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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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مقدمة: 
للتنمية  حموراً  اإلنساَن   1990 عام  األوىل  انطالقتها  منذ  البشرية  التنمية  تقارير  وضعت 
وغايتها، فهي ال تركز فقط على الدخل القومي كونه أحد أهم حماور التنمية، بل متتد لتشمل قدرات 

األفراد، وطاقاهتم، وأدوارهم، ومكامن قوهتم وضعفهم؛ لضمان حياة طويلة، وصحية، وخالقة. 

معيشتها  وأمناط  وبناها  تطورها  مراحل  اختالف  على  اإلنسانية  اجملتمعات  واجهت  لقد 
متفاوتة يف  وبأشكال  أثرت  اليت  الداخلية  واملعوقات  اخلارجية  والتحديات  األزمات  أنواع  خمتلف 
الكوارث  إىل  اجملتمعي، وصواًل  والنسيج  الدميغرافية،  واملتغريات  باالقتصاد،  بدءاً  التنموي  مسارها 

النامجة عن الفيضانات والزالزل.

ومن دون شك أن التأثري الواسع واخلطري للنزاعات واألزمات يف العراق وما صاحبها من 
خماضات عسرية متالحقة وألكثر من ثالثة عقود تفرض واقعاً يتطلب الرتكيز على تناول موضوع 
الصمود بتكثيف احلوارات واملناقشات اجلادة يف السعي إىل ختفيف الصدمات ودرء املخاطر، ومن 
وتعزيز  الدولة،  بناء  االجتماعي يف  املال  رأس  احليوية ودور  اجملتمع وطاقاته  قدرات  تقومي  خالل 
التماسك اجملتمعي؛ لذا فإن هذه الدراسة تتطلع إىل حتسي فرص الفهم وإثارة الوعي بي مجيع 
شركاء التنمية على املستوى احمللي والوطين والدويل، بأمهية القوة احليوية الفاعلة للشراكات، والتعاون، 
والتشبيك، والعمل التطوعي، واالندماج االجتماعي يف بناء الصمود اجملتمعي. وهذه املظاهر لرأس 
املال االجتماعي تصبح أكثر أمهية حينما يفتقد نظام درء املخاطر، وختفيف الصدمات للموارد 

املادية، وضعف القدرات البشرية، ووضوح الرؤية واالستجابة لآلثار النامجة عن األزمات.

* أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد.

رأس المال االجتماعي: الوجه اآلخر للصمود المجتمعي
مقاربات نظرية وخيارات تنموية

اأ.د. عدنان يا�صني م�صطفى *
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   Resilience وبالرتابط مع حقائق الوجود االجتماعي، تنظر األدبيات التنموية إىل الصمود
ويف  اآلخرين،  التنمية  وشركاء  احمللية  احلكومات  قدرة  تعكس  متنامية  عملية  بوصفه   Societal
مقدمتهم القوى الفاعلة يف اجملتمع احمللي على املطاولة، ومقاومة التحديات النامجة عن آثار األزمة، 
والنزوح،  والعنف  اإلرهاب  آثار  من  اجلراح  وتضميد  والتعايف،  والتكيَّف،  الصدمات،  واستيعاب 
وإعادة البناء بنحٍو أفضل. وهناك إدراك متزايد بأن األزمات تتأثر يف الواقع بالعمل اإلنساين أو 
التقاعس عن العمل، فضالً عن طبيعة اخليارات التنموية.  ومن دون شك، أن البلدان اليت حققت 
تقدماً ملموساً يف مؤشرات التنمية البشرية يف الوقت احلاضر، تدفع كلفاً عالية يف مواجهة األحداث 
املدمرة، فاألضرار النامجة عن تلك األزمات قد تدفع بالبالد إىل الركود، والتشظي، والصراع، ورمبا 

تؤدي إىل التفكك.

وبناًء على هذه املعطيات يصبح رأس املال االجتماعي حجر الزاوية يف رسم السياسات 
الناجعة للوقاية واحلد من اخلسائر النامجة عن تراكم األزمات؛ لتشكل بالنتيجة األساس الصلب 

لصمود اجملتمع واستقراره، وختفيف الكلف االجتماعية عن كاهله.

للمرونة  املخفي  الوجه  االجتماعي -كونه  املال  رأس  مبوضوع  االهتمام  دواعي  من  ولعل 
والصمود- ما متتلكه اجملتمعات التقليدية األصيلة املتكافلة املتناغمة، برصيدها احلضاري وامتدادها 
التأرخيي من عمق أنطولوجي -بتعبري عامل االجتماع باسكر- والسيما يف زمن األزمات، ففيها 
مستويات من الوجود حتت ما يظهر على السطح أبعد مما يبدو للعيان، وهذه املستويات التحتية 
ذات أمهية خاصة؛ ألهنا تساعدنا على فهم عناصر رأس املال االجتماعي ومكوناته؛ وبالتايل تفسري 
ما هو باٍد لنا1. وتكون اخلصوصية هنا مفهوماً ثقافياً ورأس مال ومسؤولية اجتماعية ومدنية يكّرس 

االلتزام هبا األمان الفردي، واألسري، والسلم األهلي، والتماسك االجتماعي.

ملاذا البحث يف هذا املوضوع؟ 
وداخلية  وصراعات خارجية  اليوم حروباً  املاضي وحىت  القرن  مثانينيات  منذ  العراق  عرف 
خمتلفة، ومّر يف حاالت كثرية من انعدام االستقرار السياسي، وقد تركت مجيعها آثاراً سلبية كبرية 
على تركيبة الدولة ومتاسكها، وعلى فعالية مؤسساهتا وشرعيتها، وعلى متانة النسيج االجتماعي 

1- آيان كريب، النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابر ماس، ترمجة حممد حسي غلوم، سلسلة عامل املعرفة، العدد 244، 
1999، ص: 43.  
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وطبيعة العالقات بي اجلماعات، وعلى االقتصاد الوطين واملوارد الطبيعية. واليوم يواجه حتديات 
أساسية مرتبطة بالقدرة على مواجهة األزمات واالضطرابات وهشاشة الوضع الداخلي، ولعل أبرز 
تلك التحديات أزمة اإلرهاب والنزوح الداخلي وما يطرحه من حتديات جوهرية على حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة بنحٍو عام، وعلى التجاوب احمللي لتعزيز التماسك االجتماعي بنحٍو خاص. 

ومن أجل ذلك، يعيد هذا الواقع فتح النقاش من جديد يف موضوع رأس املال االجتماعي 
الذي ظل حىت وقت قريب ال حيظى باالهتمام احلقيقي؛ حيث تفرض ظروف التحدي املتفاقمة 
وتداعياهتا على األمن اإلنساين يف العراق بأن يصبح مفهوم الصمود )Resilience( حموراً رئيساً 
يف مناقشة سياسات احلد من الصدمات واملخاطر، وما ينجم عنها من مشكالت يف املنطقة، من 
خالل تقييم مرونة املؤسسات الرمسية وغري الرمسية وقدراهتا، ودور رأس املال االجتماعي يف التخفيف 
منها، إذ تسعى هذه الدراسة إىل تقدمي تصورات ومؤشرات ميكن أن تسهم يف حتسي الفهم وزيادة 
الوعي بي أصحاب املصلحة الوطنية واحمللية املتعددة حول قوة عمليات التواصل والتعاون وحيويتها، 

والشراكات والعمل التطوعي، واالندماج االجتماعي يف بناء جمتمعات قوية. 

الفئة  فقط  ليسوا  والكوارث  األزمات  بسبب  واملهاجرون  والنازحون  والالجئون  فاملهجرون 
األكثر هشاشة جلهة االحتياجات األساسية والضرورية من إيواء، وغذاء، وعناية طبية، وغريها، بل 
هم أيضاً الفئة اليت تعاين من أشكال متعددة من التهميش واإلقصاء والتمييز وحىت االضطهاد، مبا 

يف ذلك داخل البلد الواحد؛ مما يهدد النسيج اجملتمعي بالتفكك.

فعلى وفق هذه املعطيات يصبح رأس املال االجتماعي أكثر أمهية للتخفيف من الصدمات 
الدولة تعاين من أزمات مالية، وتشظي يف  املنعة، يف وقت أصبحت  ودرء املخاطر وبناء جمتمع 
بناها االجتماعية، وتفكك يف منظومات صنع السياسات العامة اليت حتكم وحتدد كيفية التخطيط 
رئيساً وصمام أمان  املال االجتماعي حموراً  واالستجابة للكوارث واألزمات، ومن مث يصبح رأس 
اجملتمع للتأمي ضد أخطار حمدقة، وتيارات مرتبصة، ومنع االنزالق والتشظي، واحلد من خسائر 
يدفع مثنها اجليل احلايل واألجيال الالحقة؛ وبالتايل يشكل حجر الزاوية يف قدرة اجملتمعات احمللية 

على املطاولة، ومتكينها من الرد احلضاري املناسب. 
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وتعدُّ هذه الدراسة من بواكري الدراسات اليت تركز على دور رأس املال االجتماعي يف تعزيز 
صمود الدولة واجملتمع من األخطار والتحديات، وأهنا هتدف إىل إبالغ السياسات واملمارسات 
البالد، وقد جاءت أمهية هذه  املرونة والصمود يف  املال االجتماعي يف تعزيز  بأمهية رأس  احلالية 

الدراسة من خالل املعطيات اآلتية:  

1. على الرغم من االهتمام املتنامي على الصعد احمللية والدولية مبوضوع الصمود وعالقته 
بالتنمية البشرية، إال أن الدور الرئيس واملهم لرأس مال االجتماعي يف تعزيز فرص الصمود واالستقرار 
ظل مهماًل حىت وقت قريب؛ لذا فإن هذا املفهوم حيتاج إىل إعطاء مساحة أوسع، وإبراز أكرب يف 
اخلطط والسياسات والربامج التنموية، يف الوقت الذي يتطلب ترسيخ هذا املفهوم يف أدبيات التنمية 

البشرية املستدامة كونه أحد الوسائل احملركة لتمكي األفراد، وتعزيز فرص مشاركاهتم.

2. استمر العراق ومنذ عقود من الزمن بالتعّرض حلروب وأزمات متواصلة ذات آثار بنيوية 
مدمرة للزرع والضرع. وعلى الرغم من اجلهود الرمسية وغري الرمسية احلثيثة يف مواجهة تلك اآلثار، غري 
أهنا بقيت حمدودة يف تركيزها وعمقها وطبيعة تناوهلا ألهم اإلشكاليات التنموية وحماولة سرب أغوارها. 
لقد استمرت تلك اجلهود مبعثرة تركز باألساس على االستجابة، يف حي أظهرت خطط التخفيف 
من املخاطر ضعفاً واضحاً يف االرتقاء إىل مستويات التحدي، وتراجعت استجابة اجملتمعات احمللية 
يف أداء أدوارها التنموية، وما زالت هذه اجلهود حمدودة تعاين ضعفاً يف التنسيق والتكامل مع اجلهود 

الوطنية والدولية.

املشاركة يف  تتحقق  األزمة، والسيما حي  بداية  قيمة جوهرية يف  املعلومات   3. تشكل 
التخفيف من املخاطر، وهذا يعزز من نشاطات  اليت تتوىل  الفاعلة  املعلومة مع اجلهات والقوى 
اللجان املركزية العليا اليت تتوىل أدارة األزمة. وحينما يتعرض هذا النظام للتشظي والتصدع، فإن 
القنوات الرمسية والبديلة للتواصل تستبدل هذا النظام، ويصبح رأس املال االجتماعي األداة والواسطة 

الرئيسة لالتصال. 

4. غالباً ما تقوم الشراكات داخل منظومات درء املخاطر وختفيف الصدمات بي والقوى 
الرمسية-الشخصية  غري  العالقات  على  العليا  املركزية  والقيادات  اجملتمع  احلكومية يف  غري  الفاعلة 
والصداقات؛ وهذا يدل بالنتيجة على متانة رأس املال االجتماعي يف اجملتمع احمللي. وقد تتشكل 
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يف بعض األحيان -وبنحٍو مفاجئ وغري خمطط له- شراكات متنع املنظومة املعنية بدرء املخاطر 
والكوارث احمللية من التصرف بنحٍو مستمر ومتماسك من أجل زيادة املرونة، وتعزيز الصمود من 

خالل رأس املال االجتماعي.

5. إن الروابط الوثيقة يف اجملتمع احمللي كثرياً ما تدعم النشاطات والفعاليات اخلاصة بالعمل 
التطوعي. كما نالحظ خالل أزمة النزوح يف العراق، حيث شكلت قدرات اجملتمع احمللي مصدراً 
رئيساً لتلك النشاطات سواء أكانت حمسوبة أم غري حمسوبة، وغالباً ما تشكل احملاذير األمنية معوقاً 

مباشراً لنشاطات العمل التطوعي، واحلد من فرص تقدمي اخلدمات من قبلهم.

ودرء  الصدمات  بتخفيف  اخلاصة  واهليئات  املنظمات  تتجاهل  األحيان  من  6. يف كثري 
والنساء  واأليتام،  واملعاقون،  )املسنون،  اهلشة  اجلماعات  حاجات  األزمات  ظروف  يف  املخاطر 
املعيالت لألسر...( على الرغم من وجود هذه الشرائح يف األجندات املعدة من قبل هذه اهليئات، 
تتطلب حاالت  اليت  األزمات  فرتات  مستمرة والسيما يف  ومتابعة  استثنائياً  يتطلب جهداً  وهذا 

اإلخالء.  

7. حينما يكون عمل اهليئات الوطنية واحمللية متكاماًل ومنسقاً وشفافاً ومقدماً للمعلومات 
وتتقوى على  تتعزز  الرئيسيي  بالفاعلي  الثقة  فإن  القرار،  للمواطني ولصناع  املناسب  الوقت  يف 
صعيد املؤسسة، وهي تساعد يف عمليات النهوض بالتعبئة للمواطني والسيما حينما تتفاقم األزمة، 

وتساعد يف رفع مستوى التضامن والتعاون على صعيد النظام االجتماعي. 

