  اجلديدة استغالل كل 
جتربة يف التأريخ احلديث واملتمثلة ببناء احتاد أورويب متماسك يستطيع أن جيابه املنافسة األمريكية، ويكون 
قوة اقتصادية ومالية على املستوى العاملي إبمكاهنا التعامل مع دول العامل الثالث بنجاح أكرب مما حتققه 

الوالايت املتحدة.

تجربة االتحاد األوروبي وإشكالية العمل العربي المشترك

أ.د. حممود علي الداُود *

*رئيس قسم الدراسات السياسية واالسرتاتيجية - بيت احلكمة.
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الدؤوب وعن طريق اخلطوات املدروسة مت حتقيق كثري من  العمل   وعلى مدى نصف قرن من 
وبلجيكا  وأملانيا  فرنسا  بني   1951 عام  والصلب  للفحم  األورويب  التجمع  بتأسيس  بدءاً  اإلجنازات 
وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا الذي أصبح نواًة للتكامل االقتصادي األورويب، وقد حققت اتفاقية اجلماعة 
االقتصادية األوروبية إبنشاء السوق األوروبية املشرتكة عام 1957 تطوراً مهماً لقاعدة التعاون االقتصادي 

املشرتك، وأعقبتها اتفاقية االحتاد الكمركي عام 1968 اليت اعتمدت تعرفة موحدة مع العامل اخلارجي.
السوق  بريطانيا عضوية  دخول  من  ديغول  اجلنرال  اتبعه  الذي  السليب  املوقف  من  الرغم  وعلى 
األوروبية املشرتكة إالَّ أن احلكومات الفرنسية املتعاقبة بسياسات واقعية ومتزنة وتشجيعية لدخول دول 
أوروبية جديدة عضوية السوق املشرتكة مع إعطاء األفضلية يف البداية إىل دول الشمال األورويب، وهكذا 
انضمت بريطانيا وآيرلندا والدمنارك إىل عضوية السوق عام 1973 مث انضمت بعد ذلك إسبانيا واليوانن 

والربتغال.
 وقد قدمت معاهدة االحتاد األورويب اليت أقرها الربملان األورويب دفعاً جديداً لعملية التكامل يف 
فرباير/شباط  يف  املوقعة  ماسرتخيت  معاهدة  وتُعدُّ  واألمنية،  واالجتماعية  والنقدية  االقتصادية  اجملاالت 
1992 أكرب إجناز يف عملية هذا التكامل اقتصادايً وسياسياً حيث مت التوصل إىل صيغة قانونية سياسية 
اقتصادية لتحقيق العملة األوروبية املوحدة واجلنسية األوروبية املوحدة والربملان املوحد والسياسة الداخلية 

املوحدة والسياسة اخلارجية املوحدة.
واخلطوات  املضنية  اجلهود  لوال  لتتحقق  تكن  مل  الكبرية  الوحدوية  األوروبية  اإلجنازات  هذه  إن   
املتأنية والدقيقة اليت بذلتها مؤسسات االحتاد وهي اجمللس األورويب، واجمللس الوزاري، واملفوضية األوروبية، 
العدل األوروبية، وحمكمة املدققني، واللجنة االقتصادية واالجتماعية، وجلنة  والربملان األورويب، وحمكمة 

املناطق، والصندوق املايل، وبنك االستثمار األورويب)1(.
ما سرُّ جناح جتربة االحتاد األورويب؟

إن اإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف جمال التعاون األورويب ووصواًل إىل االحتاد هي إجنازات فريدة 
وجتربة اندرة يف العالقات الدولية السياسية واالقتصادية، فان انتقال أورواب من مرحلة الصراع العسكري 
ابلدراسة  جديرة  ظاهرة  هي  واالقتصادية  السياسية  الوحدة  مرحلة  إىل  االستعماري  والتنافس  واحلروب 
السياسية  واألإيديولوجيات  واملذهبية  القومية  والتناقضات  الصراعات  من  أتريخ طويل  والبحث يف ظل 

املتنافسة، ويرجع هذا اإلجناز إىل عدة عوامل أمهها:
1- إدراك قادة أورواب وحكوماهتا أن الصراعات العسكرية واحلروب األوروبية مل حتقق األمن للدول 
األوروبية الغالبة أو املغلوبة وأن من األجدى تكريس اجلهود السياسية واالقتصادية واملالية للتوصل من 

خالل التعاون املستمر إىل تكامل اقتصادي خيدم الدول األوروبية داخلياً وخارجياً.
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أية دولة  الصعب على  املتحدة جيعل من  للوالايت  العسكرية واالقتصادية  القوة  تعاظم  أن   -2
أوروبية مهما كانت قوية أو متقدمة اقتصادايً أن جتابه احتماالت اهليمنة األمريكية وحدها وأن على أورواب 

أن تعيش موحدة.
واحتماالت  الياابنية  والصناعية  واملالية  االقتصادية  النهضة  هبا  امتازت  اليت  الكبرية  السرعة   -3
سيطرهتا على األسواق العاملية ليس ابلنسبة ألسواق العامل الثالث بل على أسواق كثري من الدول النامية 
الذي يضم  بروز جتمع آسيان يف آب 1967  بعد  اجملاهبة من اجلانب األورويب، والسيما  حرك عامل 
أندونيسيا، وماليزاي، والفلبني، واتيلند، وسنغافورة، ومن املعروف أن هذا التجمع على الرغم من استقالليته 

فهو »أقرب إىل الياابن والوالايت املتحدة منه اىل أورواب«.
4- التوجيه الثقايف واإلعالمي األورويب املستمر أبمهية التعاون املشرتك عن طريق برامج تلفزيزنية 
وإذاعية وصحفية مشرتكة، وقد ظهرت على املسرح األورويب مؤسسات يف جمال التعليم  اجلامعي والطباعة 

