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شروط النشر:

جيب أن يكون البحث سليماً خالياً من األغالط اللغوية والنحوية، واستخدام املصطلحات 	 
املشهورة، واملقرّة يف اجملاميع العربية، ويستحسن ما يقابله ابللغة اإلجنليزية يف البحوث 

املكتوبة ابللغة العربية.
يرفق ابلبحث ملخص ابحملتوى )ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية( على أالَّ يزيد عدد كلماتـه 	 

.A4 على )100( كلمة أو صفحة واحدة، مطبوع )حبجم 16 ملم( على ورق
حتتفظ هيئة التحرير حبقها يف أن حتذف أو تعيد صياغة بعض األلفاظ أو الكلمات مبا 	 

يتالَءم مع أسلوهبا يف النشر، مع مراعاة احملافظة على الفكرة األصلية دون املساس هبا.
حتتفظ هيئة التحرير يف عدم نشر أي حبث دون إبداء األسباب، وتعد قراراهتا هنائية وغري 	 

ملزمة برد البحوث إىل أصحاهبا سواء نشر البحث أم مل ينشر.
على 	  عرضه  بعد  بقبوله  التحرير  هيئة  بقرار  الباحث  ويزود  للنشر  مقبواًل  البحث  يعد 

حمكمني من ذوي االختصاص، لبيان مدى أصالته، وجودته، وقيمة نتائجه، وصالحيته 
للنشر.

حتتفظ اجمللة جبميع حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 	 
ظهرت يف جملتها.

م للنشر يف أية جملة أخرى، سواٌء مت نشره أْم مل يتم.	  يشرتط يف البحث أالَّ يكون قد ُقدِّ
ُم البحوث ابللغة العربية أو اإلجنليزية، على وفق شروط النشر يف اجمللة، وترسل مرفقة 	  تُقدَّ

ابلسرية الذاتية للباحث إىل رئيس التحرير، وذلك من طريق الربيد اإللكرتوين.
تُرقَّم العناوين األساسية يف النص أبرقام أساسية: أواًل، اثنياً، اثلثاً،..... وترقم العناوين 	 

الفرعية أبرقام فرعية 3،2،1... ،.
ُتكَتب احلواشي بنحٍو متسلسل على وْفِق شروط برانمج »Microsoft Word«  يف 	 

أسفل كل صفحة.
جيب أالَّ تقَل عدد الكلمات يف البحوث املرسلة إىل اجمللة عن )3000( كلمة، مبا فيها 	 

املستخلصات، واجلداول، واملراجع.
ترّتب قائمة املراجع ترتيباً هجائياً حبسب اسم املؤلف يف هناية البحث. 	 
يف حال وجود خمططات أو أشكال أو معادالت أو مايشاهبها فإنه يتم أخذها ابملاسح 	 

الضوئي )scanner( وإرفاقها ابمللف اإللكرتوين.
تكتب األمساء األجنبية الواردة يف النص ابللغة العربية، على أن تكتب عند أول ورود هلا 	 

بلغتها األصلية بني قوسني.
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االفتتاحية

تعّد البيئة السياسية واالجتماعية املتغرية واملتقلبة يف املنطقة والعامل حمفزاً أساساً 
ختلقها  اليت  واملشكالت  التحدايت  من  التقليل  إىل  تسعى  اليت  العلمية  للدراسات 
األحداث يف تلك البيئة؛ وابلطبع فإن منطقة الشرق األوسط -والعراق حتديدًا- تعيش 
تلك التحدايت اليت خلقتها أتثريات القوى العظمى يف املنطقة، فضاًل عن الصراعات 

والتبدالت أبمناط احلكم وسواها.
الظواهر؛  املشاركون يف مجلة من  الباحثون  البيان ركز  العدد من جملة  ويف هذا 

للتحليل، وإبداء الرأي، واقرتاح التوصية لصناع القرار واملسؤولني.
بعد  الفدرايل  النظام  بتطبيق  العراقية  التجربة  البحث األول يف حداثة  فقد ركز 

2003، وما خلقته تلك التجربة من استحقاقات ينبغي أن تُراجع وتُقّوم.
وتناول البحث الثاين دور روسيا يف الشرق األوسط والسيما بعد ثورات الربيع 
العريب، وما تبع ذلك من تبدل موازين القوى االجتماعية، واستحقاقات التحالف مع 
القوى العظمى اليت شّكل وجودها وأتثريها تقليداً راسخاً يف املنطقة منذ نشوء دوهلا 

ابلشكل احلديث.
وتناول البحث الثالث املسؤولية االجتماعية يف التعليم، إذ ال ميكن تصور دور 
للدولة مبؤسساهتا يف التعليم إاّل مبعية اجملتمع، ودوره الناقد الفاعل املقّوم ملسرية التعليم 

اليت تواجه حتدايً حقيقياً يف العراق بعد عام 2003. 
أما البحث الرابع واألخري فقد حتدث عن إحدى مناهج حتليل الصراع من زاوية 
حتليل البيئة االسرتاتيجية، وهي إحدى املناهج األساسية املؤدية إىل حتويل الصراع من 

شكله املادي املؤذي، إىل أشكال أخرى أكثر قرابً من السالم.
جممل  يف  قراءًة  سياساتية  زاوية  من  الباحث  درسه  فقد  اخلامس  البحث  أما 
القوانني والتشريعات الصادرة اليت متس فئة كبرية جداً من املواطنني العراقيني النازحني 
داخلياً إثر موجات النزوح املختلفة اليت حدثت يف البالد كان آخرها موجات النزوح 
إثر احتالل داعش لبعض احملافظات والعمليات العسكرية لتحريرها بعد ذلك؛ وجاء 
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البحث ليسلط الضوء على أمهية إجراء تعديالت تشريعية، أو تنفيذ التشريعات اليت مل 
جتد طريقها للتطبيق. 

ويف البحث السادس ركز فيه كاتبه يف أمناط اخلطاب اإلعالمي وطرق االستدالل 
املوضوعي فيه، فمنهجية حتليل اخلطاب ضمن التخصصات االجتماعية واإلعالمية تعد 
من الدراسات األكثر حداثة وأمهية يف جمال رصد خطاابت وسائل اإلعالم املختلفة 

وتوجهاهتا ضمن الرسائل اليت تصل إىل اجلمهور.
الدراسات  هذه  تكون  أن  إىل  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  يف  ونتطلع 
مساعداً فاعاًل يف رصد املشكالت واقرتاح احللول املؤثرة والعلمية، آملني مشاركة أوسع 

من الباحثني واألكادمييني العراقيني يف جملتهم )جملة البيان للدراسات(.
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ملخص حبث
املفهوم والتطبيق حمطَّ جدل وسجال  الفيدرالية على مستوى  يزال موضوع  ما 
سياسي وثقايف وأكادميي، وهذه النقاشات ال تستطيع أن تتجاوز حقيقة أن الفيدرالية 

)االحتادية( أصبحت ركناً دستورايً ال ميكن إنكاره. 
ولتجاوز املعاجلات العقائدية اليت تبعدان عن الفهم املوضوعي للفيدرالية نفرتض 
الفهم املشرتك هلا وتقدمي احللول  البديل األفضل لتحديد  املعاجلات اإلجرائية هي  أن 

املوضوعية للمشكالت اليت تظهر عند التطبيق.
Abstract
The federalism is still , At the conceptual and practical level, 

under huge argument and discussion in the political, cultural, 
academic aspect, with the consider,  They couldn’t ignore 
important fact, that the federalism is became constitutional 
corner.

In order to avoiding the dogmatic dealing with the 
federalism, in which not allowed us to reach objective 
understanding, we assume and submit procedural dealing an 
best alternative for mutual understanding and offer the solutions 
for our problems.