8. كلما امتزجت العالقات والروابط االجتماعية وحالة التجاوب احمللي وانصهرت يف إطار 
من التفاعل اإلجيايب البناء، مكنها ذلك من زيادة القدرات للتعامل والتكّيف مع األزمات ودرء 
الصدمات. وباملقابل حينما يكون النظام خاماًل وال يؤدي وظائفه األساسية بنجاح، تكون قيمة 
استجابتها  يف  ووضوحاً  فاعلية  أكثر  املواطني  ومبادرات  العالقات  وشبكات  الشخصية  الروابط 

املبكرة لتجسري الفجوة بي االستجابة املتأخرة للنظام. 
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أواًل: حتديد املفاهيم واملصطلحات: 
:Social Capital 1- رأس املال االجتماعي

األفراد واجملموعات  اليت جتمع بي  الروابط  إىل طبيعة  االجتماعي  املال  يشري مفهوم رأس 
البشرية داخل اجملتمع2، وهو بذلك يؤدي دوراً مهماً يف صياغة املشكالت االجتماعية فضاًل عن 
مدى قدرة اجملتمعات اإلنسانية على التعاون والتعايش السلمي مع بعضها، وقد ارتبطت الصياغة 

الصرحية هلذا املفهوم باألحباث املهتمة بقضايا التنمية االجتماعية والسياسية. 

وبنحٍو عام، ميثل رأس املال االجتماعي قيمة اجتماعية تضع الناس يف إطار من التفاعل 
واالتصال مع اجلماعات أو الشبكات، فالناس يف أي جمتمع إنساين يعتمدون وبنحٍو منتظم على 
منظومة من االتصاالت؛ وهم بذلك لديهم تفاعالت خمتلفة داخل الشبكات، ويبنون يف الوقت 
نفسه منظومات جديدة يومياً، على سبيل املثال: جيد الناس فرصة عمل من خالل االتصاالت 
املشرتكة، والتعامل مع احلاالت السلبية يف أثناء األزمة من خالل دعم العائلة واألصدقاء أو اجملتمع 
األوسع. فالناس يعملون باستمرار على حتسي أداء أعماهلم على أساس األفكار اليت حيصلون عليها 
يف أثناء املشاركة بناًء على صالهتم بالشبكات احلرفية/ املهنية؛ وبالتايل يصبح رأس املال االجتماعي 
الذي متتلكه بعض اجملموعات من الناس )األسرة، اجلرية، اجملتمع احمللي، أو األمة( أهم األدوات 

اليت ُتستخدم على أساس يومي.

وفضاًل عن الشبكات، هناك من املكونات االجتماعية لرأس املال االجتماعي اليت تُعَرف 
والرفاه يف  السعادة  مستويات  تزداد  املثال:  سبيل  على  والثقة،  )التضامن(  باملثل  املعاملة  بقواعد 

اجملتمعات اليت تتسم بشبكة دائمة من االتصال والثقة3. 

وعلى ما ذُكر آنفاً ميكن تعريف رأس املال االجتماعي بأنه جمموعة من املوارد املتأصلة 
يف العالقات االجتماعية اليت تسّهل األعمال اجلماعية املشرتكة والتعاون بني الناس؛ ومن هنا 
االجتماعية،  العالقات  وشبكة  باجلماعة،  االرتباط  إىل  يستند  االجتماعي  املال  رأس  أن  يتضح 

2- بن أمحد حوكا، الرأس املال االجتماعي ورابطة العيش املشرتك: دراسة يف الركائز األخالقية والثقافية لالجتماع السياسي يف 
املغرب، جملة إضافات: العددان 29-30، شتاء-ربيع 2015، ص: 182-162. 

3 -Helliwell, J.F., Layard, R. and Sachs, J. )eds(.  World Happiness Report 2015. New York, 
Sustainable Development Solutions Network.  2015. 
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والتساند االجتماعي، وبناء الثقة، واملقابلة باملثل، واملساواة بي املواطني اليت تساعد على تكوين 
اجلماعات الفرعية.

ويشري معجم مفاهيم التنمية إىل أن رأس املال االجتماعي ميثل األشكال الطوعية للتنظيم 
البنية  وتقوية  البلديات،  وتنشيط  املدين،  اجملتمع  منظمات  تقوية  عرب  تتجسد  اليت  االجتماعي، 
املال  رأس  مفهوم  يتسع  التصور  هذا  على  وبناًء  والدولة؛  اجملتمع  ملؤسسات  والتنظيمية  القانونية 
االجتماعي وبنحٍو واسع ليتجاوز رأس املال املادي أو البشري؛ ليكون مفتاحاً للتنمية املستدامة. 
القائمة على العدل والتفويض -حق كل إنسان يف  فاالستدامة مبنية على األخالق االجتماعية 
املشاركة-، واملساءلة والتضامن بي األجيال، وهي توسيع للخيارات املتاحة أمام الناس وبناء قدراهتم 
من خالل تكوين رأس املال االجتماعي الذي يليب حاجات اجليل احلايل دون التفريط باستحقاقات 

األجيال الالحقة4.   

من املهم أن نالحظ أنَّ رأس املال االجتماعي يعتمد أساساً على وقائع السياق االجتماعي5، 
املال االجتماعي مظاهَر متنوعة يف خمتلف  املختلفة من رأس  السياق متثل األشكال  هلذا  وطبقاً 
اجملتمعات وتتغري مع مرور الزمن؛ وبناًء على ذلك، تسعى اجملتمعات على اختالف أطيافها وتركيبها 
لتطوير مزيج متنوع األبعاد من رأس املال االجتماعي ذات الصلة اخلاصة بسياقاهتم االجتماعية، 

واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والتأرخيية6.

ويف الوقت الذي يرى إدوارد، أن رأس املال االجتماعي ميثل جمموعة املعايري والقيم النامجة 
عن التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية القائمة بي الناس، يركز بورديو7 على أمهية األسرة 
ودورها، إذ يرى أهنا هي من تقوم بتنظيم رأس املال االجتماعي وتنقله من جيل إىل آخر، كما 
أكد أنه حيافظ على التفاعل االجتماعي بي القوى الفردية واجلماعية ضمن الطبقات االجتماعية 

4-االسكوا والبنك الدويل، معجم مفاهيم التنمية، بريوت، 2005، ص45.
5 -See for example: Bourdieu, P. 1986. ‘The Forms of Capital’. In J. Richardson )ed.(, 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York, Greenwood. 
pp. 241-258; Gress, J. )2004(, ‘Showing the Seeds of Social Capital’. Journal of the American 
Planning Association, 70)2(: 176-183;  Putnam, R. 1993. ‘The Prosperous Community: Social 
Capital and Public Life’. The American Prospect, 13: 35-42.
6 - Gress, J. )2004(, ‘Showing the Seeds of Social Capital’. Journal of the American Planning 
Association, 70)2(: 176-183; Rohe, W. 2004. ‘Building Social Capital through Community 
Development’. Journal of the American Planning Association, 70)2(: 158-164.
7- Bourdieu, P., Op Cit. 
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داخل اجملتمع. 

لقد أظهرت كثري من الدراسات والبحوث املعنية بالشأن التنموي أمهية رأس املال االجتماعي 
ودوره يف برامج التنمية، والتخفيف من الفقر والبطالة، وحتسي الظروف البيئية واستدامتها. وقد 
يتعاونون  الذين  األفراد  يزداد عند  االجتماعي  املال  أن رأس  التجريبية كذلك  الدراسات  أظهرت 
جيداً مع جمتمعاهتم احمللية والذين يبذلون جهداً كبرياً يف تقدمي خدماهتم بكل تضحية وإخالص 
اخلريية  واجلمعيات  النسوية،  واملنظمات  املدين،  اجملتمع  منظمات  مقابل، وذلك من خالل  دون 

بتشكيالهتا التقليدية واحلداثية. 

2- الصمود:
أما مفهوم الصمود Resilience فيمكن تعريفه على نطاق واسع بأنه ميثل »قدرة النظام 
أو اجملتمع املعرض للمخاطر على املرونة يف مقاومة املخاطر واستيعاهبا والتعايف من آثارها يف وقت 
واستعادهتا8«.   األساسية  والوظائف  البىن  حفظ  ذلك  يف  مبا  فعالة،  ومسالك  وبطريق  قياسي، 
توسيع  لضمان  التعلم؛  على  االجتماعي  النظام  قدرة  على  تنطوي  املرونة  عناصر  فإن  وهكذا، 
اخليارات املتاحة وضمان مرونتها9، فضاًل عن أن الوعي باملخاطر احملتملة والتعلم من األحداث 
السلبية، عناصر مهمة لتأمي إمكانات االستعداد، والتأهب، والتعايف؛ وهذا من شأنه أن يعزز 
من مرونة النظام االجتماعي على الصمود واملطاولة دون اهنيار؛ للحد من آثار الصدمات، وسرعة 

تضميد اجلراح لبناء جمتمع املنعة10. 

باحلد من خماطر  املعنية  الدولية  املفاهيم  بسلسلة  مباشرة  اليوم  الصمود  مفهوم  ارتبط  لقد 
من  للتخفيف  املتحدة  لألمم  العاملية  االسرتاتيجية  أطلقت  حيث  العامل،  يف  والكوارث  األزمات 
الكوارث )UNISDR( عام 2009، الذي استخدم فيه -إىل حٍد كبري- مفهوم املرونة والصمود 
الفعلية  واملمارسات  املفاهيم  تعتمد  السياق،  إطار هذا  األزمات11. ويف  تلك  يف مواجهة خماطر 

8 -UNISDR., UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, Geneva, UNISDR, 2009. 
9 - Schipper, F. L. and L. Langston. A Comparative Overview of Resilience Measurement 
Frameworks: Analyzing Indicators and Approaches, Working Paper 422, London, ODI., 2015.
10 -Mayunga, J. Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: 
A Capital-based Approach. A draft working paper prepared for the summer academy for social 
vulnerability and resilience building, 22-28 July 2007, Munich, Germany, 2007. 
11 - UNISDR, Op Cit.
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لتخفيف الصدمات، ودرء املخاطر، ومن مث بناء املنعة سلسلة من اجلهود املنهجية؛ لتحليل العوامل 
املسببة لألزمات والكوارث وإدارهتا، مبا يف ذلك إمكانات خفض احتماالت التعرض للمخاطر، 
وتقليل هشاشة األشخاص واملمتلكات، وإدارة حكيمة لألرض والبيئة، فضاًل عن حتسي خيارات 

التأهب وتطويرها ملواجهة الظواهر السلبية. 

وعلى النقيض من النهج الذي كانت تعتمده اإلدارات التقليدية لألزمات الذي بقي يركز 
على االستعداد للطوارئ واالستجابة للكوارث، فإن أمنوذج احلد من خماطر األزمات اجلديد قد 

حتول يف الرتكيز على الوقاية، وختفيف الصدمات، ودرء املخاطر، ومعاجلة اآلثار النامجة عنها12. 

ومما جتدر اإلشارة إليه، أن مفاهيم اهلشاشة البشرية والقدرات تقع يف قلب مفاهيم احلد من 
خماطر األزمات والكوارث الذي يهدف ملعاجلة الكوارث قبل حدوثها وتأثريها على عملية التنمية13. 
إذ تركز معادلة احلد من املخاطر على حتديد مستويات التحدي باملقارنة بي الكوارث؛ وبالتايل 
يعمل باجتاه التخفيف من الصدمات، واحلد من التعرض للمخاطر، وخفض مستويات اهلشاشة بي 
الناس واجملتمعات احمللية، وحتسي درجات التأهب واإلنذار املبكر من املخاطر احملتملة. وال يراودنا 
الدميوغرافيا،  التنمية يف سياقاهتا اجملتمعية مثل  أدىن شك، أن خطر الكارثة يعتمد على مستوى 

والفقر، املساواة بي اجلنسي، التحضر، البيئة، والتغرّي املناخي. 

ويتطلب التعامل مع املخاطر فهماً جيداً للعوامل الرئيسة الكامنة والدافعة، فحىت وقت قريب، 
مل حيَظ التأثري البعيد املدى للكوارث الطبيعية على التنمية باهتمام واٍف بل مل يكن معرتف هبا. واليوم، 
اإلنسان  نظر  اإلنساين، ووجهات  األمن  تداعيات على  األزمات وما تشكله من  احتلت قضية 
باإلجراءات وارتباطها بالكوارث باهتمام كبري ومبناقشات مستفيضة، وأدجمت يف اسرتاتيجيات احلد 
احمللية  للمجتمعات  االجتماعية  امللفات  انعكست  قد  ذلك  وفضاًل عن  الكوارث14.  من خماطر 
تشكل  االجتماعي، وهي  املال  رأس  العالقات يف مستويات  لشبكات  االجتماعية  والديناميات 
اليوم نقطة اعرتاف مهمة كوهنا عاماًل مهماً لبناء اسرتاتيجيات احلد من خماطر األزمات والكوارث. 
وقد أثار هذا املوضوع أيضاً مناقشات وحوارات حول قواعد وأنظمة احلد من خماطر الكوارث على 
خمتلف املستويات كوهنا الوسيلة األكثر فاعلية واستدامة، فجميع هذه اجلوانب تشكل عناصر ال 
12 -UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP.
13 -Ibid. 
14 -Ibid.  
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غىن عنها يف بناء جمتمعات أكثر أمناً وصموداً. 

واألساليب  املناهج  من  االنتقال  حالة  اجملتمع  وصمود  املرونة  متثل  تقدم،  ما  على  وبناًء 
ملواجهة  احلديثة  العاملية  والسياسات  األطر  إىل  املخاطر  ودرء  الصدمات  من  للتخفيف  التقليدية 

التحدي وبناء املنعة. 

ثانياً: األسس النظرية وأنواع رأس املال االجتماعي: 
تستند الفكرة املركزية لرأس املال االجتماعي إىل أن شبكات العالقات هلا قيمة فردية ومجعية، 
وقد استدل الباحثون يف التأصيل ملفهوم رأس املال االجتماعي إىل أعمال بيري بورديو وبوتنام. إذ 
عرف بورديو رأس املال االجتماعي كمجموعة من العالقات االجتماعية الفعلية أو الكامنة القابلة 
لالستخدام؛ جللب املنافع املادية أو الرمزية15. بينما يدور مفهوم رأس املال االجتماعي، الذي تناوله 
العامل روبرت بوتنام R. Putnam حول مفاهيم الشبكات االجتماعية والثقة، ومعايري املعاملة 
باملثل. وتشمل الشبكات16على وفق هذا اإلطار االلتزامات املتبادلة داخل اجملموعة، والقائمة على 
أساس التضامن )قواعد املعاملة باملثل( والثقة، فعلى وفق بوتنام17، تنعكس أمهية الشبكات يف صدى 
التفاعل مع البيئات الثقافية والثقة وقواعد املشاركة باملعاملة يف املثل يف خلق رأس املال االجتماعي 
كسلعة »خاصة« و»عامة«**؛ وهكذا، فإن قيمة رأس املال االجتماعي تنعكس يف قدرته على 

إشراك الناس يف جمايل التعاون والتنسيق؛ من أجل حتقيق املصاحل الشخصية والعامة أو إحدامها.