والنشر والفنون واآلداب والسينما واملسرح.
5- إدراك حكومات أورواب أمهية فصل اخلالفات السياسية عن قضااي التعاون املشرتك وإعطاء 
األفضلية للتعاون األخري، فلم تُعدُّ قضااي احلدود أو توزيع املياه هي قضااي وطنية حبتة بل أصبحت خاضعة 

حلوار ودراسات مث قرارات أوروبية مشرتكة.
6- استعداد حكومات أورواب للتخلي عن جزء من السيادة الوطنية ملؤسسات االحتاد األورويب، 
ومن الناحية القانونية فإن قرارات املؤسسات األخرية هي النافذة يف حال ُوِجَد صراع بني القوانني الوطنية 

والقوانني االحتادية.
7- االبتعاد عن اخلطب السياسية امللتهبة وتوجيه هلجة اخلطاب السياسي يف اجتاه التعاون وليس 
العكس، واتباع سياسة حتقيق اخلطوة بعد اخلطوة، وجتنب اتباع سياسة حرق املراحل اليت عدت عاطفية 

ومكلفة وجمهولة النتائج.
واستقاللية  األوروبية  والثقافية  والصناعية  واملالية  واالقتصادية  السياسية  اخلربات  استقطاب   -8
املضيفة  احلكومات  والسيما  األوروبية  احلكومات  وجتنب  اختيارهم  يف  األورويب  االحتاد  مؤسسات 

للمؤسسات املذكورة التدخل يف العمل اإلداري أو النشاطات األخرى.
9- شيوع الدميقراطية وأتكيد األسلوب الدميقراطي يف مناقشة القضااي كافة اخلاصة ابملشاريع أو 
مبؤسسات االحتاد األورويب املختلفة من خالل الربملان األورويب، أو حمكمة العدل األوروبية، أو حمكمة 
املدققينأ واللجنة االقتصادية واالجتماعية اليت متثل فيها فئات اجتماعية خمتلفة مثل العمال والفالحني 

والتجار ورجال الصناعة واملال وكذلك جلنة املناطق ذات الطابع االستشاري.
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10- إدراك الفرد األورويب ألمهية الوالء ألورواب من خالل ضمان حقوقه يف حرية السفر، واإلقامة، 
والتنقل، وإلغاء القيود واحلواجز الكمركية اليت حتققت على أفضل وجه، ويتطلع الفرد األورويب قريباً إىل 
العملة األوروبية )اليت صدرت عام 1999( وستحل حمل العمالت الوطنية وسيصدرها بنك أورويب مركزي.

احلضارة  تطّور  منطق  األورويب من  التاريخ  دراسة  والتعليم على  الرتبية  مناهج  التأكيد يف   -11
األوروبية وتقدمها ودور كل دولة أوروبية يف ازدهار اآلداب والعلوم والفنون والتقدم العلمي والتكنولوجي.

12- إن اإلرادة السياسية كانت وراء هذا اإلجناز العظيم، فقد وافقت كل احلكومات األوروبية 
على التخلي عن بعض من سيادة أقطارها؛ من أجل هدف أوسع يتعدى املطامح القومية ليصل إىل منافع 
أوروبية مشرتكة، وال شك أن هذا القرار السياسي يتطلب كثرياً من اجلرأة والعقالنية والواقعية واملرونة مع 

إدراك أمهية استقاللية مؤسسات االحتاد األورويب اليت تضع املستقبل األفضل ألورواب املوحدة.
13- جناح التنسيق بني خطط التنمية الوطنية ومتطلبات مشاريع مؤسسات االحتاد األورويب وهتيئة 
كل دولة أرضية صلبة تتماشى وروح الوحدة األوروبية ومبادئها لغرض ترشيحها لعضوية االحتاد، والتزام 

الدولة املنظمة ابلقوانني والقواعد االحتادية كافة.
14- إعادة النظر يف أنظمة الدفاع الوطنية وتقليص حجم القوات املسلحة ومصروفات الدفاع 
وحتديد العالقة بني احللف األطلسي، ومؤسسات االحتاد األورويب، وقد بدأ األخري ابلتفكري بوضع نواة 
جليش أورويب موحد على املدى البعيد وقد بدأت هذه التجربة بني أملانيا وفرنسا الركيزتني األساسيتني يف 

االحتاد األورويب.
تقومي العمل العريب املشرتك يف إطار اجلامعة العربية:

على  التوقيع  بعد  انبثقت  اليت  العربية  الدول  جامعة  أتسيس  على  قرن  نصف  من  أكثر  مضى 
بروتوكول اإلسكندرية يف شهر تشرين األول 1944، وقد تضمن الربوتوكول القرار التأرخيي إبنشاء جامعة 
الدول العربية من الدول العربية املستقلة اليت تقبل االنضمام إليها ويكون هلذه اجلامعة جملس يسمى جملس 
اجلامعة العربية متثل فيه اجلامعة على قدم املساواة وقد تضّمن الربوتوكول االتفاق على جماالت التعاون يف 
الشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وقد مت االتفاق على احرتام استقالل سوراي ولبنان وسيادهتما 
وصيانة حقوق العرب يف فلسطني، وبعد عام من التوقيع على هذا الربوتوكول توصلت الدول األعضاء إىل 
التوقيع على املعاهدة الثقافية عام 1945، مث معاهدة الدفاع املشرتك ابلتعاون االقتصادي عام 1950، 
وأتسيس اجمللس االقتصادي عام 1952، ووقعت اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام 1962، ويف 
عام 1977 مت تعديل املادة الثامنة من معاهدة الدفاع املشرتك، وذلك على أساس قيام اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي الذي ضم يف عضويته وزراء اخلارجية إىل جانب وزراء االقتصاد واملال العرب ويتوىل املهمات 
التخطيطية والتقوميية والتنسيقية واإلشراف والتوجيه واملوافقة على إنشاء املنظمات والتنسيق بينها، وقد 
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أعد اجمللس االقتصادي واالجتماعي اسرتاتيجية العمل االقتصادي املشرتك على أساس تقدير أهداف 
العمل  يف مسرية  تطوراً كبرياً  الستينيات  مرحلة  االقتصادي، وشهدت  والتكامل  والتحرر  واإلماء  األمن 
العريب املشرتك من خالل الدعوة للتعجيل بتنفيذ اتفاقية الوحدة االقتصادية، وعقد اتفاقية امليثاق العريب 
العريب ابستخدام  التعاون  واتفاقية  عام 1960،  النفطية  السياسة  تنسيق  واتفاقية  عام 1965،  للعمل 
الصندوق  إنشاء   1967 عام  اخلرطوم  مؤمتر  أقرَّ  وقد   ،1965 عام  السلمية  لألغراض  الذرية  الطاقة 
العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، وشهدت فرتة السبعينيات ظهور منظمات عربية متخصصة هي 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1970، واألكادميية العربية للنقل البحري عام 1974، واملؤسسات 
العربية لالتصاالت الفضائية عام 1977، واملنظمة العربية للسياحة عام 1978، وقد أوىل مؤمتر القمة 
العريب الذي انعقد يف عمان عام 1980 أمهية خاصة للتعاون االقتصادي، وأقر املؤمتر اسرتاتيجية العمل 
االقتصادي العريب املشرتك، وميثاق العمل القومي االقتصادي، ومشروع عقد التنمية املشرتكة واالتفاقية 