الفيدرالية يف العراق - حنو تأكيد املعاجلة اإلجرائية

 أ.د. عبد اجلبار أمحد عبد هللا *

* أستاذ النظم السياسية / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد.
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الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

املقدمة
إن التالزم بني املؤسسات السياسية والقيم الثقافية يف إطار الظاهرة السياسية هو 
الذي يؤسس لنا منطاً صاحلاً إلدارة الدولة واحلكم. فالعمل املؤسسايت واألطر املنظمة 
له تشريعياً ودستورايً لن ُيكَتب هلما النجاح من دون وجود عقل سياسي واسع األفق، 
مع  صحيح  بنحٍو  وتتعامل  ومؤسساهتا،  الدولة  إلدارة  انجحة  سياسية  بثقافة  ومزود 
املوارد البشرية واملادية مع إعطاء البشرية األولوية، ألهنا األساس. والفيدرالية يف العراق 
يف إطارها التشريعي والدستوري أُقّرت بيد أن مساراهتا العملية والتطبيقية على صعيد 
العالقة بني املركز االحتادي واإلقليم ليست على ما يرام وتتخللها العديد من املصاعب 

واملعوقات.
ولغرض جتاوز املصاعب -اليت هي يف جزء منها طبيعية حبكم الرتاكم الزمين- فال 

بدَّ من جتاوز املعاجلة العقائدية املنغلقة، واملضي حنو املعاجلات اإلجرائية.
على  والرتكيز  اإلجرائية  ابملعاجلات  واالهتمام  الضوء  إللقاء  البحث  ينصرف 
األمور الفنية، منها: املشكالت العالقة كلها بني املركز االحتادي واإلقليم، وهذا جزء 
مهم وحيوي من مسؤولية القوى السياسية واحلزبية والقيادات اليت تّصدت ملقاليد العملية 

السياسية يف العراق.
 وقد انتظم البحث يف أربعة حماور، ركز يف احملور األول على الفيدرالية وجذر 
اإلشكالية، ويف احملور الثاين على املعاجلة اإلجرائية وأمهيتها، يف حني اُختتم يف احملور 
تعديل  معرفة  حيث  من  ابإلقليم  االحتادي  املركز  عالقة  عن  ابحلديث  واألخري  الرابع 

السياسة أو الدستور، وتوج البحث ببعض االستنتاجات والتوصيات.

الفيدراليــة فــي العــراق فــي إطارهــا 
بيــد  ُأقــّرت  والدســتوري  التشــريعي 
والتطبيقيــة  العمليــة  مســاراتها  أن 
علــى صعيــد العالقــة بيــن المركز 
علــى  ليســت  واإلقليــم  االتحــادي 
مــن  العديــد  وتتخللهــا  يــرام  مــا 

المصاعب والمعوقات.
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أواًل: الفيدرالية وجذر اإلشكالية 
وأبعادها  وأركاهنا  السياسية)1(  للظاهرة  املستمرين  والتمحيص  التدقيق  إن   
هذه  والدولة كل  واجملتمع  السلطة  إلدارة  املعتمدة  والنهج  واألمناط  واألفكار  واملبادئ 
األمور ظاهرة صحية التستدعيها الرغبة لبقاء النظام السياسي )الدولة( فحسب، بل 

دميومته وتطويره وهي ستبقى ظاهرة صحية طاملا التزمت ابملنهج العلمي املوضوعي.
وإن املّسوغ األساس وراء إعادة طرح موضوع الفيدرالية إمنا يرتبط بثالث نقاط 

نعتقدها مهمة، وهي:
للعراق والسيما ( 1 اإلقليمي  الوسط  احلاصلة يف  والتفاعالت  التبداّلت  جمموعة 

بعد ظهور فاعل غري رمسي يف هذا الوسط يدعى )داعش()2( والتأثريات اليت تركها.
والثقافية ( 2 السياسية  النخب  من  قليل  غري  عدد  لدى  وقناعة  تطور  وجود 

واألكادميية مفاده أن املشروع السياسي العراقي الذي اعتمد منذ عام 2003 إما قد 
انتهى وإما أنه سينتهي كلياً وأنه حباجة فعلية إلعادة صياغة يف مساراته أو تعديله.

الرغبة من كاتب السطور مبشاورة العقول الراجحة للوصول إىل سبل جديدة أو ( 3
تعديل بعضها للحفاظ على دميومة اخليار الدميقراطي يف العراق، وحتقيق منطوق السلطة 

اخلادمة وليس احلاكمة.
تتمثل يف  توفيق بني رغبتني متعارضتني)3(، األوىل:  الفيدرالية هي اختصار  إن 
الذايت  االستقالل  على  احملافظة  تتمثل يف  واألخرى:  االحتاد وحتقيق مصاحل مشرتكة، 
أو  اجلغرايف  الوضع  من  الناجعة  املتباينة  املصاحل  حلماية  احمللية  )املكوانت(  للشعوب 

االجتماعي أو االقتصادي.
فالفدرالية هلا صلة وثيقة مببدأ توازن التوفيق أواًل، ومبدأ الوحدة ملنع االنفصام 

اثنياً، وأسلوب التوحيد اثلثاً.
 خصائص الفيدرالية)4(:

صورة من صور احلكم وإدارة الدولة )املركبة(.. 1
مراكز اختاذ القرار السياسي املتعددة رأسياً وأفقياً.. 2

إن الفيدراليــة هــي اختصار توفيق 
متعارضتيــن)3(،  رغبتيــن  بيــن 
االتحــاد  فــي  تتمثــل  األولــى: 
مشــتركة،  مصالــح  وتحقيــق 
المحافظــة  فــي  تتمثــل  واألخــرى: 
علــى االســتقالل الذاتــي للشــعوب 
لحمايــة  المحليــة  )المكونــات( 
مــن  الناجعــة  المتباينــة  المصالــح 
الوضــع الجغرافــي أو االجتماعــي 

أو االقتصادي.



12

نوع من االستقالل الوظيفي ملختلف أجزاء النظام املعتمد.. 3
دستور مكتوب يتمتع بسيادة عليا.. 4

والفيدرالية كمنهج احلكم وإلدارة الدولة، أُعتمدت رمسياً بعد عام 2003، ولتغريُّ 
واثئق  جمموعة  عرب  مركبة  دولة  إىل  بسيطة  دولة  من  العراق  يف  الدولة  إدارة  معامل 
رمسية، وهي ابلتتابع قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 2004، وأمر 
سلطة االئتالف )71( لسنة 2004، والدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وقانون إقرار 
األقاليم رقم 13 لسنة 2008، وقانون احملافظات غري املنظمة يف إقليم رقم 21 لسنة 

2008 وتعديالته)5(.
أترخيياً  قدمي  مشروع  هي  سياسي  الفيدرالية كمشروع  أن  هو  للنظر  والالفت 
ويرجع إىل مرحلة تشكيل الدولة العراقية ابتداًء من عام 1921، وهي مل تكن وليدة 
التفكري السياسي للملك فيصل أو الضباط الشريفيني، وإمنا جاءت امتداداً ملا كان قد 
طرحه بيربس كوكس املندوب الربيطاين السامي األول يف بغداد، وغروترود بل السكرترية 
الشريفة يف دار االنتداب. إىل جانب أن اجلذور األوىل لفكرة الفيدرالية متتد إىل )مؤمتر 
القاهرة 12 آذار 1921()6( يف حني يعتقد الدكتور منذر الشاوي خالف ذلك، إذ يرى أن 
الفكرة الفيدرالية مل تطرح لدولة العراق احلديث يف عهديه امللكي واجلمهوري، ومل يوجد 
هلا صدى يف دستور 21 آذار 1925 امللكي، وال يف العديد من الدساتري املؤقتة يف العهد 
الدستوري،  التطبيق  إطار  يف  الشاوي مصيباً  يطرحه  الذي  الرأي  اجلمهوري)7(. وهذا 

ولكنه جانب الصواب على صعيد الفكرة الفيدرالية.
ويقول ريدار فسر إن املشروع االنفصايل الرئيس الوحيد يف جنوب خالل االنتداب 
كان بقيادة جتار سنة مسيحيني ويهود يف البصرة، ومل يكن من الشيعة)8(. ويف الواقع أن 
القرار الذي اختذه الربملان الكردستاين املنتخب يف عام 1992 الذي نص على أن ممثلي 
الشعب الكردي اختاروا الفيدرالية بوصفها أفضل صيغة للعالقات بني املنطقة الكردية 
واحلكومة املركزية يف بغداد، وإن هذه القرار جاء تطبيقاً حلق تقرير املصري الذي يتمتع 
به الشعب الكردي، وقد أخلت فكرة إقامة النظام الفيدرايل يف العراق عند بقية القوى 

السياسية)9(.
ويف متوز 2002 طُرِح بيان مّسي “بيان عن شيعة العراق” دعا إىل أن العراق 

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة االجرائية
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يقوم على ثالثة مبادئ هي: الدميقراطية، والفيدرالية، وحقوق اجملاالت االجتماعية. ويف 
الواقع أن هذا البيان جاء بدفعة من الندوة اليت أقامتها مؤسسة اخلوئي يف لندن 1992 
ِبَعدِّه  بعنوان: شيعة العراق على مفرتق طريق، وحُبث ألول مرة موضوع شيعة العراق 