   لقد ركز بوتنام كثرياً على قضايا املشاركة العامة، ومستويات الثقة بي السكان، وتوصل 
إىل أّن تآكل رأس املال االجتماعي له نتائج وخيمة على صريورة الدميقراطية، ومستقبل التماسك 
الروابط  بداللة  وذلك  االجتماعي،  املال  رأس  من  أشكال  ثالثة  بي  بوتنام  ومييز  االجتماعي، 

االجتماعية اليت يستند إليها18:

15 -Bourdieu, Pierre, »The Forms of Capital.« in: John G. Richardson, ed., Handbook 
of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Westport; London: 
Greenwood Press, 1986.

إىل  يشري  شيوعاً  واألكثر  االجتماعية،  بالعلوم  املختصي  قبل  من  االجتماعية  الشبكات  من  املختلفة  األشكال  16-ُتستخرج 
الشبكات االجتماعية األفقية، والعمودية، الرمسية وغري الرمسية اليت تتسم بروابط قوية أو ضعيفة.   

17 -Putnam, R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 
York, Simon & Schuster, 2000. 

18-حممد نصر ومجيل هالل، قياس رأس املال االجتماعي يف األراضي الفلسطينية، القدس: معهد أحباث السياسات االقتصادية 
الفلسطيين، 2007. 
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• األصدقاء 	 وزمرة  األسرة  على  وينبين  احلميمية،  العالقات  على  املؤسس  الشخصي  املال  رأس 
املقربي.

• رأس املال االجتماعي التواصلي املبين على عالقات التجاور السكين واملهين.	

• رأس املال املؤسسايت القائم على االرتباطات الوجدانية مع املؤسسات العامة واملدنية.	

وغالباً ما تشكل هذه األشكال من رأس املال االجتماعي موارد كامنة قابلة لالستعمال يف 
ظروف األزمات والكوارث والتحديات االجتماعية، ويرى بوتنام أن قوة رأس املال االجتماعي ال 
تستند فقط إىل وجود مسات الفضيلة يف منظومات األخالق الدينية، ولكنها ترتكز إىل اخنراط الناس 

يف األعمال اإلنسانية واخلريية املنتجة للثقة االجتماعية.   

اجتماعية  مظاهر  عن  فضاًل  خمتلفة،  وأحجام  أشكال  يف  االجتماعي  املال  رأس  ويأيت 
إجيابية وسلبية19، واألكثر شيوعاً يتم التمييز فيها بي الروابط واجلسور وحلقات الوصل لرأس املال 
املبنية على  بناء الشبكات االجتماعية  االجتماعي؛ وهنا تشري روابط رأس املال االجتماعي إىل 
فهم اهلويات املشرتكة مثل الطبقة االجتماعية، والعرق، والعمر، واجلنس، والتعليم، والدين، واللغة 
وغريها. إذ يصف العالقات بي الناس على وفق اخلصائص الشخصية واالجتماعية املماثلة، اليت 
تشمل أفراد العائلة، أو األصدقاء أو األقارب، أو اجلريان؛ وهنا ميكن أن تظهر حلقات الرتابط 
برأس املال االجتماعي على مستوى املنظمات والتجمعات القائمة على أسس دينية، أو الرياضة 
احمللية واألندية. ولكن هذا النوع من رأس املال االجتماعي يف كثري من األحيان ينظر إىل الداخل 
وقد يكون حكراً على أشخاص من خارج اجملموعة ألنه غالباً ما يرتبط هبويات متجانسة؛ ونتيجة، 
الرتابط يف رأس املال االجتماعي ميكن أن تتكون مظاهر اجتماعية سلبية مثل التمييز واالستبعاد 

االجتماعي أو الفساد. 

وألواهنم  هوياهتم  اجملتمع مبختلف  فئات  والثقة عرب  اإلجيايب  التفاعل  من  إقامة جسور  إن 
يعزز رأس املال االجتماعي وجيعل ألوضاع أكثر استقراراً من خالل اجلمع بي الناس واحتوائهم 
أثاراً كبرية على مسارات الصمود والتماسك  التالحم والتفاعل واملشاركة؛ مما يرتك  يف بوتقة من 
االجتماعي.  وهذه الروابط اليت تظهر تنوعاً دميوغرافياً وتوفر املعلومات واملوارد اجلديدة ميكن أن 

19- Putnam, Op Cit. 
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املال  مبكرة20. وترسم جسور رأس  اجملتمع بصورة  ينشده  الذي  التقدم  األفراد يف حتقيق  تساعد 
االجتماعي االتصاالت بي األفراد وإن اختلفوا يف نواٍح كثرية ولكنهم يشرتكون يف املصلحة أو 
املؤسسة. على سبيل املثال: يسهم إقامة اجلسور والشبكات يف حتقيق أمنوذج للروابط مع األصول 
اخلارجية واالنتشار الفعال للمعلومات، وهذا األمر بال شك يساعد يف العثور على فرصة العمل، 
أو التواصل مع أناس يتشاهبون يف وجهات النظر يف اجملاالت السياسة أو الفن مثاًل، فهذه املنظومة 
من اجلسور والتفاعالت لرأس املال االجتماعي تعزز فرص االندماج االجتماعي بصهر اهلويات 
والعالقات  التشابكات  توسيع  على  تساعد  أيضاً  وإهنا  اجلامعة.  الوطنية  اهلوية  إطار  يف  الفرعية 
املدنية؛ لتحقيق أهداف مشرتكة، وميكنها املساعدة كذلك على نطاق أوسع يف انتشار املعلومات، 
وأخرياً، ميكن القول إن ربط رأس املال االجتماعي يتطلب أساساً تعزيز الروابط بي اجملتمع املدين 
التمييز بي الروابط الرمسية أو غري  والدولة واملواطني وصناع القرار، ويشمل هذا التصنيف أيضاً 

رمسية، وكذلك الثقة االجتماعية العميقة، وقواعد املعاملة باملثل.

ويف سياق األزمات، يصبح ترابط رأس املال غاية ذات قيمة عليا لتأمي عمليات اإلنقاذ يف 
حاالت الطوارئ ومساعدة احملتاجي، وإن جسور رأس املال االجتماعي مفيدة لعمليات تضميد 
اجلراح، وتعزيز فرص االنتعاش؛ ألهنا تسمح لألفراد باالستفادة من املوارد بي الفئات االجتماعية؛ 
وبالتايل تنويع مصادر الدعم يف الوقت الذي متكن رأس املال االجتماعي من بناء روابط أفضل، 
وترصي أعمق للمعرفة يف املؤسسات اليت ختفف الصدمات وحتقق االستجابة والدعم املبكر وتعزز 

عمليات اإلنعاش.

ثالثاً: رأس املال االجتماعي يف العراق: 
ُيطرح اليوم الشعور بالثغرة املتزايدة اليت جتسدها طبيعة الوالءات واالنتماءات املشتتة اليت 
حتكم منظومات السلوك واملمارسات اليومية لإلنسان العراقي يف ظل دولة رخوة تتجاذهبا تيارات 
وحتديات كبرية؛ وقد جنم عن تلك املتغريات أن تأثرت وبشدة املصادر التقليدية لرأمسال االجتماعي 
خالل العقود الثالثة األخرية، فعلى سبيل املثال تأثرت العالقات املتبادلة بي الثقافة ورأس املال 
االجتماعي يف اجملتمع التقليدي العراقي، واضطر ماليي الناس إىل النزوح داخل البلد أو خارجه، 
وتعاظمت حالة التشظي وتفشت روح االنقسامية نتيجة احلرب واإلرهاب والتفجريات وما رافقها 
20 -Ibid. 
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النزوح،  حركة  تضاعفت  الريف،  يف  هو  املدن كما  ويف  للعنف.  متعددة  ألشكال  انتشار  من 
وتقلصت صور التضامن التقليدي، ومل تتمكن كثري من العوائل من احلفاظ على مستويات معيشية 

الئقة وبقاء أوضاعها سليمة على الرغم من تغيري أماكن تواجدها خارج مناطق النزاع. 

اإلرهاب،  ناجم عن  تدهور  من  أعقبها  وما  عام 2003  بعد  الغزو  فرضت ظروف  لقد 
والتطرف، والنزوح عصراً جديداً من العنف املنظم واهلجمات املنهجية على البنية التقليدية للمجتمع 
العراقي وعلى قواعد الثقافة واملنظمات والشبكات، وحىت األسرة، حيث قوضت روابط الثقة بي 
أفضى  آخر  للخوف. وعلى صعيد  اجلذور  بذور عميقة  إىل زرع  قادت  أوضاع  أعضائها، وهي 
احلراك االجتماعي املزيف )القائم على اإلزاحة( إىل اتساع مساحة الفوارق الطبقية، على الرغم من 
حماوالت حتسي الوضع االقتصادي وتطور شبكات األمان االجتماعي. غري أن ظروف اإلرهاب 
والعنف وما صاحبها من نزوح ماليي من السكان، ساعدت بشكل أو بآخر على تقويض أسس 
اليت  القاسية  التجربة  هذه  أدت  إذ  واالقتصادية؛  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  بي  التفاعل 
تعرض فيها اجملتمع، بنية وحضارة وشخصية وموارد، إىل شلل مؤسسي شبه تام، واستنزاف لطاقات 
البلد وخرباته العلمية واملعرفية، إىل جانب االستهداف املنظم لرتاثه ومنظوماته القيمية واألخالقية. 

  انعكست ظروف النزاع وما يعقبها من مظاهر النزوح على رأس املال االجتماعي 
وتركت آثاراً بنيوية أمهها: 

• اخلسائر الكبرية يف املوارد البشرية )وفيات، إصابات، اضطرابات ما بعد األزمة، وغريها(.	

•  تدمري البنية التحتية املادية، سواء يف القطاع العام أو اخلاص. 	

• تدين واسع يف قطاع اخلدمات )التعليم، والصحة، وغريها(.	

• استهداف منظم ملنظومات القيم واملعايري وتعاظم خطر مغذيات الكراهية. 	

• زيادة العداء بي أطراف الصراع السياسي والتباس العالقة بي املواطن والدولة وعدم الثقة هبا.	

• تغيريات واسعة يف االقتصاد، مبا يف ذلك التغريات يف سياسة الدولة االقتصادية والبطالة وامللكية.	

• التهجري القسري للسكان )زيادة احلراك والنزوح(.	
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• سياسات اإلقصاء والتهميش لشرائح فاعلة يف اجملتمع.	

•  تدهور واضح يف املؤسسات االجتماعية مثل األسرة والضبط االجتماعي.  	

• ضعف األمن واهنيار سلطة القانون والنظام.	

• ممارسات االعتقال واحلجز وما تركته من آثار نفسية واجتماعية على أوضاع الفرد 	
واألسرة واجملتمع.

• ضعف كفاءة املؤسسات اإلصالحية )األحداث والبالغي( وقدراهتا.	

• الفساد املايل واإلداري.	

• التشظي واالنقسام على صعيد األسرة واجملتمع احمللي. 	
املرجعيات الثقافية وسؤال الثقة االجتماعية: بعض املعطيات امليدانية

حتليل  عند  وجاهته  جيد  إذ  التنموية،  الدراسات  يف  املتغرّيات  أهم  من  الثقايف  العامل  يعدُّ 
خيارات الناس وتوجهاهتم وأولوياهتم حنو أهداف حمددة. فاملرجعيات الثقافية -والسيما يف اجملتمعات 
التقليدية- هي أساس بناء الصورة النمطية، وهي أساس تكوين الشخصية، بل هي تشكل نواهتا 
ونقطة ارتكازها؛ إذ ال بدَّ لكل إنسان أو كيان اجتماعي -مهما صغر حجمه أو كرب- من إطار 
مرجعي يوجه سلوكه وخيارته، ويتيح حتديد مواقفه من خمتلف األوضاع والقضايا، بل أكثر من ذلك، 

يشكل نظرته إىل الذات، وإىل احمليط الذي يعيش فيه؛ وهنا يدخل البعد الثقايف يف هذه املرجعية.
املواقف  أن جذور  إال  املاضية  العقود  ات مهمة خالل  تغريُّ العراقي شهد  اجملتمع  أن  ومع 
التقليدية حنو خمتلف القضايا ما زالت قوية. إذ ما تزال القبيلة حتافظ على أطرها التأرخيية والثقافية، 
املادية والسياسية  الرغم من أن وجودها تعرض إىل عملية تفكيك أضعف بعض مرتكزاهتا  على 
والسيما يف مراكز املدن الكبرية. فاملرجعيات الدينية والعشائرية ما تزال تشكل مرتكزاً أساسياً إلعادة 
إنتاج أشكال الوعي واملشاعر املشرتكة للمجموعات السكانية يف خمتلف مناطق العراق، وهنا ميكننا 
القول إن املرجعيات الدينية ما تزال احلجر األساس يف تشكيل مصادر الثقة يف مجيع حمافظات 
العراق، يليها الرتابط القبلي، فما الصورة اليت يشكلها املواطن العراقي عن املؤسسات واملنظمات؟ 

وما ثقة األفراد حسب درجة انتمائهم القبلي أو املناطقي أو العائلي؟
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لقد أظهرت املعطيات اإلحصائية يف اجلدول )1( حول معدالت الثقة لألفراد بعمر )18-
64( باألشخاص واملؤسسات واملنظمات اليت تشكل اإلطار البنيوي للمجتمع أن رجال الدين ما 
زالوا حيظون بأعلى مستوى للثقة يف مجيع حمافظات العراق بلغت )80%(، يليهم شيوخ العشائر 
الشك  يقبل  املعطيات مبا ال  القضاء )66%(؛ وتؤكد هذه  العراقي )70%( مث  )71%( فاجليش 
أن العالقات احلميمية والروابط األولية مع املرجعيات الدينية والقبلية يف سياقاهتا التقليدية ما تزال 
تتحرك بفاعلية داخل أحشاء اجملتمع ويف صميم بنياته، متحدية صخب الشعارات واملمارسات اليت 
حاولت تسويقها وسائل التواصل االجتماعي املتنوعة، وذلك ما يسميه غريتز21 الوالءات األولية 

اليت تنمو وتتفاعل يف الفضاء الجتماعي، وتتداخل مع الفضاء السياسي.
جدول )1(: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب املؤسسات احلكومية أو 

املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية22 

ويبدو أن العراقيي ما زالوا يتمسكون باالحرتام للسلطة التقليدية، ومل تستطع اهلياكل املدنية 

21 - كليفود غريتز، منشور يف التعدد وحتديات االختالف: اجملتمعات املنقسمة وكيف تستقر، بريوت، دار الساقي، 1997، 
ص145 وما بعدها.