املوحدة لالستثمار.
 أما على الصعيد الثقايف فقد حصل تطور كبري يف العالقات العربية – العربية منذ التصديق على 
الرتبية  مضماري  الوحودي يف  للعمل  األساسية  التوجهات  اليت حددت  عام 1945  الثقافية  املعاهدة 
الفكر  موحد  مستنري،  عريب  جيل  تنشئة  غرضه  حضارايً  بعداً  العربية  اجلامعة  إنشاء  والثقافة إلكساب 
والعقيدة، مؤمن أبهداف أمته، وعامل على حتقيقها استجابة للشعور ابلوحدة الطبيعية بني أبناء األمة 
العربية، وإمياانً أبن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة األساسية اليت تقوم عليها الوحدة العربية، وأكدت 
املعاهدة الثقافية أمهية تبادل املدرسني والكتاب ورجال األدب والفن، والعمل على وضع تشريعات موحدة 
بني البالد العربية إىل جانب العمل على توحيد املناهج الدراسية؛ هبدف خلق املواطن العريب الواعي الواثق 
من نفسه الفخور بعروبته، وكان من نتائج إقرار املعاهدة الثقافية قيام عدة أجهزة لإلشراف على التنسيق 
الرتبوي، مثل: اللجنة الثقافية واجلهاز اإلقليمي حملو األمية، وقد أقرَّ مؤمتر وزراء التعليم والرتبية واملعارف 
الثاين يف بغداد عام 1964 مشروع ميثاق الوحدة الثقافية العربية، وقد أُنيطت مهمة تنفيذ اسرتاتيجية 
الوحدة الثقافية العربية ابملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اليت تنشط من خالل تسع عشرة إدارة وجهازاً 

ومركزاً وبرانجماً تربوايً وثقافياً على امتداد الوطن العريب)2(.
معوقات العمل العريب املشرتك:

إن نتائج العمل العريب املشرتك يف خالل اخلمسني سنة ال تتناسب مع اجلهود الكبرية واألموال 
الطائلة اليت رصدت ملؤسسات اجلامعة العربية ومشاريعها، وسيبنّي الباحث عدم هذه التناسب يف النقاط 

اآلتية.
1- على الصعيد السياسي: فشلت املساعي كافة إلقامة الوحدة العربية أو على األقل حتقيق 
ومن  العربية  الوطنية  الوحدات  لبعض  تصديع  حماولة  األخرية  السنوات  شهدت  وقد  إقليمية،  وحدات 
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املؤسف القول إن دواًل عربية تساهم مع االستعمار والصهيونية يف حماوالت تصديع الوحدة الوطنية ألكثر 
من دولة عربية، وكما جيري حالياً ابستهداف الوحدة الوطنية لكل من العراق وسوراي واليمن وليبيا.

إن فقدان الثقة بني الزعامات العربية وفشل اجلامعة العربية يف إجياد صيغة معقولة ومقبولة لفض 
النزاعات العربية – العربية ومنع التدخل األجنيب قد سبب خيبة أمل كبرية لدى صفوف اجلماهري العربية، 
ويفتقد العمل العريب املشرتك املصداقية السياسية، ويفتقر إىل اقتناع صاحب القرار السياسي أبمهية الوحدة 
العريب، واليوم ال توجد  التعاون  أو  العريب  العريب –  أو يف األقل أبمهية احلوار  العريب  أو االحتاد  العربية 
منطقة يف العامل تعج ابلصراعات العسكرية والسياسية وختضع للمقاطعة الداخلية واملعوقات االقتصادية 
الرغم من  فيه، وعلى  املتوافرة  والعلمية  االقتصادية  اهلائلة  الرغم من اإلمكاانت  العريب على  الوطن  مثل 
إدراك اجلميع فداحة األخطار األجنبية اليت حتيق به من كل جانب، وتعصف ابألقطار العربية حروب 
أهلية عديدة يف املشرق واملغرب، وختضع العديد من األقطار العربية والسيما اليت متلك ثروات نفطية هائلة 

للهيمنة األجنبية.
العربية على تطبيع عالقاهتا مع إسرائيل، ضاربة عرض احلائط  العديد من األقطار  لقد أقدمت 