حاًل ملساءلة استبعادهم من احلكم)10(.
وعند حتليل موقف القوى السياسية اإلسالمية الشيعية بعد 2003 من الفيدرالية 
جند أن هناك تبايناً يف مواقفها، فبعضهم كان موقفه مؤيداً ومنسجماً مع موقف الكرد 
من جانب، ويطمحون إىل خلق وحدة سياسية حتفظ حقوق الشيعة من خالل النظام 
الفيدرايل اجلديد يف العراق، وكان على رأس هذا االجتاه اجمللس األعلى اإلسالمي )11(.
بينما كان موقف حزب الدعوة اإلسالمية يرى ضرورة قيام حكم قوى يستطيع 
القيام مبهامه يف ظل الظروف الصعبة اليت ميّر هبا العراق، وهذا احلكم القوي ال ميكن 
على  للدولة  القوى  عناصر  وبقية  الثروات  فيه  توزع  مركزي  ال  نظام  ظل  يف  أييت  أن 

الوحدات فيها)12(.
يف حني اعرتض التيار الصدري على إقامة الفيدرالية يف ظل وجود قوى عسكرية 

أجنبية على أرضه، لكنه مل يرفضها كنظام سياسي للعراق)13(.
أما حزب الفضيلة اإلسالمي فكان يرى أن الفيدرالية ليست خياراً مفضاًل للدولة 
يف العراق، وإمنا هي أصاًل توافقياً اضطرارايً لدولة ال تستطيع أن حتافظ على وحدهتا 
االندماجية من جهة، وال تستطيع مكوانهتا االجتماعية أن تفرتض عقد الدولة من جهة 

أخرى)14(.
ويف الواقع العملي كان أوضح موقف حول الفيدرالية وأقواها هو إعالن السيد 
عمار احلكيم رئيس اجمللس األعلى اإلسالمي يف التاسع عشر من متوز للعام 2017 تبين 

مشروع إقامة فيدرالية الوسط أو اجلنوب)15(. 
العراقية  السياسية  القوى  توافقت  فقد  القضية  هلذه  الرمسي  املوقف  عن  أما 
العراق،  للدولة يف  الفيدرالية كشكل  االنتقايل على  اليت كانت ممثلة يف جملس احلكم 
فصدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية 2004، وتنص املادة الرابعة منه 

على احتادي )فيدرايل( كنظام للحكم)16(.
وتؤكد اإلشارات املذكورة آنفاً أن مفهوم الفيدرالية ليس مفهوماً غريباً عن البيئة 

السياســية  القــوى  توافقــت 
ممثلــة  كانــت  التــي  العراقيــة 
االنتقالــي  الحكــم  مجلــس  فــي 
علــى الفيدراليــة كشــكل للدولــة 
قانــون  فصــدر  العــراق،  فــي 
إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة 

االنتقالية 2004.
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العراقية أو النخب السياسية العراقية أو النخب الثقافية، وما يعزز ذلك هو أن هناك 
نقاشات ومداوالت وجماالت حول الفيدرالية إاّبن املعارضة السياسية العراقية املختلفة 
قبل عام 2003، سواء يف املؤمترات السياسية أو غريها، وبغض النظر عن املواقف املتباينة 

منها رفضاً أو قبواًل)17(.
قبل  العراقية  السياسية  النخب  اليت سادت بني  النقاشات واملداوالت  إن هذه 
2003 تشبه النقاشات واملداوالت، وإن مل تكن ابلعمق الفكري نفسه، ففي الوالايت 
املتحدة األمريكية بكتاابت الكسندر هاملتون، وجيمس ماديسون، وجون جاي يف أوراق 

الفيدرالية 1787 - 1788)18(.
إدارة  إنضاج مفاهيم  لكيفية  فامتالك هاملتون وماديسون وجاي رؤية واضحة 
الدولة، والنظام السياسي واحلفاظ على الوحدة واالحتاد جعلتهم من رجاالت الدولة 
النخب  يف  افتقدانه  ما  وهذا  الفئوي،  اجلهوي  التمثيل  أو  السياسية  األحزاب  وليس 
السياسية العراقية إذ ما تزال النخب العراقية تتحرك وتتنشط يف إطار السلطة أو االحزاب 

أكثر منها يف إطار الدولة.
السياسية  املعاجلة  أن  فرضية  إىل  ابالستناد  تدفعنا  آنفاً  املذكورة  املقارنة  ولعل 
العراق؛  يف  للفيدرالية  الرؤية  مع  للتعامل  العقائدية  املعاجلة  من  أفضل  هي  اإلجرائية 
ألن املعاجلة السياسية اإلجرائية ستزودان أبدوات ووسائل موضوعية، وجتنبنا مزيداً من 

االنقسامات يف املواقف.
العراق تعاين  الفيدرالية يف  التجربة  القول إن  املعاجلة ال بد من  ويف إطار هذه 
من كثري من املشكالت وتصاحبها الكثري من اإلشكاليات، فهي حتتاج إىل إعادة النظر 
والتدقيق ابألسباب وراء ذلك؛ سعياً لتحديد األجوبة الالزمة واختاذ القرارات اجلوهرية 

املناسبة.
ومن اإلشكاليات اليت تشخص يف التجربة العراقية هو اخللط بني ما هو إداري 
وسياسي،  وبني الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية، فاذا كانت األقاليم تعطي صفة 
التنفيذية والتشريعية يف إطار الالمركزية السياسية  سياسية وتشريعية وازدواجية السلطة 
فإن احملافظات غري املنظمة يف إقليم يفرتض أالّ حيتوي على هذه الصفة، ولكننا نرى 

وجود خلط بني األقاليم، واحملافظات، والبلدايت، واإلدارات احمللية.

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

السياســية  المعالجــة  أن 
مــن  أفضــل  هــي  اإلجرائيــة 
المعالجة العقائدية للتعامل مع 

الرؤية للفيدرالية في العراق.
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األقاليم واحملافظات  عبارة حكومات  استخدام  املثال  وهنا نالحظ على سبيل 
سواء يف املادة )57( من قانون إدارة الدولة 2004، أو يف املواد )112، و114( من 

الدستور العراقي لسنة 2005 )19(.
إىل  متتد  فقط وال  اإلقليم  تشمل  احلكومات  عبارة  تكون  أن  يفرتض  يف حني 
الدستور  املادة )122( من  احملافظات. ومثال آخر يعرّب عن إشكالية أخرى هو إن 
الفقرة اخلامسة من  تعود  اإلدارية، ولكن  الالمركزية  2005 تنص على  العراقي لسنة 
املادة نفسها لتضفي نوعاً من الالمركزية الساسية على احملافظات إذ نصت على ما أييت: 
“ال خيضع جملس احملافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة، أو أية جهة غري مرتبطة بوزارة، 

وله مالية مستقلة”.
سياسية؟  أو  إدارية  احملافظات  تشريعات  أن  حول  الصراع  جانب  إىل  هذا 
وإشكاالت أخرى خاّصة بعالقة املركز االحتادي واإلقليم عرب املواد )111، و112، و114، 

و115( وأمهها املادة )140(.
وهنا نطرح التساؤل الذي نراه مهماً: هو كيفية التعامل مع مسألة الفيدرالية؟ 
وأيهما أجدى؟ ولإلجابة نعتقد أن هناك معاجلتني: األوىل: املعاجلة العقائدية، واألخرى: 
حلل  الكفيلة  املعاجلة  نرجح  لكي  تباعاً  إليهما  التطرق  وسنحاول  اإلجرائية،  املعاجلة 

اإلشكاالت احلاصلة يف التجربة العراقية.
أواًل: املعاجلة العقائدية 

أ. إن املعاجلة العقائدية الضيقة ستقود إىل نتائج انقسامية حول الفيدرالية بني 
الرفض والقبول على املستوى السياسي، ونقل هذا االنقسام يف إطار التعبئة، والتحشيد 

للقواعد االجتماعية سيقضي حتماً النقسام على املستوى االجتماعي.
أو  االجتماعي مع وجود رجاالت سلطة وليس دولة،  السياسي  االنقسام  إن 
رجاالت تركز يف الشاغل السياسي - السلطوي أكثر من بناء الدولة من شأنه حرمان 

الفيدرالية من دعامة وركيزة مهمة إلجناحها.
ب. قد يتحّقق التقسيم عرب فشل -أو إفشال- السياسات على مستوى احملافظة 
واألقاليم واملركز، وتقضي على إشارات التنسيق، واالتصال، والتشاور، والتعاون، ونقل 
حيز النشاط السياسي من جماالت التنافس إىل جماالت الصراع، واعتماد منطوق جغرايف 