22-نتائج اجلدول من: وزارة التخطيط، مسح شبكة معرفة العراق، 2011.                                                                         
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احملدثة -على الرغم من أمهيتها يف اجملتمع وعلى مدى أكثر من نصف قرن- أن تلغي دور املؤسسات 
التقليدية أو حتل حملها، فعلى الرغم من تغريُّ وضعية العمل والتعليم واملكانة االجتماعية ما يزال الفرد 
يف اجملتمعات احمللية حمكوماً بسلطة اجلماعة األولية، فظواهر االستعانة باألقرباء البعيدين واألقربي، 
املنافع  للحصول على  األفراد  لدى  األسهل  السبيل  متثل  بقيت  البلد،  بأبناء  التوسط  وسلوكيات 
واملكاسب واملناصب، أكثر من املسالك األخرى اليت حتددها عالقات املواطنة والسلوك املدين، فقد 
أظهرت دراسة للمهجرين قسراً أجريت يف حمافظة صالح الدين عام 2008 أن معظم أفراد العينة 
اليت أجريت عليها الدراسة ال يثقون باألجهزة احلكومية يف حل مشكالهتم، وأن الغالبية العظمى 

منهم أكدوا جلوَءهم إىل العشرية حلل املشكالت اليت تواجههم23.
    أما قضية االنتماء والوالء فقد شكلت أحد أهم املتغرّيات يف النسيج اجملتمعي العراقي، 
بعد سلسلة من األزمات واحلروب، وتركت آثاراً مباشرة وغري مباشرة على املؤسسات البنيوية وعلى 
اإلنسان بنحٍو خاص؛ ومن هنا -وحنن نناقش رأس املال االجتماعي- ال بدَّ من النظر إىل هذه 
القضايا على حنو متكامل، فنحن بإزاء جمموعة معقدة من الظواهر، واملواقف والسلوكيات، تفصح 
البنية  تنبثق من  أهنا إضافات  آثار مرتاكمة، وتفصح عن جمموعة أخرى ميكن حتليلها على  عن 
االجتماعية نفسها، ويبي املسح مشاعر العراقيي بعمر )18-64( حسب درجة االنتماء وحبسب 
املتغريات املذكورة آنفاً، إذ تظهر معطيات اجلدول )2( أن الثقة باالنتماء العائلي سجلت أعلى 
النسب )96%( تليها نسبة االنتماء إىل القبيلة أو العشرية )91%( واجلهة الدينية اليت ينتمون إليها 
)91%(. وسجلت نسب االنتماء إىل القرية أو املنطقة اليت يسكن فيها املبحوثون نسباً عالية بلغت 

)88%( تليها اجلهة العرقية أو اإلثنية اليت ينتمون إليها )%87(.
بينما يالحظ اخنفاض معدالت ثقة األفراد بانتمائهم لألحزاب السياسية؛ حيث سجلت 
أقل املستويات )57%(، ورمبا يعكس ذلك خيبة أمل الناخبي باملنجزات اليت حتققت على مستوى 

األمن واخلدمات إىل جانب الصراعات املستمرة بي األحزاب السياسية.  

23 -انظر: صاحل شبيب الدليمي، املهجرون قسرا غرباء يف الوطن، جملة دراسات اجتماعية، بيت احلكمة، العدد 20، 2009.
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جدول )2(: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب درجة انتمائك24.

ُتظهر مجيع املعطيات أن الغالبية العظمى من املبحوثي مت تصويتهم، على وفق انتماءاهتم 
التقليدية. وباملماثلة مع دراسات أخرى حاولت التعرف على االعتبارات اليت مت مبوجبها التصويت 
والشباب  للفتوة  الوطين  املسح  معطيات  وأظهرت  العراقية،  االنتخابات  يف  للمشاركي  بالنسبة 
العراقي عام 2009 25 أن الغالبية العظمى من املبحوثي مت تصويتهم  على وفق قناعاهتم الشخصية 
اإلجابات،  ربع  من  أكثر  بلغ  والعشائري  والقبلي  الديين  والتأثري  العائلة  تأثري  وأن   ،)%89,7(
وهي معطيات تعكس تأثري الثقافة الفرعية )Sub-Culture( على طبيعة االنتماءات والوالءات  
والسيما يف ظل ضعف آليات الضبط اجملتمعي واالنقسامية والتشظي اليت شهدها اجملتمع العراقي 
خالل السنوات األخرية، مع مالحظة أن القناعة الشخصية ال تستقل عن مرجعياهتا العائلية والدينية 
والعشائرية فالناس ال تبتكر قناعتها من العدم، وإن كان التعبري عنها يأخذ مساحات واسعة وكأهنا 
من ابتكاره فعاًل، وكذلك أن ضعف الثقة باالنتماء لألمة العربية أو االنتماء احلزيب يؤكد قوة الثقافة 

الفرعية وقد يعكس ضعف ثقة الناس باملستقبل.

24- مسح شبكة معرفة العراق، مصدر سابق.                                                                                                        
25- وزارة التخطيط، املسح الوطين للفتوة والشباب 2009 جدول رقم )17-4 ( ص: 389.
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هنالك ثقة ضعيفة يف النظام الرمسي الذي غالباً ما يفشل مع اإلدارات احمللية للتخفيف من 
الكوارث ودرء املخاطر بإشراك حصة أكرب من القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملواطني 
يف مرحلة التأهب واالستعداد وعلى النقيض من ذلك، تتجسد الثقة يف اجملتمع احمللي بنحٍو أوسع،  

مستقل عن ارتباطاته مع النظام الرمسي.
رابعاً: الصمود ومظاهر رأس املال االجتماعي: 

1- الصمود والتنمية البشرية: 
ال تقتصر املرونة والصمود على احلماية من األخطار الطبيعية فحسب، بل اتسع هذا املفهوم 
بنحٍو متزايد ليشمل أيضاً التعامل مع املخاطر املالية واالقتصادية اليت تصدع االقتصادات الوطنية 

والعاملية من خالل فقدان الدخل، وفرص العمل واالستقرار االجتماعي26.
وطبقاً هلذا الفهم الواسع ملفهوم الصمود وبناء املنعة، تناول التقرير العاملي للتنمية البشرية 
عام 2014 قضايا األمن والتعرض لألزمات االقتصادية عند حتديده للصمود وبناء املنعة. فالصمود 
واملرونة على وفق هذه األطر يشكالن حموراً أساسياً للحد من اهلشاشة وبناء ودعم التنمية البشرية، 
هي يف جوهرها، ضمان بأن تعمل الدولة واجملتمع واملؤسسات العاملية؛ لتمكي الناس ومحايتهم27. 
فالصمود حيتاج إىل بناء وتعزيز مستمرين حيدان من مواطن الضعف واهلشاشة، اليت تعرف بأهنا 
احتماالت متوقعة لتآكل قدرات الناس وخياراهتم، بل إن تقارير التنمية البشرية رسخت القناعات 
بأن التنمية هي أكثر بكثري من عمليات النمو االقتصادي، فالناس هم  »الثروة احلقيقية لألمم، وإن 

رفاه الناس هو اهلدف النهائي للتنمية«28.  
وقد عرض تقرير التنمية البشرية العاملي 2014 مفهوم »صمود اإلنسان«، وأشار مباشرة 
الناس املتاحة من أجل أن  التنمية البشرية اليت تركز بنحٍو أساس على فكرة توسيع خيارات  إىل 
يعيشوا حياًة طويلة وصحية ومزدهرة29، وعلى وفق هذا املسار ال بدَّ أن يعزز صمود اإلنسان من 

26 -World Bank, World Development Report: Risk and Opportunity Managing Risk for 
Development. Washington, D.C., World Bank, 2014. 
27 -.UNDP,  Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience, New York, 2014. 
28 -Klugman J., F. Rodriguez and C. Hyung-Jin. ‘The HDI 2010: New Controversies, Old 
Critiques’. Human Development Research Paper, No. 2011/01. New York, UNDP, 2011.
29 - UNDP,  Human Development Report 2014, Op Cit.
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اخليارات الرصينة املستدامة للناس حىت يتمكنوا من املواجهة والسيطرة على التحديات اليت حتفز 
األحداث السلبية؛ فبناء القدرات على التكيف يتطلب تعزيز إمكانات األفراد واجملتمعات والبلدان 
على االستجابة لالنتكاسات واألزمات. فاألشخاص الذين يعانون نقصاً يف القدرات األساسية 
-كما هو احلال يف التعليم والصحة والدخل- غالباً ما يكونوا غري قادرين على أداء أدوار تنموية 
سليمة والعيش يف حياة إنسانية ذات قيمة، وفضاًل عن ذلك، فإن خياراهتم قد ختضع للتقييد أو 
اإلعاقة باحلواجز االجتماعية وغريها من املمارسات اإلقصائية اليت ميكن تتضمن حتيزاً اجتماعياً يف 

املؤسسات العامة والسياسات30. 

16 
 

وغيرها من املمارسات اإلقصائية، والتي يمكن تتضمن  قد تخضع للتقييد او التعويق بالحواجز االجتماعية خياراتهم
 . 30تحيزًا اجتماعيًا في املؤسسات العامة والسياسات

 
 

 .ومع ذلك، فإن العالقة بين التنمية البشرية والصمود وبناء املنعة يتطلب مزيدا من التفصيل والتركيز واالهتمام   
يشير إلى املخاطر التي تهدد التنمية البشرية، إال ان منهج التنمية  2014وعلى الرغم من أن تقرير التنمية البشرية 

جدية أكبر لتناول موضوع الهشاشة واملخاطر وبالتالي تضمين املرونة والصمود البشرية يبقى ناقصًا إذا لم يتضمن 
 في مفهومها. 

، إضافة 201631لقد شكل اصدار تقرير التنمية البشرية اإلقليمي عن مواجهة مخاطر الكوارث غرب البلقان عام     
النتباه إلى نقطة االلتقاء بين التنمية نوعية وخطوة ريادية باتجاه تمكين الناس ملنع الكوارث عبر توجيه مزيد من ا

البشرية واملرونة والصمود، ومفاهيم الحد من مخاطر الكوارث. على سبيل املثال، ركز التقرير على األرضية املشتركة 
في -التي تمثلها الجهود الرامية للحد من مواطن الضعف والهشاشة ودرء عوامل الخطر في سياقات مجتمعية معينة 

 الحد من مخاطر الكوارث أمر ضروري جدًا.بيئة يكون 

فالتنمية البشرية في اطارها العام، ينبغي ان تكفل أن الناس واملجتمعات محميين من املخاطر املحتملة وهذا يعزز     
فرص املرونة والصمود من أجل تمكينهم لتخفيف املخاطر املحدقة بهم.  على صعيد آخر، البد ان تتسع سبل مواجهة 

                                                           
30 -Ibid.  
31UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: Empowering 
People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016.  

الصمود 
المجتمعي

الموجه 
النزيه

قدرته على 
التعلم

امتالكه 
للخيارات

قابليته على 
المرونة

ومع ذلك، فإن العالقة بي التنمية البشرية والصمود وبناء املنعة يتطلب مزيداً من التفصيل 
والرتكيز واالهتمام، وعلى الرغم من أن تقرير التنمية البشرية 2014 يشري إىل املخاطر اليت هتدد 

التنمية البشرية، إال أن منهج التنمية البشرية يبقى ناقصاً إذا مل يتضمن جدية أكرب لتناول موضوع 
اهلشاشة واملخاطر؛ وبالتايل تضمي املرونة والصمود يف مفهومها. 

30 -UNDP,  Human Development Report 2014, Op Cit.
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لقد شكل إصدار تقرير التنمية البشرية اإلقليمي عن مواجهة خماطر الكوارث غرب البلقان 
عام 2016 31 إضافة نوعية وخطوة ريادية باجتاه متكي الناس ملنع الكوارث عرب توجيه مزيد من 
االنتباه إىل نقطة االلتقاء بي التنمية البشرية، واملرونة والصمود، ومفاهيم احلد من خماطر الكوارث. 
الرامية للحد من مواطن  التقرير على األرضية املشرتكة اليت متثلها اجلهود  فعلى سبيل املثال، ركز 
بيئة يكون احلد من خماطر  الضعف واهلشاشة ودرء عوامل اخلطر يف سياقات جمتمعية معينة يف 

الكوارث أمراً ضرورياً جداً.
فالتنمية البشرية يف إطارها العام، ينبغي أن تكفل أن الناس واجملتمعات حمميون من املخاطر 
احملتملة، وهذا يعزز فرص املرونة والصمود من أجل متكينهم لتخفيف املخاطر احملدقة هبم، وعلى 
صعيد آخر ال بدَّ أن تتسع سبل مواجهة خماطر األزمات والكوارث بتوسيع نطاق التخطيط للطوارئ 
بالرتكيز على الطرق اليت تؤثر على السكان املعرضي للخطر )يعانون من اهلشاشة(، وكيف ميكن 
للناس أن يساعدوا يف التقليل من تلك املخاطر؛ ويف النهاية، مثة عامل مشرتك جلميع املفاهيم ذات 

الصلة هبذا املوضوع، هو الرتكيز على التقليل من مصادر اهلشاشة واحلد من عوامل اخلطر32.  
2- الصمود والقيم االجتماعية: 

العلوم  املفكرين ورواد  لدى  دائماً  اهتماماً  الفردي واجلماعي-  القيم -يف نسقها  شكلت 
االجتماعية، وأضحى شكل االهتمام هبا ومبضموهنا وعالقاهتا مبفردات البنية االجتماعية للمجتمع 
العلوم  يف  الكربى  والنظريات  املفكرين  أعمال  بي  فارقاً  ومتفاعلة  منفردة  مستوياهتا  أو  اإلنساين 
االجتماعية. فالنظريات املثالية الساعية إىل التكامل والتوازن االجتماعي رأهتا كما لو كانت معطى 
وانتشرت بي  فيها  اتسعت دوائر االشرتاك  وبالتايل كلما  اإلنسانية؛  احلياة  من معطيات  أساسياً 
غالبية األفراد واجلماعات كان ذلك أساساً من أسس االستقرار االجتماعي واحملافظة على األوضاع 

والعالقات االجتماعية القائمة.
    فالقيم يف هذا االجتاه من أهم حمددات الوجود االجتماعي لألفراد واجلماعات واملكانات 
االجتماعية، ويكون العكس صحيحاً متاماً، فحينما تتباين القيم على مستوى األفراد واجلماعات، 
وتتناقض أهدافها مع بعضها بعضاً، وتصبح الوسائل احملددة من قبل النظم واملؤسسات غري قادرة 

31-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
32 -32-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
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على حتقيق األهداف اليت حددها النسق القيمي العام للمجتمع، يصاب اجملتمع حبالة من فقدان 
  E. Durkheim أو كما يسميها عامل االجتماع الفرنسي أميل دوركامي ،Normlessness املعايري
 R. أو خلل القيم وفقداهنا ألدوارها التوجيهية كما بي ذلك روبرت مريتون  Anomie باألنومي

Merton  أحد أهم منظري هذا االجتاه وأبرزهم. 