بنظام املقاطعة، ولكن هذه األنظمة نفسها تفرض حصاراً على العراق وعلى دول عربية أخرى. 
ومن جهة أخرى فإن غالبية الربامج السياسية للعديد من الدول العربية هي برامج عاطفية تفتقر 
إىل املصداقية والعقالنية والواقعية، ومعظمها ال يزال يراوح يف مكانه وال يرى أن العامل من حوله قد تغريَّ 
وأن حتسن األوضاع العربية الداخلية وتطوير العالقات اخلارجية االقتصادية والدبلوماسية يتطلب الوضوح، 
السياسية والدبلوماسية، وتوعية اجلماهري على أمهية  الدميقراطي، وتطوير املؤسسات  والصراحة، واحلوار 
العمل العريب املشرتك. ومن املؤسف أن العمل العريب املشرتك قد أخفق ال بسب نقص األموال أو الكوادر 
من كلمة  حىت  وتتطري  أساساً،  املشرتك  ابلعمل  مؤمنة  غري  العربية  احلكومات  غالبية  ألن  بل  العلمية، 
)وحدة( أو )احتاد( أو العمل املشرتك على الرغم من أن هذا الشعار صار إصطالحاً يومياً ملواطين دول 

أورواب األعضاء يف الوحدة األوروبية.
نوافذ  يفتح  السلبيات، وال  العربية يرسخ  السياسي والدبلوماسي بني معظم األقطار  التعامل  إن 
جديدة لرتسيخ اإلجيابيات اليت من املفروض أن تكون بني العرب عوامل راسخة من اجلغرافية والتأريخ 

واللغة والعقيدة واملصري املشرتك أكثر من أية أمة على وجه األرض.
2- على الصعيد االقتصادي: إن الصورة الصعيد االقتصادي ليست أكثر بريقاً؛ ألن الفكر 
العريب املشرتك، وإذا وافقت بعض  العمل  بفائدة أو جدوى  الرمسي غري مقتنع أساساً  العريب  السياسي 
األقطار العربية على اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية، أو على مشروع السوق العربية املشرتكة، أو التعاون 
النفطي والزراعي والصناعي وحقول االستثمارات ،والنظام النقدي فإن ذلك ال يعين مطلقاً أن توقيعها 
على مجلة املعاهدات واالتفاقيات يلزمها ابلتنفيذ، وهكذا بقيت غالبية املؤسسات االقتصادية العربية من 
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دون عمل جدي؛ ألن العديد من الدول العربية ترفض اإليفاء ابلتزاماهتا يف إطار املعاهدات واالتفاقيات 
االقتصادية اليت تُعَقد يف إطار اجلامعة العربية أو على الصعيد الثنائي.

االقتصادي  العمل  على ورق، وكذلك اسرتاتيجية  العربية املشرتكة بقي حرباً  السوق  إن مشروع 
املشرتك املتفق عليها من خالل العديد من املؤمترات والندوات، وهكذا احلال ابلنسبة للعالقات الصناعية 

والنفطية والزراعية والعلمية والرتبوية والتخطيط والبحث العلمي.
 وعلى الرغم من أنه مضى على العمل العريب املشرتك يف العصر احلديث أكثر من نصف قرن فإن 
القطيعة العربية – العربية ظلت هي األساس يف التعامل، ومت دعم التعاون االقتصادي مع الدول األجنبية.

 ويف كل يوم يزداد شعور املواطن العريب ابملرارة وخيبة األمل من جراء قسوة إجراءات السفر العربية 
وتعقيداهتا وقيودها ابلنسبة لسمات الدخول ورخص اخلروج واإلقامة والعمل، ويشعر املواطن العريب يف 
احلقيقة أنه أسري يف أرضه، إذ توضع أمامه كل العراقيل والعوائق الكمركية، فضاًل عن اإلجراءات القنصلية 
الصعبة اليت أصبحت يف أورواب حقوقاً طبيعية لإلنسان األورويب الذي منحته معاهدات االحتاد األورويب 
حصاانت وتسهيالت واسعه والسيما ابلنسبة حلرية السفر واإلقامة والتنقل والعمل والتملك يف كل دول 
االحتاد، ومُيَنُح املواطن األورويب رعاية ومحاية أية قنصلية إلحدى دول االحتاد يف أية دولة من العامل إذا مل 

تكن  لدولته قنصلية يف تلك الدولة.
 وعلى الرغم من مضي أكثر من نصف قرن على بدء العمل العريب املشرتك فإن األقطار العربية 

تفتقر إىل مشروع اقتصادي أو صناعي عريب مشرتك واحد.
 وال توجد أية مشاريع لسكة حديد عربية تربط األقطار العربية كافة، وكذلك احلال ابلنسبة إىل 
أكثر من عشرين منظمة  العربية تضم  اجلامعة  إن  الزراعية والصناعية.  النقل اجلوي والسياحة واملشاريع 
صناعية وزراعية غربية مضى على وجود العديد منها عدة عقود من الزمن، كان انتج غالبيتها صفراً، وقد 

أخفق العديد منها يف إنتاج ما يغطي تكاليف أتسيسه.
وفشلت اجلامعة العربية مبعاجلة قضااي األمن املائي والغذائي، فإن األمن االقتصادي بشقيه الغذائي 
واملائي يتعرض لتحدايت وخماطر تتطلب العمل على ضرورة وضع اسرتاتيجية عربية لألمن الغذائي أتخذ 
بعني احلسبان التطورات السريعة واملتغرّيات اجلذرية اليت يشهدها عامل اليوم بدءاً من مشروع األمن املائي 
العريب الذي تشري التقديرات إىل أن العجز املائي العريب يبلغ 330 مليار مرت مكعب، بينما ال تؤمن 
األهنار العربية جمتمعة أكثر من 195 مليار مرت مكعب سنوايً يف األحوال الطبيعية، فضاًل عن أن العالقة 
بني العرض والطلب على املياه العربية تتجه حنو مزيٍد من التدهور لعدم التوصل حىت اآلن إىل اتفاقية دولية 
بني العراق وسوراي وتركيا لتوزيع مياه هنر الفرات وهنر دجلة على وفق أحكام مبادئ القانون الدويل اخلاصة 
ابملياه املشرتكة؛ بسبب إصرار تركيا على اعتبار حنر الفرات هنراً وطنياً تركياً وليس هنراً دولياً مشرتكاً، وقد 
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أضرت هذه السياسة بكل من العراق وسوراي ضرراً بليغاً.
الفقرية  الدول  الشقة بني  العربية يف تضييق  اجلامعة  إطار  املشرتك يف  العريب  العمل   وقد أخفق 
العربية  املوارد  فإن  النفطية  الدول  عليها  حتصل  اليت  الضخمة  العوائد  من  الرغم  وعلى  الغنية،  والدول 
املستثمرة يف املنطقة العربية ال تتجاوز 22 مليار دوالر، بينما تقدر املوارد العربية املستثمرة خارج الوطن 