الــذي  التســاؤل  نطــرح  وهنــا 
نــراه مهمــًا: هــو كيفيــة التعامــل 
مــع مســألة الفيدراليــة؟ وأيهمــا 
أن  نعتقــد  ولإلجابــة  أجــدى؟ 
األولــى:  معالجتيــن:  هنــاك 
المعالجــة العقائديــة، واألخرى: 

المعالجة اإلجرائية.
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ضيق، أو منطوق مكوانيت جزئي على حساب مصلحة وهوية عراقية ووطنية.
أو  حزيب  لسبب  واملركز  ما  حمافظة  سياسات  بني  يتحقق  الذي  الصراع  إن 
انتخايب، يكون مصحوابً ابلتداخل ابلصالحيات أو تصارعها على املستوى التنفيذي 
أو التشريعي، وهذا من شأنه أن يقود للتقسيم؛ وإن تقسيم الرأي العام والعراقي لصاحل 

رؤى حملية قطعاً سيحرم اخليار الدميقراطي العراقي من عمومية املقاصد قطعاً.
ت. إن اإلفراط ابلتمسك مبركزية أبعد من سعة املركزية وطاقتها سيقود لرد فعل 
إقليماً، وكذلك احلال أن اإلفراط ابالنعزالية أو  سلبية من األطراف حمافظة كانت أم 

االستقاللية عن املركز لن يقود جلسد معاىف.
االنفصالية  تعين  ال  غريها-  أم  -فيدرالية  حلقوقها  األقليات  دعوة  أبن  ونذكر 
والتقسيم، وإن األغلبية ال ميكن هلا املطالبة ابإلقليم طاملا هي تقود السلطة ومؤسساهتا.
تكون حمركاهتا  التقسيم سياسًة كان أم دعوة، فكرًة أم منهجاً  ث. إن عملية 
-دائمًا- خارجية أكثر من الداخلية؛ ولذلك الدالة املهمة اليت جيب أن تسود هي أن 
حتسني املسارات الداخلية وسياساهتا التوزيعية للقيم السلطوية للقرارات والتشريعات من 

شأنه أن يغلق الباب أمام أي تقسيم حمتمل بدوافع خارجية.
ج. إن هناك مساعَي إلعادة رسم اخلارطة السياسية - االجتماعية يف املنطقة 
العربية، والعراق جزء منها؛ مما يدفع صّناع القرار يف العراق لالنتباه ومواكبة اهتمامات 
صاحب املشروع اخلارجي للمنطقة ومالحقتها هل هي سايكس بيكو جديدة أو ماذا؟ 
املشروع  استمرارية  مدى  عن  بدقة  اإلجابة  يستدعي  الذي  فهذا  وإذا كانت كذلك 
السياسي العراقي الذي بدأ بعد 2003 جتديداً بصيغ جديدة رائسية كانت أم برملانية أم 
إقليماً واحداً أم أقاليم أم أتكيداً على أسس الصيغ املعتمدة، ولكن مشفوعة ابإلصالح 

قبل السياسي، والدولة قبل النظام السياسي.
اثنياً: املعاجلة اإلجرائية 

إن املوقف من الفيدرالية -أتييداً أو رفضًا- هلو أمر بديهي، ولكن من الضروري 
أن تكون املواقف منها انبعة من رؤية موضوعية ورؤية إجرائية، وميكن حتديد مفاصل 

هذه املعاجلة اإلجرائية مبا أييت: 
أ. التالزم بني الفيدرالية والدميقراطية؛ ألنه من غري الطبيعي أن تفصل ما بينهما 

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

الفيدراليــة  مــن  الموقــف  إن 
-تأييــدًا أو رفضــًا- لهــو أمــر 
بديهــي، ولكــن مــن الضــروري 
أن تكــون المواقــف منهــا نابعــة 
ورؤيــة  موضوعيــة  رؤيــة  مــن 

إجرائية.
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ترجيحاً لواحدة على حساب األخرى، ومن ال يرغب ابلفيدرالية ينبغي أالّ حُيمّلها أكثر 
من معناها يف إطار التجارب الدولية.

مع  واملؤسسات  واإلدارة  للحكم  وهنج  الفيدرالية كقرارات  بني  التالزم  ب. 
الفيدراليني كثقافة خنب سياسية؛ ألن الفيدرالية ليست صنعة بالغية لغويّة بقدر ما هي 

صنعة سياسية تقرضها شروط حمددة.
وإن الّعلة احلقيقية ليست على مستوى النصوص الدستورية لوحدها بل ارتباطها   

أيضاً ابملمارسات اخلاطئة بني األطراف واألقاليم واملركز كل واحدة إزاء األخرى.
ت. عدم النظر للعالقة بني الفيدرالية والوحدة الوطنية من منطق تصارعي أو 

تنافسي بل عدُّ العالقة بينهما إجيابية وتفاعلية وتعاونية.
ث. إعادة االعتبار للمركز، إذ من املعلوم أن هناك عدة أسباب كانت وراء تبين 
النهج الفيدرايل يف العراق ومنها )منع تركيز السلطة يف املركز( والسيما مع جتربة املركز 
منذ قبل عام 2003، ولكن من غري الطبيعي أن ينسحب اخلوف من جتربة سابقة إىل 

إضعاف املركز بنحٍو غري معقول، ومثال على ذلك املادة )115( الدستور العراقي.
وهنا يعتقد بعضهم -وحنن نؤيدهم- أن هذا النص املوجود يف املادة )115(   
من الدستور متناقض ألنه ليس للمحافظات غري املنتظمة إبقليم سلطة إصدار القوانني؛ 
ألهنا تعمل على وفق نظام الالمركزية اإلدارية، هذا من انحية، ومن انحية أخرى إن ما 
ورد يف هذه املادة مل أتلفه الدساتري االحتادية مطلقاً، وإن نصوص الدساتري االحتادية 
تؤكد دائماً -كما يف دستور الوالايت املتحدة األمريكية والقانون األساس ألملانيا االحتادية- 
علويَة القانون االحتادي على قانون اإلقليم والسيما يف جمال االختصاصات املشرتكة)20(؛ 
يعيد  أن  اجلميع من شأنه  إن وجود مركز دميقراطي قوي وعادل وميّثل  نقول  ولذلك 
االعتبار للمركز، إذ ال ميكن معاجلة مركز االستبداد خبلق حمافظات، وحمليات، وأقاليم 
أن  جند  ولذلك  واإلقليم؛  احملافظة  داخل حدود  أطرافها  جتاه  املركزية  من  منطاً  متارس 
أزمات التنمية والتوزيع، واملشاركة، والتغلغل، واالندماج هي أزمات. موجودة ابألصل 

داخل حدود احملافظة واألقاليم مثلما هي موجودة يف املركز)21(. 
إىل  يؤدي  الوطين سياسياً  الثابت  أن غياب  هنا مسألة ضرورية وهي  ونؤكد   
تشظي السلطة، وإضعاف املركز، وإن جناح تطبيق الالمركزية اإلدارية من شأنه أن يؤدي 
إىل جناح الالمركزية السياسية، مثلما أن فشل احملافظات يف أدائها ال يعين أن يكون 

ضروريــة  مســألة  هنــا  ونؤكــد 
وهي أن غياب الثابت الوطني 
تشــظي  إلــى  يــؤدي  سياســيًا 
المركــز،  وإضعــاف  الســلطة، 
وإن نجــاح تطبيــق الالمركزيــة 
اإلداريــة مــن شــأنه أن يــؤدي 
الالمركزيــة  نجــاح  إلــى 

السياسية.
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فالفشل على مستوى  أقاليم جديدة،  السياسية، وتشكيل  الالمركزية  للذهاب  البديل 
الالمركزية اإلدارية ينبغي أالّ يكون املعاجلة عرب الذهاب إلقليم مع عدم وجود شروط 

موضوعية للنجاح.
التنمية املستدامة بصيغها كافة ال بدَّ أن يكون  ونؤكد أن أي بلد يريد حتقيق 
هناك نوع من املركزية ولو إىل حني، فاملركزية املؤطرة ابلدميقراطية والدستورية وليس املركزية 

الفردية أو الشخصية.
ج. إعادة االعتبار للدستور والدستورية.