إن هذه املقاربات التحليلية تنطلق من مسلمة أساسية ترى صعوبة الفصل -على مستوى 
األفعال واملمارسات- بي ما يتصل بقيم الناس وما يرتبط باخلربات واملؤسسات والعالقات اليت 
يعيشها وخيربها املواطن. وإذا كان التأريخ هو الزمان اجلمعي للمجتمع -أي هو تأريخ اجملتمعات 
املعرب عن احلركة الكلية يف جمرى احلياة اجلمعية- فإن القيم ليست مطلقات خارجة عن السياق 
اجملتمعي، فهي مرجعيات يربر الناس على وفقها مواقفهم واختياراهتم وتفضيالهتم، وما يرونه جوراً 
تتحدد  وهي  للرصد،  قابلة  ممارسات  عرب  املرجعيات  هذه  وتتجلى  صواباً،  أو  خطًأ  عداًل،  أو 
حبصاد ظروف وجودهم االجتماعي الذي مجع بي خصائص الفرد، كالتعليم، والعمل، واملستوى 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة، والثقافة اليت يعيشها )ريفية أو حضرية(، وتأثري املؤسسات اليت 
خيابرها الناس، بدءاً من األسرة واملؤسسة التعليمية، مروراً باإلعالم واملؤسسات األخرى اليت يتواصل 
معها. وهذه املؤسسات ليست أوعية خاوية من احملتوى وقواعد السلوك، وإمنا يتأثر حمتواها حبصاد 
يف  تساعد  ومعاصرة  تأرخيية  جتليات  وله  والسلطة،  للثروة  التوزيعية  تضاريسه  له  جمتمعي،  سياق 

تشكيل املرجعيات القيمية.
3- الكفاءات واملؤسسات: مرتكزات أساسية لرأس املال االجتماعي:

من  واحلد  الصدمات  ختفيف  وجهود  التنمية  أجندات  يف  والصمود  املرونة  مفهوم  يفرض 
املخاطر، فهو وصف يعزز مناذج التنمية البشرية ويثريها والسيما أنه يغري مفهوم التقدم من التنمية 
البشرية التقليدية من خالل إعطاء مزيد من الرتكيز على التنمية البشرية املرنة33، فالصمود متجذر 

أيضاً يف مفاهيم ختفيف الصدمات ودرء املخاطر وبناء املنعة وأفكارها.  
وحىت وقتنا احلاضر، ما يزال مفهوم املرونة يتغري ويتوسع باستمرار، وبات يأخذ يف احلسبان 
بنحٍو متزايد قيمة التفاعالت االجتماعية يف بناء مرونة اجملتمعات وصمودها، بينما يتجاهل هنج 
التنمية البشرية إىل حد كبري أمهية اجلوانب االجتماعية الزدهار الفرد، ويف هذا اإلطار ميكن القول: 

33 -33-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
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االزدهار  حالة  مع  انسجاماً  أكثر  هو  الكوارث  خماطر  من  واحلد  الصدمات  ختفيف  أمنوذج  إن 
االجتماعي.

وجود  عدم  يعين  ال  آنفاً  إليه  أشرنا  ما  فإن  االجتماعي،  الوجود  حقائق  مع  وبالرتابط 
الربنامج  املال االجتماعي. يف عام 2014، مشل  أمهية رأس  تتابع  اليت  والتوجهات  االهتمامات 
اإلمنائي لألمم املتحدة »الكفاءات واملؤسسات االجتماعية« وعدَّها من العناصر املهمة يف التنمية 
البشرية، وإن املصطلحات واملفاهيم املستخدمة كانت مرادفات لرأس املال االجتماعي؛ وعلى وفق 
هذه املعطيات ُعدِّت منظومة التفاعالت االجتماعية عمليات ال غىن عنها لدميومة حياة اإلنسان 
واستمرارها، ألهنا متثل نوعاً من التفاعالت اليت تقع يف بيئة مجاعية مشرتكة؛ وهي بالنتيجة تؤثر يف 
جوانب متعددة من حياة اإلنسان وتساعد على تقدمه34، لكن هذه الوجوه اجلمعية واالجتماعية 

ما تزال على هامش تفكري التنمية البشرية.

خامساً: رأس املال االجتماعي وبناء املنعة: 
يتفق العاملون يف جمال التنمية من حيث املبدأ على أن متكي الناس يف جمتمعات ما بعد 
من  عن كثري  مفصلة  بيانات  يتطلب  البشرية  التنمية  يف  التقدم  فرص  من  االستفادة  من  النزاع 
املعامل مثل املنطقة، والنوع االجتماعي، ورأس املال االجتماعي، والوضع االجتماعي واالقتصادي، 
حتديد  الصعب  من  يكون  وقد  البيانات،  هذه  توفر  مدى  على  متفقي  غري  ولكنهم  وغريها.  
بطبيعة  واٍف  إملام  دون  من  معينة  أبعاد  يف  املساواة  عدم  أوجه  عن  للكشف  الالزمة  التفاصيل 
عمليات اإلقصاء والتهميش اليت يتعرض هلا سكان املناطق املأزومة، وميكن للممارسات السياسية 

واالجتماعية والثقافية أن تعمق اإلقصاء واحلرمان.
 ويتطلب يف ظروف العراق املشحونة مبظاهر االنقسام زيادة االستثمار يف جماالت التدخل 
وإعادة التأهيل، وتعزيز جهود إعادة اإلدماج يف املناطق املتأثرة بالنزاع؛ لتأمي مواجهة طويلة األمد 
عرب االستثمارات املرنة والشاملة على مستوى الفرد واجملتمع واملؤسسات، حتسباً لردود فعل عكسية 
من الفئات اهلشة، واملستبعدة، واملهمشة، والفقرية، وتقليص مساحات التوظيف والتجنيد لتلك 

الفئات كي ال يستسلموا لروايات التطرف واإلرهاب والعنف ومزاعمها. 

34 -Stewart, F., Capabilities and Human Development: Beyond the Individual – the critical role 
of social institutions  and social competencies. Occasional Paper No. 013/03. New York, 2013.
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ملواجهة  احمللية  اجملتمعات  قدرة  بناء  يف  املختلفة  بأشكاله  االجتماعي  املال  رأس  دور  ما 
رئيساً خيفف  االجتماعي كونه مورداً  املال  أبرز مظاهر رأس  العراق؟ وما  والكوارث يف  األزمات 
الصدمات، وحيد من خماطر الكوارث يف اجملتمع؟ حي طرح هذه األسئلة، يظهر هذا احملور بوضوح 
وجود صلة مباشرة بي رأس املال االجتماعي، واملرونة، وامتالك اخليارات، ومبادئ احلد من خماطر 
األزمات والسيما يف احملافظات واألقضية اليت تعرضت إىل نزوح وهتجري قسري، وإهنا بال شك تظهر 
أمهية رأس املال االجتماعي لتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية، وهو ما تعرضه نتائج كثري من البحوث 
التطوعي،  العمل  خالل  من  والتضامن  والتنسيق،  الشراكات  االتصاالت،  دور  عن  والدراسات 

وتقدمي املساعدات اإلنسانية، واإلدماج االجتماعي، وتعزيز الثقة.

الصمود: االنتقال من ختفيف الصدمات إىل التنمية البشرية: أ- 
حتمية  فإن  السياسات،  من  فاعاًل  إطاراً  ومعتمداً  ومتأهباً،  مستعداً  البلد  مهما كان 
ِدث يف أحيان كثرية آثاراً مدمرة للغاية، وحينما تكون عمليات  وقوع األزمات والصدمات حتحُ
اإلنعاش جزئية مفككة ال تعزز املرونة واملنعة، فان آثار الكارثة ميكن أن تكون طويلة األمد 
وهلا تداعيات مستمرة على اجليل احلايل واألجيال الالحقة35.                                                                     
وعلى الرغم من أن تعاريف الصمود وبناء املنعة ليست جديدة، إال أهنا شهدت اهتماماً 
عاملياً متزايداً يف الفرتات األخرية، والسيما بعد تصاعد حدة املخاطر النامجة عن الكوارث الطبيعية 

بنحٍو عام، واملشكالت واملخاطر املرتبطة بالتحوالت الدولية واجملتمعية بنحٍو خاص. 

هناك عوامل كثرية تساعد يف دعم رأس املال االجتماعي وتعزيزه، يف مقدمتها:
• القدرة على املرونة وامتالك اخليارات، من خالل تعزيز فرص التسامح واحلوار بي القوى 	

اجملتمعية الداخلية اليت تتيح للناس االستمرار يف التأقلم وإعادة بناء حياهتم.

• التزام اجلميع وبنحٍو قوي باالعتماد على الذات. 	

•  دور قوي للقوى التقليدية )املرجعيات الثقافية( يف تشكيل اهلوية الوطنية، واحلاجة إىل 	
إعادة هذه اهلوية.

35- UNDP. Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience. New York, p.107.
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• ضرورة استعادة البنية التحتية اليت دمرهتا ظروف اإلرهاب والنزوح. 	

• ال بدَّ من التيقُّن بأن احلكومة لوحدها غري قادرة على توفري ما هو مطلوب، دون املشاركة 	
الفاعلة لشركاء التنمية )اجملتمع املدين والقطاع اخلاص(.

وتوضح احلالة العراقية احنساراً لفرص التكامل بي مكونات الدولة؛ بسبب االخرتاق النسيب 
للدولة وقوى السوق واجملتمع املدين كوهنا أدوات تعزيز لرأس املال االجتماعي، ومتاسكه، وجناحه 
يف مواجهة التحديات. وعلى الرغم من بقاء البىن التقليدية واستمرار عرى التفاعل والتماسك بينها 
وبي التشكيالت احلداثية للمجتمع املتحول، فإن استجابة رأس املال االجتماعي ما تزال بطيئة 
الظهور، وهي يف جزء كبري منها استجابة لقوى السوق؛ وبالتايل ما تزال فرص التكامل واالندماج 
االجتماعي عمودياً وأفقياً لتشكيل جمتمع متماسك تشكل حتدياً حقيقياً ألمن العراق االجتماعي 
على طريق السالم املستدام والتنمية االقتصادية، ومن الواضح أن املعامل املستقبلية هلذا الطريق تشمل 
تعزيز التفاعل والتكامل مع شركاء التنمية، وفتح مساحات واسعة للحوار بي الدولة واجملتمع املدين، 
القانون الشفاف، وتشجيع االنتخابات احمللية؛  والتقدم باجتاه متزايد للمشاركة اجملتمعية، وحكم 

لتكون مسارات التنمية التشاركية أكثر مشواًل واستدامة.
واستناداً إىل األدلة اليت توصلت إليها التقارير الدولية والبحوث امليدانية، ناقش اجلزء االول 
من الدراسة االتصاالت وتبادل املعلومات من خالل أربع مراحل؛ للحد من خماطر األزمات )الوقاية 
واالستعداد واالستجابة والتعايف(؛ وهذا يوفر نظرة حتليلية للدور التنموي للحكومات احمللية وشركاء 
التقليدية ونظام  التواصل مع املواطني يف جمتمعاهتم، من خالل وسائل اإلعالم  التنمية يف تعزيز 
اإلنذار املبكر. وإن تبادل املعلومات بي املواطني ودور وسائل التواصل االجتماعي، والطرق البديلة 

لالتصال تشكل حمطة مهمة يف جمال املواجهة.
ب-خيارات الصمود والتمكني: 

1- االتصاالت: أدوات السيطرة الفاعلة على املخاطر:
   تعدُّ االتصاالت اليت تربط بي الناس أحد أهم املظاهر الرئيسة لرأس املال االجتماعي36. 

واستناداً هلذه املعطيات، فإن مجيع وسائل اإل

36 -Grootaert, C. and T. van Bastelaer. Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis 
of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative. Social Capital Initiative 
Working Paper No. 24. Washington, D.C., The World Bank,  2001 .
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أيضاً  بل هتدف  املعلومات فحسب،  تبادل  على  تقتصر  إهنا ال  االتصال.  عملية  يساعدون يف 
إىل التوصل إىل تفاهم متبادل، ويف هذا السياق، غالباً ما تعرّب املوثوقية والشمول وحسن توقيت 
املعلومات عن وجود فاعل لرأس املال االجتماعي يف خمتلف مستويات اجملتمع. وإن نوعية املعلومات 
االجتماعية،  الشبكات  تطورت  أي مدى  إىل  اجملتمع تشري  وفئات  اجلهات  وتبادهلا بي خمتلف 

الرمسية وغري الرمسية، وكيف تؤدي وظائفها التنموية.
   ويف إطار احلد من خماطر األزمات والكوارث احمللية يف صربيا ساعدت االتصاالت وسرعة 
تبادل املعلومات -إىل حٍد كبري- بالتنسيق مع القوى الفاعلة على الصعيد احمللي يف احلد من خماطر 
الكوارث واملخاطر فقد عربت السلطات املركزية واملمثلون احملليون ملختلف القطاعات عن استجابة 
سريعة حلاالت الطوارئ، فضاًل عن القيادات املركزية ووزارة الداخلية واحلكم الذايت احمللي ووزارة 

شؤون املرأة وقوى اجملتمع احمللي كوهنم أدوات فاعلة لرأس املال االجتماعي.       
   وميثل نظام تقييم املخاطر وخطط املواجهة أحد األدوار الرئيسة للحد من خماطر األزمات 
والكوارث احمللية، باعتماد معايري لتقييم اهلشاشة احمللية أمام الكوارث واألزمات، وإن التقييمات 
للحد من املخاطر، متثل آليات االستجابة والتعايف على املستوى الشعيب أيضاً، وتوفر عمليات تقييم 
املخاطر املعلومات حول مكامن اهلشاشة عند الناس وسبل العيش واألوضاع االقتصادية واخلدمات، 
وقدرات خمتلف اجلماعات السكانية للتعامل مع املخاطر واملساعدة يف االستجابة املبكرة وتأمي 
فرص اإلنعاش. وخالصة القول: إن تقييم مدى اهلشاشة تؤشر مدى الضعف والتشظي الذي يعاين 
منه سكان جمتمع معي، وحتديد اإلجراءات واملسارات املرسومة يف الوقت نفسه من قبل إدارة درء 
املخاطر، على أن تلزم هذه التقييمات بتشريعات فاعلة حتد من خماطر الكوارث، تبدأ مبستويات 

من األداء الرصي من السلطة املركزية إىل مستوى احلكم احمللي.
2- الشراكات: قاطرة الرتابط للوصول إىل املوارد والكفاءات:

بقيت مناذج التنمية والتخطيط السابقة قائمة على مبدأ فرض حتقيقها من القمة إىل األسفل؛ 
الناس، وإطالق طاقاهتم اخلالقة وقدراهتم على  التوجه تقلصت مساحة مشاركة  وبناًء على هذا 
اإلبداع والعمل والتعاون والنهوض. واليوم تكشف معطيات الواقع العراقي احلاجة امللحة إىل وضع 
رهانه يف الناس وليس يف الدولة، وأن تعمل األخرية على هتيئة البيئة اليت تيسر لكل إنسان إجياد 
فرصته يف اإلبداع يف أطر اجتماعية تتسع باطراد؛ من أجل أن يتمكن الفرد من التفاعل مع غريه، 
والعمل، واملشاركة اإلجيابية، فاملطلوب اخلروج باإلنسان العراقي من حالة اليأس والشعور بالعجز 
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والفشل والتهميش إىل املشاركة يف صنع القرار املؤثر يف حياته، وأن يستعيد دوره بوصفه هدف 
التنمية وصانعها.