العريب )الوالايت املتحدة، وأوروابالغربية، والياابن، ودول آسيان( حنو 850 مليار دوالر)3(.
3- املستوى الثقايف: مل حتقق املؤسسات الثقافية التابعة للجامعة العربية جناحات كبرية يف تنفيذ 
يف  األساسية  التوجهات  وتوحيد  الدراسية،  والكتب  املناهج  لتوحيد  ابلنسبة  والسيما  االتفاقية  مبادئ 
التخطيط الرتبوي، ووضع أسس واقعية لسياسات ثقافية وتربوية وتوحيد سياسات البحث العلمي العريب، 
وليس ابإلمكان وضع اللوم دائماً على اجلامعة العربية ومؤسساهتا، فالدول العربية ال تؤمن معظمها مببدأ 
الوحدة الثقافية العربية، وعلى الرغم من أن العالقات الثقافية بني األقطار العربية هي األقوى من خالل 
واحدة  عربية  لغة  العربية من  األمة  أبناء  تربط  اليت  املشرتكة  القومية  والعوامل  التأرخيي  احلضاري  الرتابط 
ومشاعر مشرتكة وحضارة عريقة ووحدة الوطن العريب جغرافياً فإن العديد من األقطار العربية يضع العراقيل 
أمام تبادل األفكار العربية من خالل القوانني واألنظمة اليت تنفذها ضد حرية الرأي، وتبادل اآلراء بني 
املفكرين، وتبادل املطبوعات من صحف وجمالت وكتب. ومتارس معظم احلكومات العربية رقابة صارمة 
على أجهزة اإلعالم والتلفزيون والسينما واملسرح وال تسمح حكومات هذه األقطار ملؤسسات اهلية أو 
شعبية ابملسامهة يف نشر الثقافة العربية من أجل توحيد الفكر وحذو التقدم العلمي، علماً أن األقطار 
النامية، مثل: الوالايت  العربية كافة تعاين كثرياً من هجرة الكفاءات العلمية العالية املستوى إىل الدول 

املتحدة، ودول السوق األوروبية املشرتكة، وكندان وأسرتاليا، ونيوزلندا.
وتساهم جهات استعمارية وصهيونية عديدة يف تشجيع هجرة الكفاءات العربية حلرمان األقطار 
العربية من جماالت التقدم العلمي التكنولوجي، وهجرة العقول العربية هي من أخطر املشكالت املستقبلية 
للعامل العريب، ولكن العوامل الداخلية الطاردة هلذه الكفاءات هي العوامل األقوى؛ وذلك بسبب احلروب 
اخلارجية واألهلية، وافتقاد احلرية والعدالة االنتقالية وتدهور املعايري السياسية يف احلكم؛ األمر الذي ضّيق 
املتحدة ودول االحتاد  املتقدمة كالوالايت  للدول  اهلجرة  اليت أخطرت إىل  الكفاءات  أمام هذه  الفرص 

األورويب، حيث وجدت ظروفاً مالئمة وتشجيعية كاحرتام حقوق اإلنسان ودعم اإلبداع واالبتكار.
ومن اجلدير ابلذكر أن اجلامعة العربية مل توِل أمهية خاصة هلذه الظاهرة اخلطرية، ومل هتّيئ األجواء 

املادية واملعنوية والبحثية للتقليل من خطورة هذه اهلجرة أو معاجلتها جذرايً.
  إن وجود مؤسسات حبثية عربية مشرتكة واتباع إجراءات إدارية وعلمية مرنة يف عمل أصحاب 
الوطنية بعناصر  العريب املشرتك واملؤسسات  العمل  العربية وتنقلهم من شأنه دعم مؤسسات  الكفاءات 
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عالية الكفاءة أثبتت من جتربة العراق أهنا ال تقل تقدماً عن أعلى الكفاءات يف العامل. وحىت اآلن ال 
توجد سياسة عربية موحدة ملعاجلة هذه املشكلة، ويف الوقت الذي تصّدر بعض الدول العربية يف مشال 
أفريقيا ماليني العمال إىل دول السوق األوروبية املشرتكة، ويعج اخلليج العريب مبئات األلوف من العمال 
اآلسيويني فإن أقطار الوطن العريب تتعرض إىل عملية تدفق للكفاءات العربية العالية املستوى، وتستمر 
حرب الكفاءات، وتقدر الدراسات املوثقة أنه إىل جانب هجرة العقول العربية فإن أكثر من مثانية أعشار 

طلبة البعثات العلمية العربية الرمسية يف أورواب والوالايت املتحدة وكندا ال يعودون إىل أوطاهنم.
انعكاسات سياسات االحتاد األورويب على األقطار العربية:

 إن اإلجناز الكبري الذي حققته أورواب من خالل قيام االحتاد األورويب وتطوره السريع والسيما 
بعد التوقيع على معاهدة ماسرتخيت عام 1992 يعدُّ اجنازاً فريداً، وقد مشلت املعاهدة األخرية خطوات 
مهمة إلقامة تكامل اقتصادي شامل يضم يف املقدمة إصدار عملة نقدية أوروبية موحدة بعد أن مت رفع 
القيود على حرية التجارة، ورفع احلواجز الكمركية، وإطالق حرية السفر من خالل جواز سفر أورويب 
واحد، وقد مت منح مؤسسات االحتاد صالحيات واسعة إلكمال هذه املسرية حبدود هناية القرن احلايل، 
واستقبال القرن الواحد والعشرين ككيان أورويب موحد، ومع استمرار اإلبقاء على كيان الدولة القومية 
فإن احلدود السياسية لن تصبح أبمهيتها السابقة نفسها، إذ إن هذا اإلجناز سيحقق ألورواب نفوذاً واسعاً 
يف اجملاالت الصناعية والزراعية واستخدامات التكنولوجيا ويعطي االحتاد فرصاً أوسع للتفاوض مع الكتل 
االقتصادية األخرى، وملا كانت املنطقة العربية ليست كتلة موحدة فإن الفوائد العربية من االحتاد األورويب 
هامشية، فالعرب ليست لديهم سياسة منسقة جتاه أورواب أو صياغة أهداف واحدة واالتفاق على مواجهة 
التحدايت اخلارجية بسبب غياب اإلرادة العربية واستنفاد طاقة العرب يف عدد من اخلالفات الداخلية 
وبعثرة اجلهود؛ لذلك تبقى الدول العربية متلقية لآلاثر اخلارجية من أورواب، وغري قادرة على تغيري تلك 
اآلاثر لصاحلها طاملا ميلك االحتاد األورويب قواعد التفوق يف املركز التنافسي اخلارجي على البالد العربية 
اليت حتتاج إىل وقت طويل لبلوغه، وستشهد السنوات القليلة القادمة منافسة حادة بني االحتاد األورويب 
والوالايت املتحدة والياابن للسيطرة على األسواق العاملية، بينما سارعت دول أوروبية أخرى مثل السويد 
والنمسا والنرويج وفنلندة لالنضمام إىل السوق األوروبية املشرتكة لالستفادة من أفضليات السوق بداًل من 
العزلة الدولية، وتشري دراسة عربية )4( مهمة إىل أن جتارة البالد العربية جمتمعة مع االحتاد األورويب تؤلف 
40% من جتارهتا الكلية، يف حني مل تتجاوز جتارة االحتاد مع البالد العربية أكثر من 3% مما يضعف القدرة 

التنافسية للبالد العربية ويزيدها ابلنسبة لالحتاد األورويب ابستثناء النفط والبرتوكيميائيات. 
وميثل توسع أورواب ابنضمام إسبانيا والربتغال واتساع نطاقها حنو دول أورواب الشرقية حتدايً كبرياً 
لتداخل منتجات  الصناعية والزراعية واألولية  للمنتجات  الثانية املصدرة  العربية والسيما اجملموعة  للبالد 
هذه الدول مع املنتجات العربية، وتستبعد هذه الدراسة عدم حدوث تدفق كبري لالستثمارات األوروبية 
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إىل البالد العربية، وأن االجتاه العام هلذه االستثمارات هو االستثمار داخل االحتاد األورويب ويف الدول 
الصناعية اليت متتاز بظروف استثمارية مالئمة جلذب األموال العربية لديها وليس العكس، ونتيجة الرتفاع 
معدالت البطالة يف أورواب فإن االحتاد األورويب يعمل على وضع سياسة مقيدة للهجرة العربية، وليس من 
املنتظر أن تستوعب أورواب املوحدة أعداداً متزايدة من العمالة العربية، وترى دراسة اقتصادية أخرى أن 
دخول األقطار العربية بثقلها ككتلة جيب أن ُتستكَمَل إبجراءات مهمة، منها: ختصيص سليم للموارد 
اليت متنع  املعوقات اإلدارية  إزالة  الضياعات، والعمل على  العوائد وجتنب  تنظيم  االقتصادية يهدف إىل 
تعطيل مفعول القوانني بنحٍو سليم، وجدولة حترير اخلدمات العربية مرحلياً حىت ال تفقد الدول العربية 

مركزها يف السوق العاملية للمصارف والتأمني والنقل.
بقية األقطار  التعاون اخلليجي هي يف موقف أفضل من  أقطار جملس   ومن اجلدير ابلذكر أن 
العربية فهي تسعى إىل خلروج من وحدانية النفط ابجتاه تنويع مصادر مداخلها من طريق التصنيع، والواقع 
أهنا وظفت منذ السبعينيات مبالغ هائلة يف الصناعة، فأقامت وحدات صناعية عديدة وهي تنتج اليوم 
أكثر من 700 ألف طن من األملنيوم، و2،3 مليون طن من احلديد والفوالذ، فضاًل عن 1500 طن 

من النحاس سنوايً.
إن تطور الصناعات البرتوكيميائية -اليت شهدت ازدهاراً شديدًا- يشكل اليوم موضوع اخلالف 
املوقف  فإن  موحدة  عربية  سياسة  غياب  ويف  التعاون)5(  وجملس  املشرتكة  األوروبية  السوق  بني  الرئيس 

اخلليجي هو اآلخر لن يصمد كثرياً مع التنافس األورويب املتمثل ابلسوق األوروبية املشرتكة.
أمنوذج االحتاد األورويب ومستقبل إقامة احتاد عريب:

إن جتربة االحتاد األورويب هي جتربة فريدة يف التأريخ احلديث واملعاصر ألورواب فقد تغلبت املصاحل 
املشرتكة على ذكرايت املاضي املريرة اخلاصة ابحلروب، والصراعات القومية والدينية اليت كانت من مسات 
الساحة األوروبية، وقد وجدت األقطار األوروبية أن أمنها وتطورها السياسي واالقتصادي ومستقبلها يف 
التقدم واالزدهار يكمن يف التعاون املشرتك واخلضوع ملعاهدات واتفاقيات وضعت أساساً قوايً لالحتاد 
السنني من  ملئات  نتيجة  اليوم وإمنا هي  بنات  ليست من  التجربة من انحية أخرى  إن هذه  األورويب. 
التطوُّر الصناعي والتكنولوجي والتقدم الذي أحرزته أورواب يف ميادين العلوم املختلفة ورغم االختالفات 
العرقية واملذهبية فإن احلضارة األوروبية هي العامل املشرتك بني شعوب ارتضت التعاون فيما بينها بداًل من 
اخلضوع ملشاعر العداء املستمر اليت سادت القارة األوروبية من خمتلف احلقب التأرخيية الوسيطة واحلديثة.