إن التداخل احلاصل بني ما هو غري مركزي سياسي وغري مركزي إداري أوجد   
تداخاًل يف الصالحيات بني السلطة االحتادية واحملافظات واألقاليم؛ وهذا التداخل مل 
يشفع له وجود احرتام حقيقي للمرجعية السياسية الدستورية؛ لذلك يبقى الدستور إما 

معطاًل وإما يعامل ابنتقائية حسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك.
والدستورية، فوجود  الدستور  فيدرايل انجع هو وجود  نظام  أي  لوازم  وإن من 
الدستور وحده يكفي إن مل حيَظ ابالحرتام الكامل من قبل احلكام واحملكومني؛ وهذا هو 

حال الوالايت املتحدة األمريكية.
العراقي  الدستور  ح. رغبة االحتاد واالنفصال؛ إذ يشري آخر سطر يف ديباجة 
النافذ لسنة 2005 إىل أن االلتزام هبذا الدستور حيفظ للعراق احتاده احلّر شعباً، وأرضاً، 
وسيادًة، وما ال شك فيه أن االلتزام مقرون ابلنخب السياسية اليت تقود مقاليد السياسة 
وهي أمام حتٍد كبري إن مل نقْل خطرياً. ومما ذُكر تربز أمهية اإلجابة عن تساؤل مهم 

وحيوي هو: أما تزال شروط االحتاد احلّر موجودة؟
وهل ما تزال النخب السياسية العراقية تريد احلفاظ على االحتاد الفيدرايل؟ أو 

أهنا تفكر بصياغات أخرى؟
الفيدرالية،  املتأصلة جتاه  الرغبات  التساؤالت ستعرّب عن  اإلجابة عن هذه  إن 
وبني كوهنا رغبات وحاجات خنبوية أو حاجات بنيوية. وما نعتقده هو أن من الضروري 
التأكيد على توجهات لبناء فيدرالية حقيقية من خالل التوأمة بني احلاجات النخبوية 
البنيوية؛ لغرض تفادي اآلراء االنقسامية جتاه الفيدرالية؛ ألن آراء النخب  واحلاجات 
بني الرفض والقبول انعكست على تطبيقات الفيدرالية، فاملؤيدون هلا يروهنا خرَي ضامن 

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية
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الرافضون فريوهنا  أما  تقرير املصري،  العراق جزء أساس من حق  الوطنية، وإن  للوحدة 
توطئة لالنفصال والتقسيم.

وما نعتقده حنن هو أن نقبل ابلفهم العقالين للفيدرالية عرب االنطالق من أن 
وإذا  والفيدرالية،  الوطنية  الوحدة  من  لكل  السياسي  املرجعي  اإلطار  هي  الدميقراطية 
حتققت الدميقراطية احلقيقية -وهي عندان دميقراطية اإلجناز وليس االنتخاب فقط)22(- 
الدميقراطية كوسيلة  على  اعتمدان  وإذا  الوطنية ستحقق،  الوحدة  فإن  األدىن  بشكلها 
للتعامل مع األفراد واألقاليم والقوميات واملذاهب، فإن الفيدرالية ستتخّلى عن طرحها 

اجلزئي ألن األصل قد حتقق، فالدميقراطية تقود للفيدرالية وليس العكس.
خ. اعتماد الفيدرالية هنجاً سياسياً يشارك يف إدارة التنوع االجتماعي - القومي - 
اإلثين وليس العتماد منظومة احملاصصة املختلفة، وإنَّ إدارة التنوع ال بدَّ من أن تكون 
يف إطار األسلوب الطوعي وليس اإلكراهي، وإذا كان العامل اخلارجي الربيطاين قد أوجد 
منطاً من احلكم فيه الكثري من الغنب واإلجحاف للتنوع احلاصل يف العراق، وعمل على 
اخلارجي  العامل  وإذا كان  واهنة.  أبهنا  أثبتت  خارجية  إرادة  وفق  على  دولة  تشكيل 
األمريكي قد عمل على هتيئة منط جديد من احلكم يف العراق والتأثري فيه أو عليه بشكل 
أو آبخر، وفيه الكثري من اهلنات واملشكالت اليت أفقدتنا للمعىن احلقيقي لبناء الدولة 
اليت مل تعاجلها النخب السياسية العراقية، ال بل أدامت وجودها، ولذلك فإن املطلوب 
حقاً من هذه النخب هو البحث -جبدية وموضوعية- عن سبل كفيلة لتقدمي املعاجلات 
الضرورية واحلامسة إلعادة االهتمام لبناء الدولة، والرتكيز على اجملتمع وليس االنشغال 
ابملفصل السياسي )النظام السياسي( فحسب، والرتكيز يف أسلوب التوفيق إلجياد منهج 
ميكن تسميته أبنه منهج )coming together( فاألزمة اهليكلية احلاصلة يف العراق ويف 
جسد الدولة والنظام السياسي أثبت خطر اعتماد منهج )putting together(، وأنه من 
الضروري اعتماد هنج جديدة للتعامل بني املركز االحتادي واإلقليم واحملافظات؛ وهذا 

ما سنحاول أن نبحثه يف احملور الثاين من البحث.
اثلثاً: عالقة املركز االحتادي ابإلقليم - تعديل يف السياسية أم الدستور؟

مما ال شك فيه أن طبيعة املشروع السياسي يف العراق بعد عام 2003 قد اتسم   
القيم  وتقسيم  التوازن،  وبناء  املكوانتية،  احملاصصة  أساس  واعتماد  التوافقية،  ابلصيغة 
السلطوية مثل املناصب واملؤسسات. وإن منطق الشراكة والتوافق هيمن على املشهد 
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السياسي العراقي منذ بداايت أتسيس العملية السياسية، والذي أدى بدوره إىل غياب 
منطق حكم األغلبية، واحرتام حقوق األقلية ابملعىن العددي السياسي، وال نقصد املعىن 

االجتماعي ـــ اإلثين.

والدستور العراقي لسنة 2005 كان نتاج عملية دميقراطية واضحة، لكنه أيضاً 
كان انعكاساً ملنطق التوافق والرتاضي بني املكوانت، ويتوضح ذلك يف الديباجة من 

الدستور أو يف بعض مواده مثل املادة 9ــ أواًل )23(.

وإىل حد ّما ميكن اإلشارة إىل أن هناك أتثريات إقليمية -إن مل نقل دولية- بشأن 
صياغات املشروع السياسي أو بعض نصوص الدستور وإن كانت مبطّنة.

أهنا حتالفات اسرتاتيجية،  اُعتمدت ابالستناد إىل  وإن هناك حتالفات سياسية 
على الرغم مما شاهبا من إشكاالت وتعقيدات بيد أهنا دامت طوياًل، والسيما التحالف 
مع إقليم كردستان الذي أدى إىل استمرار عمل احلكومات العراقية املتعاقبة على الرغم 
من وجود كثري من اخلروقات ملواد من الدستور من قبل األطراف السياسية أو تعطيل 
-أو تلكؤ- لتشريع القوانني املهمة اليت كان من املؤمل أن تشارك يف تعديل احنرفات أو 

اعوجاجات العملية السياسية عن مبدأ املواطنة والثابت الوطين. 

الناحية السياسية والدستورية فإن اإلقليم هو واقع دستوري حبسب املادة  ومن 
)117ــ أواًل( من الدستور العراقي وذلك العتماد الدستور الال مركزية السياسية واإلدارية. 

ابملادة  احلصرية  االحتادية)24(  السلطات  اختصاصات  حتديد  من  الرغم  وعلى 
)110( واالختصاصات املشرتكة ابملادة )114(، واملتبقي من الصالحيات لألقاليم 
واحملافظات غري املنظمة إبقليم من املادة )115(، وحتديد كامل لسلطات األقاليم من 
املادة )116ـ 121( وحتديد كامل للصالحيات للمحافظات ابملادتني )122، و123( من 
الدستور العراقي لسنة 2005، غري أن الواقع التطبيقي شابه الكثري، من الغموض أو 
االنتقائية من حيث التفسري القانوين أو الدستوري؛ الذي قاد بدوره إىل بعض املشكالت 
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العالقة اليت ُرحلت من حكومة ألخرى من دون إجياد حلول موضوعية، ال بل تعطيل 
تشريع العديد من القوانني اليت كان من املمكن أن تّقدم بعض احللول اجلوهرية. 

إجراء  على  اإلقليم  إصرار  -ومع  املعقدّة  والدستورية  السياسية  اخللفية  وهذه 
االستفتاء يف يوم )25/أيلول/2017(- أدت إىل وجود أزمة قوية مل تنعكس فقط على 
من  العراقية  الدولة  عموم  بل  فحسب،  واملركز  االحتادية  احلكومة  بني  العالقة  صيغة 

حيث وحدهتا وإدارهتا، وبسط سلطتها، وسلطاهنا. 