وتكون نقطة االنطالق يف ذلك من خالل الفهم العميق ألنساق اجملتمع، ومكامن قوته، 
ومهددات وحدته، والتحديد الدقيق للقيم اإلجيابية اليت تدفع  اإلنسان لإلبداع والتعاون والعمل، 
وتعديل مناهج التعليم لرتكز على قيم التعاون والتآزر وتنميها، وكيفية إجياد عالقات اجتماعية فاعلة، 
وتوسيع نطاق التفاعل االجيايب مع غريه، مبعىن أن تنمي املناهج الدراسية روح اجلماعة واملشاركة 
والعمل وتنمية الذات، وجتعل قضية تضميد اجلراح واالنتقال إىل استدامة التنمية القضية الكربى 
يف اجملتمع بل قضية وجودهم، ومن مث متكي األفراد علمياً وتكنولوجياً ليصبحوا منتجي متفاعلي 
وإشعارهم  رفاهيتهم،  تعزز  وخدمات  سلع  إىل  وحتويلها  أقراهنم  وإبداعات  إبداعاهتم  مع  إجيابياً 

مبسؤولياهتم إزاء أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم وبيئتهم.
إن املشاركة املنشودة تعين أن الناس يشاركون بفعالية يف العمليات اإلنسانية، االجتماعية، 
الثقافية، والسياسية اليت متس شؤوهنم، وأن يتمكن اجلميع -على حنو ثابت ومقنن من الوصول إىل 

عملية صنع القرار وآلياته- ويف هذه احلالة تصبح املشاركة ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.
3- العمل التطوعي: القوة احلقيقة لتحريك اجملتمع:

تعد املشاركة املدنية الفعالة يف أشكال تطوعية مرتابطة واحدة من أهم االستجابات اجملتمعية 
للتهديدات. فالعمل التطوعي -كما هو معروف- هو »العمل غري مدفوع األجر، وهو يشمل 
الوقت والطاقة واملهارات وقدرات معينة متنح للمجتمع احمللي بسخاء ودون مقابل«37.  إذ غالباً ما 
يرتبط العمل التطوعي وبقوة باملشاركة يف مجيع أنواع النشاطات والفعاليات املدنية اليت متّيز احلياة 
اجملتمعية املنظمة، ومع ذلك، يظهر العمل التطوعي أيضاً نتيجة للجهود الذاتية املنظمة اليت يقوم 
للمصلحة املشرتكة يف عامل مرتابط متساند، وهو فعل يعكس  الذين يعملون  هبا أعضاء اجملتمع 

مستويات التضامن والدعم يف أوقات األزمات.
وتتم الوقاية من املخاطر والتأهب ملواجهة األخطار احملدقة عرب مشاركة املتطوعي يف التخفيف 
من املخاطر والتأهب ملا هو أسوأ. وعلى الرغم من اإلعداد من قبل السلطات احمللية والوطنية لتطوير 
نظام احلد من خماطر الكوارث، لكنه نادراً ما يستخدم كأداة ملنع وقوع الكوارث. وميثل االخنراط 

37- Donnelly, P. and J. Harvey, J., ‘Volunteering and Sport’. In B. Houlihan and M. Green )eds.( 
Routledge Handbook of Sports Development, London, Routledge, 2013, pp. 55-71.
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يف شبكات االنقاذ املدنية شكاًل من أشكال املشاركة التطوعية من قبل املواطني بقيادهتا احمللية، 
وبنحٍو عام، خيضع بعض أعضاء منظمات اجملتمع املدين باستمرار لتلقي التدريب النظري والعملي 
الوطين، والبلدية مثال آخر ألفضل  الصعيد  لتأهيلهم مبهارات عالية يف جمتمعهم احمللي أو على 
املمارسات على وفق منهج وظيفي يعزز إمكانات درء املخاطر وبناء املنعة، عرب شبكات فاعلة 
من احلماية املدنية، بعد أن خضعت لعدة دورات تدريبية واملتطوعون كذلك من أجل تنفيذ ورش 
تدريب فضاًل عن زيارات املؤسسات التعليمية، ومؤسسات تدريب الطلبة واملعلمي واملوظفي على 

املبادئ األساسية للحماية املدنية.
وتشهد االستجابة للمخاطر واإلنعاش عرب العمل التطوعي يف ظروف األزمة ارتفاعاً كبرياً 
يف مستويات مشاركة املتطوعي يف أثناء األزمات، كما حصل خالل فيضانات وزلزال عام 2010 
داعش  قبل  من  احتالهلا  بعد  العراقية  احملافظات  بعض  أو كما شهدته  يف كرالييفو يف صربيا38، 
بعد حزيران 2014، وخالل السنتي األخريتي إبّان عمليات التحرير؛ إذ شهدت ساحة العمل 
ويف  األزمة  من  مبكر  وقت  يف  اجلراح  تضميد  من  ابتداًء  فاعلة  ومتابعات  نشاطات  التطوعي 
املستويات نفسها من األداء؛ هلذا السبب، ال ميكن حتليل املشاركة التطوعية بدقة بفصل مرحلة عن 
أخرى أذ إن درء املخاطر من الكوارث يظهر اخلصائص نفسها خالل االستجابة ومراحل اإلنعاش 

)املبكر(. والصفحة األخرية من تضميد اجلراح واإلنعاش عادة ال تتضمن عماًل تطوعياً تلقائياً.
وخالل مراحل االستجابة واإلنعاش املبكر يشارك املتطوعون من خالل عضويتهم الرمسية 
الكوارث من خالل  التخفيف من خماطر  بتسريع وتائر  املدين  اجملتمع  انتساب اىل  أو  واملؤسسية 
اهلياكل احمللية ومنظمات اجملتمع املدين، وبنحٍو غري رمسي، يؤدي التنظيم الذايت واجملتمعي دوراً يف 
دعم املهددين باخلطر من اجلريان واألصدقاء والعوائل وغريهم من أعضاء اجملتمع احمللي. وتذكر 
التقارير امليدانية بعد حترير املناطق املغتصبة من داعش يف العراق جسامة اخلطر الذي يهدد الزرع 
والضرع، وبعد أن انقلب اهلرم االجتماعي وتعرض الكثري من اأُلسر إىل افتقار حاد بسبب فقدان 

الوظائف واملمتلكات، كما فقد األطفال والشباب فرصهم يف التعليم والعمل. 
عرب  واإلنعاش  اإلغاثة  عمليات  يف  الرمسية  غري  املؤسسات  شاركت  الصربية  التجربة  ويف 
املتطوعي الذي توافدوا بأعداد كبرية للمشاركة يف درء املخاطر، وكانوا على استعداد للمساعدة يف 
أي طريقة ممكنة؛ إذ شارك كثري من الناس يف الوقت املناسب، بعد أن جاءوا من القرى حبافالت   
ُوفِّرت توفريها من قبل اإلدارات احمللية. كان العمل التطوعي يهدف يف املقام األول إىل توفري  العمل 

38 -UNDP، Human Development Report, Op Cit. 
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اليدوي ودعمه، وتوزيع املساعدات اإلنسانية، وتقدمي اإلسعافات األولية، كما عرب عن ذلك من 
تواجد يف امليدان39.

4- النوع االجتماعي والفئات اهلشة: ماكنة االندماج االجتماعي:
تفرتض عمليات االندماج االجتماعي أن املشاركة االجتماعية على نطاق أوسع تؤدي إىل 
متكي األفراد، وحتقيق نتائج إجيابية على الصعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإن املشاركة 
-بال شك- تقع يف صميم مفهوم االندماج االجتماعي نتيجة حلصول املواطني على احلقوق، 
اليت تعين املشاركة الفعالة من الالعبي االجتماعيي احملرومي. وإن جودة رأس املال االجتماعي 
ومستوياته هي، من بي أمور أخرى، اليت تتجلى يف عمليات االندماج االجتماعي الشاملة يف 
اجملتمع؛ وبالتايل فإن مرونة اجملتمع احمللي وصموده حيددان من خالل وضع االندماج االجتماعي 

يف اجملتمع.
 تُعدُّ اجلهات الفاعلة الرئيسة املعنية بالتخفيف من خماطر الكوارث واألزمات احمللية املنوط 
هبا ورعاية الفئات اهلشة يف التخطيط واالستعداد واالستجابة واالنعاش خاليا إدارة األزمات احمللية 
بالتعاون مع القوى الفاعلة فيه، إذ يقدم أعضاء مراكز العمل واخلدمة االجتماعية واخلدمات واملرافق 
الصحية، معلومات عن السكان من الفئات اهلشة، ويشكلون العناصر الفاعلة الرئيسة حينما تربز 
األزمة؛ ولعل أبرز هذه اجلهات مكاتب الصليب األمحر وفروعها كوهنم العبي مهمي، والسيما يف 

مرحلة اإلخالء ومراعاة وضع السكان من احملتاجي الحقاً.
وإن واحدًة من املهام الرئيسة ألنظمة ختفيف الصدمات ودرء املخاطر املسامهة يف تقليل 
نقاط الضعف واهلشاشة يف اجملتمعات احمللية ملواجهة الكوارث الطبيعية؛ إذ غالباً ما تؤشر نقاط 
اهلشاشة والضعف مظاهر القلق والتهميش للفئات السكانية الضعيفة )األطفال، األشخاص ذوو 
اليت تعاين من نقص يف قدراهتا يف مواجهة املخاطر  الفقرية وغريهم(  اإلعاقة، واملسنون، واألسر 
وحمدودية استجابتها، لكن -وكما يتضح من األحباث والتجارب الدولية واحمللية كما أشرنا آنفًا- 
هناك نقص عام يف تقييم مستويات اهلشاشة احمللية يف مواجهة األزمات والكوارث، ويبقى أن نؤكد 
أن أنظمة احلد من خماطر الكوارث احمللية تفتقر عموماً للتجهيزات، وتقارير ومعلومات مفصلة عن 

السكان املعرضي للخطر، من حيث املواقع واالحتياجات اخلاصة.

39 -UNDP، Human Development Report, Op Cit., P. 81. 
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ونتيجة لذلك، تبقى اخلطط واإلجراءات إلشراك الفئات اهلشة ورعايتها اليت من املفروض 
أن تكون مستعدة ملواجهة اخلطر مفقودة، ما عدا األولوية العامة اخلاصة مبمارسة إخالء النساء 
واألطفال، وكبار السن واملعاقي، فالوضع اإلنساين واملخاوف أشد يف هذا الصدد بعد موجات 
النزوح ونقص املعلومات عن السكان املعرضي للخطر يف املخيمات ومن ال تتوافر هلم فرص توفري 
احلماية االجتماعية، إذ يعاين سكان املناطق املأزومة من شظف العيش، وتفاقم التحديات، ويف 
مقدمتهم من يعانون اهلشاشة املركبة40، والسيما يف احملافظات العراقية اخلمس )األنبار، ونينوى، 
وصالح الدين، وكركوك، ودياىل(، وحتديداً يف املناطق اليت مل يعد سكاهنا إليها حىت بعد حتريرها. 

25 
 

 
، كما سياق العامفي ال مشاركة املرأةالقوانين الحالية عن حاالت الطوارئ ال تتناول  معظم عمومًا، يمكن القول ان    

في ومن خالل رفع الوعي والتأهب للمخاطر. في املقابل،  النظام وتمكينهمأنها ال تتضمن إدراج الفئات الهشة األخرى في 
الكوارث في صربيا الضوء على أهمية  الناشئة عن خاطراملسياسة الحد من (،  سلطت Sendai)  سيندايأعقاب إطار 

الحد نظام ، وال سيما النساء، في هشةلجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، بما في ذلك الفئات اللاالندماج واملشاركة 
 . 41من مخاطر الكوارث

جيات الخاصة بالوقاية واالستعداد للكوارث على املستوى املحلي نادرا ما وأظهرت األبحاث والدراسات أن االستراتي    
لكن، وكما يتضح من معطيات    تنطوي على اشراك املرأة في صنع القرار واملشاركة في هياكل الحد من مخاطر الكوارث.

مخاطر الكوارث في النظام  الواقع بطء الجهود األولية املحرزة في مراعاة ادماج منظور النوع االجتماعي في الحد من
املحلي. على الرغم من الدعم الذي تلقاه منظمات املجتمع املدني النسوية إلدماج النوع االجتماعي في مساقات الحد 

 من مخاطر الكوارث.