 لقد شعرت أورواب بقوة الوالايت املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية ومطامعها يف أن تصبح القوة 
األوىل يف العامل واملهيمنة على مقدرات أورواب، وشعرت أورواب ابلثقل االقتصادي األمريكي واملنافسات 
الياابنية اجلديدة فأخذت هي األخرى هتّيئ الظروف املناسبة لتصبح كتلة دولية مهمة، من انحية أخرى 
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وعلى الرغم من اإلجيابيات اليت تتضمنها دروس جناح هذه التجربة إالَّ أن من املؤكد أهنا جتربة خاصة 
أبورواب، وليس ابإلمكان استنساخها أو زرعها يف منطقة أخرى من العامل مبا يف ذلك الوطن العريب ومن 

املمكن االستفادة من هذه التجربة عن طريقني:
)1( إقامة جسور اقتصادية عربية مع االحتاد األورويب ومؤسساته ملصلحة األقطار العربية.

)2( االستفادة من أسلوب عمل االحتاد وهياكله إلعادة النظر بتجربة العمل العريب املشرتك أو 
بناء مؤسسات عربية جديدة ابستطاعتها دفع عملية التعاون العريب وإخراجها من حالة اجلمود أو إحياانً 

حالة الشلل.
جيابه حتدايت  -الذي  املشرتك  العريب  العمل  يف  عليها  الرتكيز  اليت جيب  املهمة  القضااي  ومن   
أو  التكتالت  هذه  بعض  نفوذ  حتت  العريب كلياً  الوطن  وقوع  واحتمال  الكربى  االقتصادية  التكتالت 
اهلياكل  من  جديدة  مناذج  لتأسيس  واملبادرة  املشرتك  العريب  العمل  هبيكل  النظر  إعادة  هي  مجيعها- 
السياسية واالقتصادية العربية ابجتاه إقامة احتاد عريب حيل حمل اجلامعة العربية، اليت جتاوزها الزمن وأصبحت 

عاجزة متاماً عن تنفيذ دورها وما هتدف إليه الشعوب العربية من النهوض والتقدم العلمي والتكنلوجي:
أواًل: إعادة النظر مبيثاق اجلامعة وجعل امليثاق ملزماً لألعضاء كافة اليت جيب أن تعلن عن موافقتها 
على االلتزام ابالتفاقيات واملعاهدات اليت حتدد العمل االقتصادي والثقايف والتنسيق يف حقل السياسات 
اخلارجية والداخلية ذات املساس ابلعمل العريب املشرتك، إن امليثاق اجلديد جيب أن يتضمن استعداد الدول 

القطرية للتخلي عن بعض سيادهتا إىل املؤسسات القومية.
ثانياً: أن تبدأ األقطار العربية بتوعية إعالمية وتربوية شاملة تؤكد على أمهية التعاون االقتصادي 
برملانية  حلياة  أسس  لبناء  دميقراطية  انتخاابت  خالل  من  حرة  ملناقشات  اجملال  تفسح  وأن  والثقايف، 

صحيحة، فضاًل عن فسح اجملال النتخاابت دميقراطية الختيار ممثلي الربملان العريب.
ثالثاً: يتكون هيكل االحتاد العريب املقرتح من املؤسسات اآلتية:

1- مؤمتر القمة الذي يضم رؤساء الدول العربية وهو السلطة العربية يف االحتاد.
الزراعة،  الصناعة،  )اخلارجية،  األساسيني  املتخصصني  الوزراء  العريب: ويضم  االحتاد  2- جملس 
النفط، النقل، البيئة، وسواها( ويؤدي الدور الرئيس يف صنع القرار يف االحتاد، ويكون التصويت يف جملس 
االحتاد العريب مبا يتناسب وأوزان الدول العربية ويتفق عليه، أي: ال تكون هناك أصوات متساوية، بل 

أصوات متباينة حسب حجم الدولة ووزهنا مبا يضمن استمرارية العمل.
3- املفوضية العربية: وهي املسؤولة عن اإلشراف على مؤسسات االحتاد العريب ومسرية العمل 
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هم  بل  حكوماهتم،  عند  موظفني  ليسوا  املفوضون  واألعضاء  ابستقاللية كبرية،  وتتمتع  املشرتك  العريب 
املبادرات  السياسات وصياغتها وبلورة  العريب، وتقع على كاهلهم مسؤولية ختطيط  موظفون يف االحتاد 
التجارية مع  واملقرتحات والتحقُّق من تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات، وهي اليت تتوىل إجراء املفاوضات 

الدول والتكتالت االقتصادية وإعداد ميزانية االحتاد العريب.
4- الربملان العريب: وجيري التمثيل فيه على أساس الكثافة السكانية، ويشرف على تنفيذ برامج 
االحتاد واملصادقة على االتفاقيات املتعلقة ابلتعاون الدويل وهو منرب حّر ملناقشة عملية التكامل االقنتصادي 

والثقايف العريب ومراقبتها.
5- حمكمة العدل العربية: واجبها النظر يف النزاعات بني الدول العربية واحلكم فيها إلزامياً، ويعهد 

إليها أيضاً مهمة تفسري املعاهدات واالتفاقيات، وهي أعلى سلطة قانونية يف االحتاد العريب.
القضااي  يف  العربية  األقطار  بني  التنسيق  مهمته  العريب:  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس   -6
االقتصادية اخلاصة ابملشاريع املشرتكة، وقضااي االمن املائي والغذائي، واألمور االجتماعية اخلاصة ابلعمل 

والعمال.
7- املنظمة العربية املنتجة للنفط: مسؤوليتها التنسيق يف السياسات النفطية العربية وصيانة املصاحل 

النفطية العربية يف منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك(.
8- صندوق النقد العريب: مهمته التنسيق يف السياسات املالية العربية.