وميكن حتديد بعض النقاط اليت نعتقدها مهمة هبذا الشأن:

أ. يوجد اجتاه يف أدبيات تعريف الدولة وعناصرها تركز على عنصر االعرتاف 
الدويل إىل جانب العناصر الثالثة األساسية، ومبا أن االستفتاء الذي حصل يف 25/
أيلول/2017 مل جيد استجابة من أي دولة إقليمية أو دولية ومل تعرتف أي حكومة من 
الدول ابالستفتاء؛ فهذا يعين ابلشق السياسي والقانوين أن االستفتاء أصبح ملغياً حبكم 

القانون والواقع.
ب. الرتكيز على املصاحل وليس على املواقف 

من شأن الرتكيز على املصاحل وليس على املواقف فتح بواابت احلوار والتفاهم 
وتقليص سبل االختالف والنزاع؛ ألن املواقف تدخل يف إطار الفعل ورد الفعل، يف حني 

أن املصاحل تدخل يف إطار الدميومة والتخطيط الرشيد. 
والرتكيز  التعويل  فليكن  املواقف  عن  واألزمة  الصراع  تعزل  أن  تستطع  مل  وإن 
العقالنية واملؤسساتية، وليس اعتماد الكم  على املواقف احلكومية الرمسية اليت تشرتط 
اهلائل من التصرحيات املتضاربة واملتصارعة مع مبدأ وحدة القرار احلكومي. وحنسب أن 
واحدة من املصاحل اليت فرضت نفسها هو حتقيق التعاون والتنسيق بني اإلقليم واحلكومة 
االحتادية بشأن قتال داعش، وإن تصرحيات رئيس الوزراء كانت واضحة جداً يف هذا 

الصدد. 
ت. الرتكيز على أن املوضوع هو أزمة سياسية ـــ دستورية وليست صراعاً قومياً 
أو احتقاانً عرقياً، فالرتكيز على ذلك سيمنح كل األطراف رؤية موضوعية للتعامل مع 

علــى  التركيــز  شــأن  مــن 
المصالــح وليس على المواقف 
والتفاهــم  الحــوار  بوابــات  فتــح 
االختــالف  ســبل  وتقليــص 
تدخــل  المواقــف  ألن  والنــزاع؛ 
فــي إطــار الفعــل ورد الفعــل، 
فــي حيــن أن المصالــح تدخــل 
فــي إطار الديمومــة والتخطيط 

الرشيد. 
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األزمة وإدارهتا على وفق منطق علمي موضوعي، أما إذا كان املبدأ السائد هو الصراع 
القومي، فهذأ من شأنه أن يضعف من مسارات احلكومة االحتادية وخطواهتا ويضعف 

من إجراءاهتا كافة. 
قبوهلا،  عدم  أو  نفيها  وليس  األطراف  بني  واملبادر  الوسيط  فكرة  قبول  ث. 
فالوسيط من شأنه أن يّعدل من التوجهات التصارعية، إما لسوء االتصال وإما لسوء 

الفهم للمعلومات املتضاربة واملتعددة يف ظل جو متأزم. 
ونالحظ أن الوسيط فاعل ومؤثر ومهم يف كل الصراعات الدولية واألزمات، ومن 

األوىل أن يتواجد يف الساحة الداخلية العراقية ملعاجلة األزمات أو ملنعها أصاًل.
ج. االبتعاد عن اللعبة الصفرية يف التعامل واعتماد مبدأ اللعبة غري الصفرية. 

تعين اللعبة الصفرية العزل التام والكامل بني الطرفني، ومن املمكن أن تطبق مع 
اجلهات اإلرهابية )القاعدة وداعش(، ولكن من الصعب تطبيقها يف األزمات السياسية 
داخل البلد؛ ألسباب اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية، وأخرى حملية وإقليمية؛ 
ألن يف اللعبة الصفرية ال جمال لالتصال أو التفاوض واملساومة، وهي ختلو من الكسب 

املشرتك الذي ينبع يف العادة من احلاجة إىل التعّقل أو التعاون)25(.
)win – win situation( ح. أتكيد مبدأ

ال ميكن أن حنتكم ملنطق الرابح واخلاسر يف إطار السياسة الداخلية، ألن العالقة 
بني القوى السياسية واحلزبية، وكذلك بني املركز واإلقليم ليست عالقة ربح وخسارة، 
الدولة  هيبة  أن حيقق  املبدأ من شأنه  متبادل من دون خسارة؛ وهذا  بل عالقة ربح 
واحلكومة، وبسط سيطرهتا، وإشراك اآلخرين يف اإلجراءات، وعدم غلق بواابت االحتواء 

واالستيعاب مبجاالهتا كافة. 
وسيخفف هذا املبدأ أيضاً من التصارع يف الرؤى وتعقيداهتا، لتنهي -وعرب جمموعة 
إجراءات- إىل خلق املنفعة واملصلحة املتبادلة، وخلق هذه األخرية من شأنه إجياد الثقة 

املتبادلة، واملسؤولية املتبادلة، والتضامن، وااللتزام حلماية العراق وخياره الدميقراطي. 
 )putting together coming together( خ. الرتكيز على مبدأ
بنحٍو متوازن لغرض إجناح خطوات احلفاظ على وحدة العراق مع مبدأ املواطنة. فإجراءات 
)putting( لوحدها لن تكفي وإن جنحت يف اإلجراءات العسكرية األمنية، ولكنها 

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

لمنطــق  نحتكــم  أن  يمكــن  ال 
إطــار  فــي  والخاســر  الرابــح 
السياسة الداخلية، ألن العالقة 
بين القوى السياســية والحزبية، 
واإلقليــم  المركــز  بيــن  وكذلــك 
ليست عالقة ربح وخسارة، بل 
عالقــة ربــح متبــادل مــن دون 

خسارة.



23  العدد )4( 2019

أننا  بـ )coming( والسيما  لن تدوم من دون خطوات سياسية )واقتصادية ترتبط 
نتحدث عن مرحلة عدم اكتمال بناء الدولة العراقية ابلنحٍو الصحيح، وكذلك نتحدث 

عن صيغ للعالقة داخل حدود الدولة، وليست بني دول متصارعة.
د. سّن قانون جيعل كركوك عاصمة العراق للتعايش والسلم األهلي والوطين؛ فهذا 

القانون سيغلق األبواب أمام التصارعات السياسية احمللية واإلقليمية. 
ذ. إن الذهاب لكسر أربيل جغرافياً كقاعدة إلقليم كردستان، وتغليب السليمانية 
عليها سياسياً لن يقود ابلنفع واملصلحة الدائمة لالستقرار. وإن التعامل السياسي حبدود 
بني  ضروري  التمييز  ألن  األفضل  هو  وسياسياً(  )جغرافياً  اإلقليم ككل  مع  الدستور 

اجلغرافيا كقاعدة لإلقليم وتوجهات بعض القادة والسياسيني يف اإلقليم. 
ر. إن الصراع على اخلطوط اجلغرافية اخلضر والزرق)26(، قد ُحِسَم عرب التثبيت 
عسكرايً حلدود تلك اخلطوط، ولذلك ال نعتقد صوابية جتاوز اخلط األزرق الذي يبدو 

مقبواًل لكل األطراف احمللية واإلقليمية والدولية. 
احلكومة  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  مع  األزرق  اخلط  عند  التثبيت  مبدأ  إن  ز. 
تشّكل عنصر قوة كافية للدخول ابحلوار مع اإلقليم. وال نظن أن حدود االعرتاض كانت 
شديدة من قادة اإلقليم حول هذا التثبيت. ولكن جتاوز حدود التثبيت على األرض 
بنحٍو مؤقت ولكنها لن ختدم  ستحتاج إىل جهود عسكرية وأمنية قد تكون  كافية 

املصلحة العامة مستقباًل.
األطراف،  من كل  قبول  موضع  تزال-  -وما  املرجعية كانت  دعوات  إن  س. 
وميكن تعزيزها؛ إلجراء حوار سليم وهادف ودائم والسيما كل املشكالت العالقة يف 

عموم الدولة العراقية.
ش. إن الرتكيز على األمور الفنية واالبتعاد عن أدجلة املوضوع من شأنه أن يقود 
لتفامهات دائمة، وهناك العديد من املسائل الفنية اليت هي موضع اتفاق بني الطرفني، 

ومن الضروري إدامتها وأتمينها، وعدم تصريفها للمجال السياسي.
ص. إن وحدة اإلقليم اجلغرافية يف ظل وحدة العراق أفضل، فاالختالف السياسي 
ضمن وحدة اإلقليم اجلغرافية شيء طبيعي، ولكن ينبغي أالّ يقود لتقسيم جغرايف من 

قبل املركز االحتادي أو من قبل اإلقليم. 