مثل كبار السن واألطفال واألقليات العرقية خالل  الهشة بإدماج املجموعات املتعلقةع اوضاال بخصوص  أما    
هناك ف. للخطر فإنها تعكس في الواقع أجواء قلق حقيقيواالستعداد التأهب واألنشطة املتعلقة بالوقاية من املخاطر 

التأهب تحديد مستوى طر و اخملواجهة املللتخطيط صلبة قاعدة  تشكل، والتي الهشةنقص معلومات عن الفئات 
غير املجتمع  هشاشةأن يظهر بما ال يقبل الشك للمخاطر املناسب عدم وجود االستعداد إذ ان  .املناسبة بةواالستجا

وهي نفسها بالنسبة  التأهب واالستعداد للخطر،خطط لتوحيد هناك تقييم. بشكل عام، تخضع لل مول متوقعة

                                                           
41 -Ibid., p.86. 

النزوح

مركبةهشاشة

/  معاقون /أرامل/أيتام
اإلقصاء/ التهميش/ الفقرمشردون /مسنون 

وعلى ما ذُكر آنفاً ميكن القول:إن معظم القواني احلالية عن حاالت الطوارئ ال تتناول 
مشاركة املرأة يف السياق العام، وال تتضمن إدراج الفئات اهلشة األخرى يف النظام، ومتكينهم من 
خالل رفع الوعي والتأهب للمخاطر -يف املقابل، ويف أعقاب إطار سينداي )Sendai(- سلطت 
واملشاركة  االندماج  أمهية  على  الضوء  صربيا  يف  الكوارث  عن  الناشئة  املخاطر  من  احلد  سياسة 
للجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الفئات اهلشة، والسيما النساء يف نظام احلد من 

خماطر الكوارث41. 

40- يقصد باهلشاشة املركبة حي تتداخل خصائص األفراد أو األسر اليت تعاين من هشاشة )معاقون/ أيتام/ نساء معيالت لألسرة/ 
ومسنون( مع ظروف النزوح القاسية. 

.UNDP، Human Development Report, Op Cit., P. 86 -41
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وأظهرت األحباث والدراسات أن االسرتاتيجيات اخلاصة بالوقاية واالستعداد للكوارث على 
املستوى احمللي نادراً ما تنطوي على إشراك املرأة يف صنع القرار، واملشاركة يف هياكل احلد من خماطر 
الكوارث، لكن -وكما يتضح من معطيات الواقع- هناك بطء للجهود األولية احملرزة يف مراعاة 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف النظام احمللي؛ على الرغم من الدعم الذي تلقته منظمات اجملتمع 

املدين النسوية إلدماج النوع االجتماعي يف مساقات احلد من خماطر الكوارث.
أما بشأن األوضاع املتعلقة بإدماج اجملموعات اهلشة مثل كبار السن، واألطفال، واألقليات 
العرقية خالل الوقاية من املخاطر واألنشطة املتعلقة بالتأهب واالستعداد للخطر فإهنا تعكس يف 
قاعدة صلبة  اليت تشكل  اهلشة،  الفئات  معلومات عن  نقص  فهناك  قلق حقيقي،  أجواء  الواقع 
للتخطيط ملواجهة املخاطر وحتديد مستوى التأهب واالستجابة املناسبة، إذ إن عدم وجود االستعداد 
املناسب للمخاطر يظهر مبا ال يقبل الشك أن هشاشة اجملتمع غري متوقعة ومل ختضع للتقييم، وبنحٍو 
عام هناك توحيد خلطط التأهب واالستعداد للخطر، وهي نفسها جلميع فئات السكان، باستثناء 
اإلجراءات املتخذة يف عمليات اإلخالء اليت تعطي األولوية للنساء، واألطفال وكبار السن. ومع 

ذلك، ال تعد ممارسات اإلدماج االجتماعي للمجتمع عامل تعزيز للمرونة والصمود.
5- الثقة: فضيلة اجتماعية معززة للصمود وبناء املنعة: 

ما  مؤسسة  أو  مبادرات شخص  بأن  لالعتقاد  والرغبة  االستعداد  إىل  الثقة  مفهوم  يشري 
داعمة  وفق سلوكيات  على  تتواصل  اليت  املناسبة  اإلجراءات  متثل  عليهما  يرتتب  وما  وسلوكهما 
وساندة بعضها لآلخر، وميكن أن يكون التمييز بي أشكال الثقة على أساس منح الثقة لشخص 
معي، بعد أن يشمل تطوير القدرات العامة أشخاصاً غري معروفي، والثقة يف النظام الرمسي ميثل 

شكاًل من أشكال الثقة السياسية42.
وبناًء على ذلك، يعكس مفهوم الثقة مؤشراً شاماًل للكيفية االجتماعية اليت يتجلى فيها 
رأس املال االجتماعي يف اجملتمع الطريقة اليت يتم فيها تبادل املعلومات والشراكات، وميارس العمل 
التطوعي، ويعزز االندماج االجتماعي. الثقة -إىل جانب قواعد الدعم واملعاملة باملثل- هي جوهر 
الشبكات االجتماعية وما ينتج عنها من عمليات وتفاعالت؛ وعلى هذا النحو، تؤثر الثقة على 
حيوية اجملتمع ومرونته وصموده أمام أنواع خمتلفة من املخاطر الصدمات، فالثقة هي اختبار حقيقي 
42 -Fukuyama, F., Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, Free 
Press, 1995; Herreros, F., The Problem of Forming Social Capital: Why Trust? New York, 
Palgrave Macmillan, 2004. 
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ملستوى رفاه اجملتمع، وإن املستويات العالية من الثقة تبي أن العالقات غري الرمسية فاعلة بي األسرة 
واجلريان واألصدقاء تدعم رد الفعل الفوري وتثريه يف بعض األحيان إزاء األزمة على شكل تبادل 
الذين  لألعضاء  تقدمها  اليت  الرعاية  عن  فضاًل  التطوعي،  العمل  وتعزيز  والتعاون،  للمعلومات، 

يعانون من اهلشاشة يف اجملتمع.
احملافظة على مستويات  اإلنعاش يف ظروف األزمات والكوارث  تتطلب عمليات  وأخرياً، 
الثقة بي مكونات رأس املال االجتماعي بي األسرة، واألصدقاء، واجلريان يف اجملتمع. وعلى صعيد 
التجارب احمللية كثرياً ما تشهد مستويات الثقة على الصعد الرمسية احمللية اخنفاضاً نامجاً عن تفشي 
للمعونة  العادل  والتوزيع  واإلغاثة،  اإلنعاش  عمليات  شفافية  ما خيص  والسيما  الفساد،  مظاهر 
املقدمة إىل هؤالء املتضررين من الكارثة، وتقدم لنا التجربة العراقية مناذج كثرية من اإلخفاقات اليت 
رافقت عمليات التحول وما شاهبا من ضياع لفرص تضميد اجلراح والتنمية، وقد أظهرت دراسات 
متخصصة ضعف الثقة باجلهات واملؤسسات التشريعية والقضائية واحلكومية بسبب استمرار هيمنة 
املنظومات  وهذه  ومفاصلها43،  الدولة  أحشاء  يف  الفساد  منظومات  وسيطرة  الفرعية  الوالءات 
مع  ترتابط  طائفية،  أو  بدوية،  أو  مناطقية،  أو  منغلقة عشائرية،  ثقافة  تغذيها  اهلشاشة  ومظاهر 

استعدادات وراثية نائمة تنفخ جتارب سيئة يف مجرها اخلايب فتوقظها. 

6- املسؤولية واملبادرة االجتماعية44: مرتكزات لإلصالح والبناء:
االجتماعي،  املال  لرأس  أكرب  بناء  االجتماعية فرص  واملبادرة  املسؤولية  تشكل مستويات 
وميكن أن تتعاظم أدوار اجملتمع املدين يف إطار املسؤولية االجتماعية اليت تتسم يف أكثر األحيان 

وفاعلية  اهلشاشة  مؤشرات  العراق:  يف  والتنمية  اإلنساين  األمن  مصطفى،  ياسي  عدنان  د.  التفاصيل:  من  ملزيد  -أنظر   43
السياسات، عمان: دار أجمد، 2016، الفصل اخلامس. 

44 -ينظر إىل املسؤولية االجتماعية على أهنا متثل قدرة اجملتمع على القيام بدور تنموي فاعل بوصفه آلية للدفاع عن النفس واجملتمع 
ككل، وتوفري احلماية الشاملة لألشخاص الذين حيتاجون احلماية أو الرعاية االجتماعية حينما يهدد اجملتمع هبذه املخاطر كاألزمات 
الصحية، واألمية، والبطالة، وعدم احلصول على فرص التعليم، والعزلة اجلغرافية، والصراع وغريها. وتتأثر هذه القدرة بطبيعة التنوع 
الثقايف داخل اجملتمع ونوعية اجلهات الفاعلة يف اجملتمع. أما املبادرة االجتماعية، فإهنا متثل مشاركة اجملتمع املدين يف اجلهود املتواصلة 
يف تعزيز النمو االقتصادي والتنمية. وهذه اإلمكانات ختتلف على وفق تنوع اجلهات الفاعلة وإمكاناهتا، والعوامل احمللية، والعقبات 
املعيارية. فالعوامل احمللية تتعزز بالثقة واإلميان بقدرات اجملتمع إىل جانب الفرص املادية )االتصاالت، والنقل، البنية التحتية، والتعليم 
املعيارية فتشمل  العقبات  أما  املهارات احملددة(.  املؤهلون من ذوي  املعريف )املوظفون  املال  املصرفية، والصحية( ورأس  واخلدمات 
العوامل ذات الطبيعة الرمسية أو القانونية، املوضوعية، التنظيمية والبريوقراطية واالجتماعية والثقافية، أو العوامل ذات الطابع السياسي. 
وتعرف املبادرة االجتماعية على أهنا إجراءات نوعية حمددة من قبل اجملتمع املدين، وتوجهها حنو التنمية االقتصادية ويف هذا الصدد، 

يكون اجملتمع املدين -ليس كيانات أخرى- صاحب املبادرة االجتماعية األكرب أو األصغر يف مساره التنموي.    
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بالشدة والطبيعة احلمائية، والسيما يف ظروف األزمات والعنف يف أثناء الصراع، حيث توضع الثقة 
على احملك، وبداًل من ذلك، هناك فرص أكرب المتالك رأس املال االجتماعي عالقات متشابكة، 
متطلعة إىل اخلارج، ذات توجهات تنموية أو موجهة حنو املبادرة االجتماعية، كما هو احلال يف 
أوقات السالم واألمن، وهذان اجلانبان من رأس املال االجتماعي )مثل الكثري من مفاهيم الرتابط 
وجتسري رأس املال االجتماعي( قد ختتلفان يف تفاعلها مع ظروف الصراع، ونوعية اجملتمع املدين، 
ودور الدولة وقوى السوق. ويف إطار هذا املسار، تؤكد الدراسة على اجملتمع املدين كونه مركباً من 
نوعي من رأس املال االجتماعي اليت قد تكون بدياًل أو تكمل أدوار الدولة والسوق ووظائفهما، 
والكشف عن درجة التماسك االجتماعي والتقاطع بي الدولة والسوق كمحرك عمودي أو ربط 

رأس املال االجتماعي واجملتمع املدين كمحرك أفقي.
7- الثقافة الشعبية: حمفز للتعبئة كاشف لالحنراف:

يف اجملتمعات التقليدية ذات العمق احلضاري التأرخيي تتقدم الثقافة يف وعيها أحياناً على 
حركة املتغريات اجملتمعية يف أثناء األزمات والكوارث، فالثقافة الشعبية يف العراق متيزت عرب التأريخ 
الثقافة جتسدها حركة  التحول أو األزمات، وهذه  انتشار وتنوع والسيما يف مراحل  بزخم وسعة 
اجملتمع مبا نقرأه ونسمعه ونراه، من شعر أو زجل أو أهازيج وأغنيات، ومن مقاطع متثيلية وحىت 
النكات، وما يرافقها من كتابات ساخرة وختطيطات كاريكاتريية وهي تواجه ظروف احملنة وحتدياهتا، 
حيث تنشط الثقافة الشعبية وتتسع أمداؤها وتتعدد وسائلها، كلما كانت الظروف أصعب وأكثر 

ضرراً، وتكون أكثر قبواًل من املواطني، وأكثر تأثرياً أيضاً.  
ومواجهة  اخللل،  مكامن  وكشف  الناس،  حلشد  الشعبية  الثقافة  تنشط  املراحل  هذه  يف 
االحنراف، والتخفيف من الصدمات وكشف املمارسات اليت ال تنسجم ومعايري اجملتمع. وتدخل 
يف ظروف التحدي القاهر وسائل أخرى كاملنابر واألهازيج احلسينية اليت صارت متارس دوراً مؤثراً 

وشجاعاً يف مواجهة االحنراف الراهن، فتسقط يف أيدي املتسلطي، وحترجهم، وهتز مواقعهم. 
إن زخم الثقافة الشعبية يشحن اهلمم ويواجه املنحرفي ويعريهم أمام الراي العام، ومن ميزاهتا 
أهنا ال تقتصر على مجاعة أو فئة دون أخرى، إذ جتدها حاضرة يف كل عنفواهنا يف الريف واحلضر 

والبادية، بي الفقراء واملوسرين، وجبميع اللهجات احمللية. 
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8- الرموز االجتماعية: حمرك للبناء معزز لالستقرار: 
للفعل  الدافعة  القوى  أهم  إحدى  التقليدية-  اجملتمعات  يف  -والسيما  الرمزية  تشكل 
االجتماعي، بل إن مساحة تأثريها متتد يف احلياة االجتماعية لتجسد احلقائق اجملردة، العقلية أو 
األخالقية، يف اجملتمع وجعلها مرئية وملموسة بتعبري العامل روشيه؛ وبذلك فإهنا تساعد على التذكري 
واالستمرار يف احملافظة على مشاعر االنتماء، ويف ضمان املشاركة اليت تالئم األعضاء حبسب الوضع 
والدور الذي حيتله كل واحد منهم، فضاًل عن أهنا تساعد يف إقامة النظام االجتماعي الطبيعي، 

واستمراره، وتعزيز متطلبات التضامن الذي يفرتضه45. 
اليت متر يف مراحل حتول كبرية،  للرمزية بوضح يف اجملتمعات  الوظيفة االجتماعية  وتتجلى 

وتتبىن أشكااًل حمسوسة متعددة ومتنوعة ميكن حتديدها باآليت: 
• الرموز اليت تدفع التضامن وتشجعه.	
•  الرموز اليت حتدد التنظيم التدرجي للجماعات.	
• الرموز اليت تشد احلاضر إىل املاضي.	
•  الرموز اليت جتعل وجود القوى والكائنات فوق الطبيعة وجوداً فعلياً. 	