9- بنك االستثمار العريب: ومسؤوليته اإلشراف على استثمار الفوائض املالية العربية داخل الوطن 
العريب وخارجه.

10- املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والبحث العلمي.
فصل الشؤون العسكرية عن االحتاد العريب:

من الضروري فصل األمور العسكرية عن قضااي االحتاد العريب اخلاصة ابلعمل االقتصادي املشرتك 
وذلك عن طريق أتسيس احللف العسكري العريب، الذي يقوم على أسس حديثة أتخذ بنظر احلسبان 
وسائل محاية األمن القومي العريب، ومتنح قيادة احللف صالحيات واسعة من أجل حتقيق األهداف القومية 

احملددة.
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اخلالصة:
 إن االحتاد األورويب هو حصيلة جهود أوروبية مشرتكة متثلت بقرارات أترخيية أولت أمهية أساسية 
التكامل واالندماج، ومن خالل معاهدات واتفاقيات  التعاون بني األقطار األوروبية؛ من أجل  لقضااي 
أترخيية، وقد تطّور هذا التعاون ليصل يف معاهدة ماسرتخيت املوقعة عام 1992 إىل منعطف أترخيي مهّم 
يف مسار حتقيق الوحدة االقتصادية والسياسية األوروبية، وقد مت وضع األسس لتوحيد العملة وقيام اجلنسية 
األوروبية املوحدة والربملان املوحد وحمكمة العدل األوروبية والسياسة الداخلية املوحدة والسياسة اخلارجية 

املوحدة، ويؤلف االحتاد األورويب تكتاًل دولياً مهّماً يف مواجهة املنافسات األمريكية والياابنية.
 وابملقابل فإن العمل العريب املشرتك قد ُأصيب إبخفاقات كبرية على الرغم من طول املدة وزخم 

اإلمكاانت االقتصادية واملالية والبشرية.
 وال تتحمل اجلامعة العربية وحدها املسؤولية بل إن األقطار العربية كافة مسؤولة عن هذا الوضع، 
فغالبيتها ال يؤمن أساساً ابلعمل العريب املشرتك، ويتطرّي من كلمة وحدة أو احتاد، وبعضها ليس مستعداً 

للتنازل عن أي جزء من سيادته الوطنية لسيادة احتاد عريب جديد.
 ما احلل؟ هل يبقى العرب على هامش العالقات الدولية املبنية على منافسات الكتل االقتصادية 
العمالقة أو يداوون جروحهم مببادرات جريئة تفتح صفحة جديدة ملصاحلة عربية مث البدء مبشاريع عربية 
مشرتكة وصواًل إىل احتاد عريب يضمن مصاحل العرب وأمن العرب ومستقبل العرب وأن أيخذ هذا االحتاد 
العريب طريقه حمل اجلامعة العربية اليت أصاهبا الصدأ ومل تعد قادرة على مسايرة الزمن والتطورات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية والعلمية اهلائلة يف العامل؟
إن هذه اخلطوة حتتاج إىل قرار سياسي جريء وختطيط يؤمن ببناء أسس قوية خلطوات تتطور بنحٍو 
سليم وعلى أساس رصانة املراحل ودميقراطية التوجة واستقاللية مؤسسات االحتاد واألهم هو توفُّر الثقة 

وحسن النية بني القيادات السياسية.
وابلتأكيد فإن الوقت ليس لصاحل األمة العربية اليت كان من املفروض أن تتوصل إىل احتاد حقيقي 
قبل عدة عقود من الزمن، وهنا أشري إىل التحذير الذي أطلقه املؤرخ الربيطاين الربوفسور أرنولد توينيب قبل 
نصف قرن من مغبة أتخُّر قيام االحتاد العريب أو الوحدة العربية حينما قال يف حماضرة له يف القاهرة عام 
1964: »إن الشعوب العربية ستظل حتماً ضعيفة نسبياً طاملا ظلت متفرقة الكلمة، وابلتايل ستظل تلقى 
معاملة غري عادلة أو مّسها إن شئت معاملة فيها جتاهل من الشعوب األقوى منها، وأخشى أن اقول إن 
احلياة السياسية يف هذا العامل جتعل من احملتم إن يقابل أي شعب ابلتجاهل إن مل تكن لديه من القوة 
ما جيعله ُيسِمُع اآلخريَن صوَتُه، ومن هنا كان من املهم ألي بلد أو شعب أو جمموعة شعوب أن تكون 
لديها القوة اليت متكنها من إرغام اآلخرين على مساع صوهتا وعمل حساب لوجهة نظرها أو مصاحلها، ولو 
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احتد العرب من احمليط إىل اخلليج -ومها الطرفان القصيان للعامل العريب يف أوسع حدودة- ألصبحوا قوة 
يف العامل بفضل أمهية املوقع اجلغرايف الذي يتحكم يف الطرق اجلوية والطرق البحرية بني احمليط األطلسي 
واحمليطني اهلندي واهلادي، وبفضل موارد النفط ورأس املال البشري وهناك من دون شك عامل واضح 
يساعد على حتقيق الوحدة العربية هو أن لدى العرب ترااثً مشرتكاً يف اللغة واألدب يرجع إىل أكثر من 

ألف ومخس مئة سنة وكذلك ثقافة مشرتكة وأتريخ ومشرتك )6(«. 
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