كانــت  المرجعيــة  دعــوات  إن 
قبــول  موضــع  تــزال-  -ومــا 
ويمكــن  األطــراف،  كل  مــن 
تعزيزهــا؛ إلجــراء حــوار ســليم 
كل  والســيما  ودائــم  وهــادف 
المشــكالت العالقــة فــي عمــوم 

الدولة العراقية.
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ض. إن تعديل املسار السياسي بني املركز واإلقليم قد حتّقق؛ وهنا حنتاج لرؤية 
واضحة وموضوعية، من حيث الذهاب ابجتاه تعديل الدستور مبا يضمن دميومة هذه 
املسارات ولتجاوز أي نوازع جغرافية أو سياسية أو حىت ذاتية، مع مراعاة معرفة التعديل 

من حيث هل سيكون ضمن منطق التوافق أو منطق األغلبية؟ 
وهل إن تعديل الدستور يكفي أو الذهاب ابستبداله بدستور جديد؟ وهذا يعين 
دق أساسات ملشروع دستوري وابلضرورة سياسي جديد؛ وهنا ينبغي مراعاة الطبيعة 

السياسية واجلغرافية من جديد يف أي مشروع سياسي ودستوري جديد. 

إن أ-  فهل  املؤَسسة)27(،  والسلطة  املؤِسسة  السلطة  منطوق  إىل  نشري  وهنا 
أساسات السلطة املؤِسسة ورغباهتا ستكون قادرة على اجياد منط لسلطة مؤسسة من 
دون منازعات أو مشاكسات، وهنا نشري إىل معادلة اإلشراك )االشرتاك( واملشاركة، 
فموانع االشرتاك ميكن فهمها ضمن رغبات األقلية من املكوانت وهواجسها، ولكن 
موانع االشرتاك )املشاركة( أكثر أمهية وخطورة ألن املركز االحتادي هو األكرب، واألخص، 

واألوسع، والرؤية، اليت يقتضي أن تكون للجميع. 
ونظن أن املوضوع خيص ابألساس تعديل املسار السياسي مع تفعيل أساسات 
يف  الربملاين  النظام  ظل  من  احلاصل  فاخللل  واملوضوعية،  املقبولة  التشريعية  الدستور 
العراق ال يعود خللل يف الدستور -وإن كان فيه خلل- ولكن يف مبدأ احرتام الدستور 
فهل أن تعديله ومنط السلطة والرؤية من برملاين إىل رائسي ميكن أن يكون ضامناً لعدم 

حدوث مشكالت وصراعات يف املستقبل؟ 
إن ما حنتاجه يف العراق هو االستمرار يف االعتماد على ثوابت ميكن تسميتها 
أو  احلكومات  اختالف  أبن  اإلقرار  مع  دائمة،  انجعة  عراقية  سياسة  ودعائم  ثوابت 
توجهات رؤساء وزرائها هو شيء بديهي، فالسياسات الناجعة هي اليت ميكن أن تفعل 

من الدستور الدائم املرجع حلّل اخلالفات، ومن هذه الدعائم:

أن يبقى القول الفصل للمحكمة االحتادية العليا يف حّل النزاعات واملشكالت أ- 
احلاصلة.

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

يخــص  الموضــوع  أن 
المســار  تعديــل  باألســاس 
السياســي مــع تفعيــل أساســات 
المقبولــة  التشــريعية  الدســتور 
فالخلــل  والموضوعيــة، 
النظــام  ظــل  مــن  الحاصــل 
البرلمانــي فــي العــراق ال يعــود 

لخلل في الدستور.
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 إن الثابت الوطين هو املصلحة العراقية العليا اليت ينبغي أالّ تغيب أبداً وألي ب- 
سبب كان.

 إن الدستور ليس دستور األحزاب والشخصيات والرغبات، بل دستور الدولة ج- 
والشعب؛ ولذلك من الواجب احرتام نصوصه ومواده بنحٍو اتم. 

وطبيعة د-  مهما كان حجمها  الداخلية  املشكالت  حلل  احلوار  على  التأكيد   
تعقيداهتا. فغلق ابب احلوار ال يعين سوى فتح بواابت العنف والقتال الذي ال ينبغي أن 

يكون يف إطار دولة دميقراطية.

 إن التوزيع العادل للموارد االقتصادية وعدم حصر املوارد جبهة دون أخرى من 	- 
شأنه أن يقضي على الكثري من النزاعات واملشكالت. 

أساساً و-  يشكال  أن  ميكن  ومركزيته  الوطين  العراقي  السياسي  القرار  وحدة   
صحيحاً ألي معاجلات مستقبلة ألي مشكلة قد تطرأ، وهذه الوحدة تبدأ من عملية 
صنع القرارات مروراً ابختاذها، وانتهاء تنفيذها، ومتابعتها مع عدم إغفال ركن أساس 
وجوهري هو إشراك املواطن يف صنع هذه القرارات ومتابعتها ألننا نعتقد أن املواطن هو 

األساس يف أي خيار دميقراطي.  
اخلامتة واالستنتاجات والتوصيات 

جاء اعتماد منطق الفيدرالية يف إطار الالمركزية السياسية يف العراق بناًء على اتفاق . 1
إىل  وتصدت  السياسية،  العملية  قادت  اليت  العراقية  السياسية  القوى  بني  وتوافق 

الواقع الذي ثـُبَِّت يف إقليم كردستان منذ عام 1992 وإقراره دستورايً.
ما تزال جتربة الفيدرالية ابلعراق يف أطوارها األوىل، ومل يكتب هلا االستقرار الكايف . 2

ليست كافية  عاماً  عشر  -مخسة  الزمين  ابلعامل  خاّصة  ألسباب  أكان  سواء 
لالستقرار-، أم العامل القانوين والتشريعي والدستور الواضح -إذ نشهد السجال 
الدستوري حول مادة دستورية هنا وهناك-، أم تشريع قانوين يعّطل ألسباب خاّصة 

بغياب الثقة والصراع السياسي.

جــاء اعتمــاد منطــق الفيدراليــة 
في إطار الالمركزية السياســية 
فــي العــراق بنــاًء علــى اتفــاق 
السياســية  القــوى  بيــن  وتوافــق 
العمليــة  قــادت  التــي  العراقيــة 

السياسية.
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ما تزال الفيدرالية يف العراق موضع سجال سياسي بني رافض ومؤيد هلا حىت هذه . 3
الساعة، ومن املؤسف أن يتطور السجال إىل ساحات اجلغرافية السياسية والقواعد 

اجملتمعية بنحٍو ال خيدم عملية بناء الدولة وخيارها الدميقراطي - الفيدرايل.
إن الفيدرالية ما تزال تقدم البديل األفضل من التقسيم واالنفصال شريطة إالَّ تذهب . 4

األطراف املؤيدة واملعارضة إىل التشكيك املتبادل والصراع الذي يؤشر إىل وحدة 
العراق وسيادته، وقد أوضح الدستور العراقي مسؤولية احلفاظ على وحدة البالد.

حتتاج الفيدرالية يف العراق إىل ثقافة سياسية انضجة، ونشرها يف الوسط السياسي . 5
والثقايف، كي نؤمن التالزم بني ما هو مؤسسايت وما هو قيمي وهو من الضرورايت.

إدامة . 6 حنتاج  ولكن  الفيدرايل،  واخليار  الدميقراطي  اخليار  بني  الفصل  نستطيع  ال 
التواصل والتفاعل بني النسيجني لغرض إدامة العملية السياسية يف العراق.

إن املعاجلة العقائدية الفيدرالية لرمبا جتلب الضرر للعراق، ولذلك نّعول على املعاجلة . 7
اإلجرائية ألهنا األفضل واألكثر قبواًل وجناعًة.