إن هذه الرموز ال تساعد فقط على تقدمي اجلماعات ومتثيلها بصورة حسية، وإمنا ميكنها 
إثارة شعور االنتماء والوالء عند األعضاء وتضامنهم46. وهذا ما  كذلك أن تستخدم من أجل 
الرؤساء  النشيد الوطين، أو اجلوالت اليت يقوم فيها  تسعى الدول إىل توظيفه من خالل: إنشاد 
يف ظروف األزمة وغريها، وتتجسد إحد املشكالت األمم الفتية تتجسد يف خلق الرمزية املوحدة، 

والسيما أن جتعلها حية وهلا داللة بالنسبة إىل جمموع املواطني47. 
9- الذاكرة اجلمعية كقوة دافعة لإلعمار: 

إذا كان املاضي حيمل إىل أي مجاعة بعضاً من هويتها أو كياهنا، فإن الذاكرة اجلمعية ليست 

العربية  املؤسسة  بريوت:  دندشلي،  د. مصطفى  ترمجة  االجتماعي،  الفعل  العام:  االجتماع  علم  إىل  مدخل  روشيه،  45- غي 
للدراسات والنشر، 1983، ص114.  

46- املصدر نفسه، ص: 115.                                                                                                                    
47- املصدر نفسه، ص: 116.                                                                                                                    
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إال عاماًل من العوامل األكثر قوة يف التضامن االجتماعي، فالرموز اليت تستعملها مثقلة باملعاين، 
وإن الذكريات اليت تثريها هذه الرموز حمملة بانفعالية اجلماعة، فهي مصدر مشاركة نفسية وتقريباً 
بايولوجية، فهي تقدم تفسرياً أو على األقل عقلنة للوضع احلاضر، وهي قبل هذا وذاك تقدم الدروس 
من أجل املستقبل؛ وهذا يكفي كمحفز أساس يساعد بقوة على تضامن اجلماعات وعلى املشاركة 

بي أعضائها، وعلى وجهة الفعل الفردية واجلماعية48. 
اخلامتة:

االستجابة  تسهيل عمليات  احمللية على  اجملتمعات  قدرة  يف  تبايناً  الدولية  التجارب  تظهر 
بطريقة سريعة ومنسقة، وإن عملية االستعداد واالستجابة لظروف األزمة تتم من خالل اإلجراءات 
فاجملتمعات  احلكومية،  وغري  احلكومية  واملؤسسات  واحمللية،  الوطنية  املصلحة  العديدة ألصحاب 
املرنة الصامدة لديها القدرة باالعتماد على عناصر القوة الكامنة الداخلية واملوارد الالزمة ملواجهة 

املخاطر الطبيعية49. 

تؤكد معطيات الدراسة تؤكد ان العناصر األساسية املخففة للصدمات ودرء املخاطر50 
تركز يف: 

تنمية قدرات الناس ومتكينهم بتوفري بيئة آمنة وحممية من املخاطر:- أ

• حتليل املخاطر والتحديات ملنع الكوارث يف املستقبل	

• التعرف على مواطن الضعف والقوة. 	

• التقليل من خماطر التعرض لألزمات.	

• اختاذ التدابري حلماية الناس وممتلكاهتم عند وقوع األزمة.	

• تعزيز آليات التكيُّف واملواجهة لبناء املنعة. 	

48-املصدر نفسه، ص:120.                                                                                                                    
49 - Murphy, B. ‘Locating social capital in resilient community-level emergency management’. 
Natural Hazards,  2007, 41)2(: 297-315.
50 - UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP 2016, PP. 27-28. 
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تطوير قدرات الناس بأنفسهم لتعزيز أدوارهم التنموية بوصفهم عاماًل من عوامل - ب
التغيري:
	 واألنساق النظم  وتقوية  بتعزيز  واجملتمع  الفرد  مستوى  على  واملنعة  الصمود  بناء  يبدأ 

االجتماعية، مثل اخلدمات االجتماعية واحلكومات احمللية، ومتكي الفئات األكثر هشاشة والشرائح 
السن،  وكبار  والشباب،  واألطفال،  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  فيهم  مبن  اجملتمع،  من  املكشوفة 

بتمكينهم وتطوير مهاراهتم يف التعامل مع الصدمات والضغوط املختلفة.

	 تعزيز القدرات واإلمكانات اليت ترفع مستويات املرونة لدى الناس ليكونوا قادرين على
االستجابة املبكرة بالقيام بأدوار نشطة وفاعلة ختفف من الصدمات وتدرئ املخاطر من خالل:

• ختفيف الصدمات ودرء املخاطر. 	

• االستعداد، مبا يف ذلك التخطيط للطوارئ وممارسة التظاهرات والتعبئة.	

•  االستجابة للكوارث وحتديد آليات التصدي. 	

•  إعادة بناء حياهتم وتأمي سبل العيش هلم.	

	 وينبغي أن تؤمن خيارات الناس يف هذه العملية )يف ضوء معرفتهم باملخاطر، والعيش يف
األماكن اليت يرغبوها، واخنراطهم يف األنشطة االقتصادية القادرين عليها ويرغبون املشاركة فيها(.

إن قدرة أصحاب املصلحة يف التعامل مع املخاطر -مبا يف ذلك التكيف وتوظيف قدراهتا 
العالقات  املنعة، وذلك ألن  وبناء  املرونة  من مظاهر  أساسياً  التحول- تشكل مظهراً  يف عملية 
بي رأس املال الشخصي واالجتماعي واملؤسسايت، بأشكاهلا الرمسية وغري الرمسية واملشاركة املدنية، 
واالتصاالت، واإلدماج االجتماعي، والثقة، والتضامن هي مفتاح مكونات رأس املال االجتماعي 

اليت تشكل الوجه اآلخر للصمود اجملتمعي، وهذه املظاهر ميكن تلخيصها باآليت:
• االتصاالت وصمود اجملتمع: 	

ترتبط نوعية االتصال وتبادل املعلومات ارتباطا وثيقاً ومباشراً بالصمود اجملتمعي؛ وهذا يؤشر 
بوضوح إىل قدرات الشبكات يف النظام واجملتمع احمللي على نقل املعلومات بسرعة إلنقاذ حياة 

الناس واملمتلكات، وتقليل األضرار احلتمية املتوقعة.



   رأس املال االجتماعي: الوجه اآلخر للصمود اجملتمعي

39

وتشري األدلة والتقارير الدولية للبلدان اليت مرت بأزمات وكوارث إىل أنه حينما تكون قنوات 
االتصال غري فعالة واملؤسسات مرتبكة، فإن عمليات احلماية واإلنقاذ اليت يعتمدها املواطن لتخفيف 
املمتلكات على قدرات اجملتمع احمللي وصموده؛ فقد أظهرت عمليات االستجابة  اخلطر ومحاية 
لألزمات يف اجملتمعات احمللية يف صربيا51 وبنحٍو ملحوظ اعتماداً واسعاً على القنوات غري الرمسية 
لالتصال، ويف معظم احلاالت، كانت عمليات االستفادة من نظام التخفيف من خماطر الكوارث 
معتمدة على قنوات االتصال، وحتقيق أقصى استفادة منها. ويف بعض احلاالت، يسعى نظام احلد 
من املخاطر إىل حتقيق الدعم من خالل التواصل مع قنوات بديلة؛ مما أدى إىل حتسن أدائها بنحٍو 
عام، فالكلمة اليت تطلق من الفم، تنشر اإلنذارات املبكرة وهو مظهر من مظاهر الصالت القوية 

بي اجملتمع احمللي ونظام احلد من خماطر الكوارث احمللية وممثلي اجملتمع. 
• الشراكات:	

تتسم الشراكات والتعاون يف إطار البىن املعنية باحلد من خماطر الكوارث واألزمات يف غالبية 
باملوارد، ولكن  غنية  احمللية  اجملتمعات  أن  الرغم من  بعالقات غري رمسية وقوية، وعلى  اجملتمعات 
إمكانيات القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واملواطني تستثمر فقط من اإلدارات العليا 
يف أوقات األزمات. فعلى سبيل املثل: اتسمت طبيعة الشراكات والتحركات غري الرمسية يف اجملتمع 
الصريب يف أثناء األزمات بقوة من خالل االتصاالت الشخصية والصداقات، يف حي بقي التعاون 

الرمسي يف إطار احلد من خماطر الكوارث يف اجملتمع احمللي يتسم بالضعف واهلشاشة52.
وعلى الرغم من أن النظام احمللي للحد من خماطر األزمات يستند أساساً إىل متانة رأس املال 
االجتماعي يف االستجابة للمخاطر، فإن احتساب هذا الرصيد للقطاع اخلاص من أجل التعويض 
عن النقص املادي، مل جيد إطاراً منظماً للتعاون يف معظم احلاالت، ويف الوقت نفسه، إن الشراكات 
مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ال تدرك أحياناً بأهنا مصادر للخربات البشرية الضرورية.
باملقابل، حينما ترسم صيغ التعاون بي الدولة والالعبي اآلخرين من غري الدولة، كما هو 
مبي يف عدد قليل من اجملتمعات احمللية، فإن النظام احمللي للحد من خماطر األزمات والكوارث 
احملتملة يف األرواح  يقلل من اخلسائر  يشهد سرعة وكفاءة يف االستجابة إىل ظروف األزمة؛ مما 

واألصول، ويساعد أيضاً على زيادة وترية االنتعاش.
51 -UNDP, Human Development Report, Serbia 2016, Social Capital: The invisible Face of 
Resilience. 
52 - UNDP, Human Development Report, Serbia 2016, Social Capital: The invisible Face of 
Resilience.
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• العدالة االنتقالية:	
على  للرد  واآلليات  اإلجراءات  من  سلسلة  اجملتمعات  تتخذ  ما  غالباً  النزاع،  أعقاب  يف 
احلقائق،  تقصي  وجلان  القضائية،  املالحقة  أشكال  تأخذ  اآلليات  وهذه  املاضية،  االنتهاكات 
وخطط التعويض، والعدالة االنتقالية، والبناء املؤسسي؛ وهتدف هذه اإلجراءات إىل فرض املساءلة 
عن االنتهاكات اليت تعرض هلا اجملتمع، واملصاحلة داخل اجملتمعات احمللية، وبعد انتهاء النزاع، تسعى 
املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة إىل تقدمي الدعم للمجتمعات املتضررة واملنكوبة. 
وهذه املسارات تتطلب مشاركة عدد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، 

والشركاء يف التنمية، والقادة املثقفون، والرموز الوطنيون واحملليون، على وفق األولويات اآلتية: 
• نزع السالح وإيقاف التعبئة وحتقيق االندماج االجتماعي.	
• تعزيز أركان العدالة االنتقالية.	
• ترسيخ مرتكزات السلم اجملتمعي وتعزيز مبادرات اجملتمع املدين واحمللي.	
• اجملتمعي، 	 األمن واالستقرار  التمكي يف سعي جاد وحثيث إلحالل  تتجذر جهود  أن 

وضمان مشول هذا السعي الشباب واملرأة كفاعلي أساسيي يف عمليات التنمية.  
• االنتقال بالسياسات االجتماعية من تضميد اجلراح إىل التنمية املستدامة: 	

بنحٍو  تعتمد  بالنزاع  املتأثرة  احمللية  اجملتمعات  حتققها  اليت  والصمود  املرونة  مستويات  إن 
أساس على طبيعة التأثري الواقع على مستويات املعيشة وديناميتها يف خمتلف األوقات؛ ألن فقدان 
حياة األشخاص واملمتلكات تؤثر يف قدرات األسر واألشخاص على ترتيب أوضاعهم االقتصادية 
واالجتماعية يف مراحل ما بعد النزاع. وليس من شك أن تأثريات النزاع املسلح ال تقتصر فقط 
على ما متتلكه األسرة من أصول مادية )رأس املال املادي(، ولكنها أيضاً تستنزف تراكم رأس املال 

البشري.
املطلوبة من  املنعة واالسرتاتيجيات  لبناء  الدولة  تتبناها  اليت  الربامج والسياسات  إن طبيعة 
قبل اجملتمعات احمللية ملواجهة حتديات ما بعد النزاع تبدأ أواًل من إرساء أسس حتقيق العدل، وبناء 
السالم، واالنصاف، واملصاحلة االجتماعية. فالنزاعات املسلحة قبل كل شيء صراع بي إرادات 
تؤدي إىل تدمري البىن املؤسسية، وتعمق مساحة التشظي واالنقسام يف النسيج اجملتمعي، وتعطل 



   رأس املال االجتماعي: الوجه اآلخر للصمود اجملتمعي

41

اجلهود اجملتمعية وفرص بناء الوطن وتكامله الثقايف واالجتماعي. فمن جانب األمن االجتماعي، 
فقر  نتيجة  االنتكاسات  من  مزيد  إىل  واألطفال  املرأة  والسيما  والفقراء  اهلشة  الفئات  تتعرض 
السياسات، وضعف تطبيق حكم القانون والنفاذ من العدالة، فضاًل عن تفشي الفساد-الذي غالباً 
ما مييز بيئات النزاع، وما يصاحبه من ارتفاع يف معدالت االحنراف، واجلرمية، وفقدان األمن، وتنامي 

مشاعر اخلوف والقلق.
البيئات -احلضرية  وال بدَّ أن تتجه مساعي بناء املنعة اىل الفئات األكثر تضرراً يف مجيع 
والريفية- حبيث تنتاهبا مشاعر اهلشاشة، وفقدان األمن الشخصي، وانتهاك للحقوق، إىل جانب ما 
تتعرض له من عنف، وهتميش، وإقصاء53، فاملشاعر النامجة عن فقدان األمن حُيدَّد حركتهم وفرص 
مشاركتهم يف احلياة العامة واخلاصة. وعلى صعيد آخر يؤدي توسيع احلرية وحتقيق األمن اإلنساين، 
العنف  تقليص مساحة  إىل  بالنتيجة  تؤدي  اليت  املؤسسات واجملتمع،  التغيري يف  معايري  تعزيز  إىل 
)ومنها  اهلشاشة  مساحة  تقليص  إىل  واالستقرار  األمن  ويؤدي حتسي  األشخاص،  بي  والتمييز 

اهلشاشة املركبة( لألفراد واجملتمعات احمللية، ويعزز مشاعر الثقة باألمن، والتمكي، واملستقبل.

53- UNDP., Human Development Report. Sustaining Human Progress, Building Resilience, 
Reducing Vulnerabilities, 2014.