تكون . 8 أن  قبل  وأخالقية  أترخيية  مسؤولية  هي  العراق  على  احلفاظ  مسؤولية  إن 
سياسية؛ ألنه قد يكون من املعيب التنازع والتصارع يف ظل منط قيم ودميقراطي، 
املتقدمة والناضجة  الدول  الذي هو من ديدن  السياسي املشروع  التنافس  وجنايف 

دميقراطياً.
التوصيات 

إدامة التعاون بني اللجان الفنية يف املركز االحتادي واإلقليم الذي من شأنه دميومة . 1
تبادل املعلومات واملعطيات، وإزالة كل سبل التنازعات والتصارعات على أن تكون 

اللقاءات دورية وبال انقطاع وألي سبب كان.
املفتعلة ومتابعة . 2 أو  احلقيقية  الطارئة  األزمات  إدامة  أو خلية لضبط  تشكيل جلنة 

األمور األمنية والعسكرية واإلعالمية.
سياسية . 3 رمزية  من  متثله  ملا  املستوايت،  وأبعلى  الرمسية  ابلزايرات  التواصل  ضرورة 

وإعالمية للمواطن العراقي.
ضبط وحدة القرار السياسي والتصرحيات السياسية لدى الطرفني وغلق البواابت . 4

الفيدرالية يف العراق - حنو أتكيد املعاجلة اإلجرائية

ال نستطيع الفصل بين الخيار 
الديمقراطــي والخيار الفيدرالي، 
ولكــن نحتــاج إدامــة التواصــل 
النســيجين  بيــن  والتفاعــل 
لغرض إدامة العملية السياسية 

في العراق.
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للقرارات والتصرحيات غري املخولة وغري املسوؤلة.
تعزيز التعاون العلمي واملعريف واألكادميي بني جامعات الوسط واجلنوب مع جامعات . 5

اإلقليم ويف الصيغ املمكنة كافة.
تفعيل مؤسسة األخّوة العربية - الكردية يف العراق لغرض إدامة التواصل الثقايف - . 6

اجملتمعي.
والكردية . 7 العربية  وابللغتني  والفيدرالية،  الدميقراطية  الثقافة  أدبيات  تفعيل  ضرورة 

ألمهيتها القصوى للجيل اجلديد يف الطرفني.
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ملخص البحث:
منطقة  جتاه  الروسي  اخلارجي  السياسي  التوجه  استعراض  إىل  البحث  يهدف 
الشرق األوسط، والسيما بعد جميء الرئيس )فالدميري بوتني( إىل احلكم وإعالنه ملبادئ 
السياسة اخلارجية لروسيا عام 2000 اليت شهدت تغرّياً ملحوظاً يف هنجها اخلارجي 
مقارنة مبا كانت عليه حبقبة االحتاد السوفييت السابق، إذ أصبحت متعددة التوجهات 
الساحة  يف  فاعاًل  دوراً  وتؤدي  روسيا  بعدها  لتعود  العامل؛  يف  منطقة  أي  تستثين  ال 
الدولية، وتتخذ مواقف واضحة يف العديد من القضااي. وبعقيدة براغماتية حتولت من 
دور الالعب امللحق إىل دور الالعب األساس يف النظام الدويل، إذ ساعدها هذا على 
حتقيق درجات متزايدة من االستقاللية يف سياستها اخلارجية ومتكنت من احلفاظ على 

مصاحلها القومية. 

وعليه، شهدت منطقة الشرق األوسط عودة تدرجيية للنشاط اخلارجي الروسي، 
وقد ترافقت هذه العودة مع تزايد الرغبة الروسية يف التوجه حنو مناطق ختدم مصاحلها 
وتساعدها على ضمان موقع أفضل يف النظام الدويل؛ لتفتح بذلك جمااًل حيوايً جديداً 
لتعظيم مصاحلها؛ لذا اهتمت السياسة اخلارجية الروسية مبا حيدث يف منطقة الشرق 
ودرء  املكاسب  تعظيم  مبدأ  من  انطالقاً  استثنائية  أمهية  وأولتها  أزمات  من  األوسط 

املخاطر.  

ويف اخلتام، يسعى البحث إىل بيان أمهية منطقة الشرق األوسط يف االسرتاتيجية 
الروسية أواًل، واستعراض أهداف السياسة اخلارجية الروسية جتاه منطقة الشرق األوسط 
لتنفيذها اثنياً، وأخرياً حتليل طريقة إدارة وتعامل السياسة اخلارجية  والوسائل املعتمدة 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة 
الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العربي 
)األزمة السورية والقطرية - اخلليجية أمنوذجاً(

أ.د.فهد مزبان خزار * 

* مركز دراسات البصرة واخلليج العريب.
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الروسية جتاه أزمات املنطقة مع الرتكيز على األزمة السورية، واألزمة القطرية-اخلليجية 
)أمنوذجاً للدراسة(. 

ABSTRACT :
The research aims to review of the Russian foreign policy 

orientation towards the Middle East, especially after the arrival of 
President )Vladimir Putin( to power and his declaration of foreign 
policy principles for Russia in 2000 which witnessed a ”remarkable“ 
change in its external approach compared to what they were in the era 
of the former Soviet Union. The Russian foreign policy has become 
multi-orientated which do not exclude any region in the world. Russia 
backed to play an active role in the international arena and took clear 
positions in many case with a pragmatic doctrine turned from the role of 
the player to become the player’s basic role in the international system, 
where this helped it on achieving increase degrees of independence in 
its foreign policy and was able to preserve its national interests. Thus, the 
Middle East has witnessed a gradual return of Russian foreign activity. 
This return was accompanied with growing Russian desire in going to 
areas that serve its interests and help it to ensure a better location in the 
international system, thereby opening up a new vital space to maximize 
their interests. So the Russian foreign policy including in the Middle 
East of crises and of exceptional importance out of the principle of 
maximizing gains and to ward off risks. In conclusion, the research seeks 
to statement of the importance of the Middle East region in the Russian 
strategy first, and review Russian foreign policy objectives towards the 
Middle East. In addition to the means adopted for its implementation 
II ”. Finally, analysis method of management Russian foreign policy is 
treated towards regional crises with a focus on the Syrian crisis, and the 

Arab Gulf-Qatar crisis.

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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املقدمة:
الباردة، واستقالل  السوفييت عام 1991، وانتهاء احلرب  اهنيار االحتاد  شّكل 
دول الكومنولث الواحدة تلو األخرى، وإعالن مجهورية روسيا االحتادية وريثاً شرعياً له، 
كل ذلك شكل حداثً أترخيياً ألقى بظالله على الدولة الروسية الوليدة اليت عانت من 
تدهور واهنيار شديدين على الصعيدين الداخلي )االقتصاد، والتجارة، واالستثمار...(، 
واخلارجي )السياسة اخلارجية، واملكانة الدولية...(، حىت أُطِلق على روسيا لقب »الرجل 
املريض«، وذلك يف عهد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن. بيد أن روسيا ومنذ 
الداخلية  السياسة  إصالح  إىل  سعت   2000 عام  يف  احلكم  بوتني  فالدميري  تسلم 
واخلارجية والرغبة يف استعادة التوازن على الساحة الدولية. فمنذ وصوله إىل سدة احلكم 
وتوليه منصب الرائسة لثالث دورات متتالية، كان آخرها فوزه يف االنتخاابت الرائسية 
اليت ُأجريت يف 18 آذار 2018، وسيستمر يف منصبه حىت عام 2024، وقد أجرى 
العديد من التحركات اليت تؤشر لسرعة عودهتا الستعادة دورها كقوة كربى يف النظام 
النظام  األحادية على هذا  واهليمنة  األمريكية،  القوة  تراجع  مع  يتعاظم  الذي  الدويل، 
منذ بداية تسعينيات القرن املاضي، وهذا الدور سيتزايد يف السنوات املقبلة مع ختلي 
الوالايت املتحدة عن دورها كقائدة للنظام الدويل الليربايل يف أثناء إدارة الرئيس دوانلد 
ترامب، اليت تنظر إىل موسكو على أهنا قوة تعديلية يف النظام الدويل مثل الصني، وأهنا 
تسعى إىل إحداث تعديالت يف قيم النظام القائم ومؤسساته ومبادئه مبا يُعزز من دورها 

العاملي ومصاحلها.
وتعّد ثورات الربيع العريب اليت شهدهتا بعض دول الشرق األوسط بداية من عام 
من  فموقفها  دور دويل جديد،  للعب  روسيا  عودة  على  املؤشرات  أبرز  من   2010
الثورات يكون حيادايً يف بعض األحيان، وأخرى احنيازايً وذلك حسب حمددات املوقف 
الشرق  أينما تكون مصلحة روسيا يف دولة من دول  بعبارة أخرى  الثورة  الروسي من 

األوسط تتدخل وبصفة مباشرة.
ويف ظل االنكفاء األمريكي عن منطقة الشرق األوسط إاّبن إدارة الرئيس السابق 
ابراك أوابما يف إطار اسرتاتيجيتها للتوجه جتاه آسيا إلعادة توزان القوى الذي أضحى 
إقليمياً  املتنامي  والعسكري  االقتصادي  الصيين  الصعود  مع  واشنطن  يف   صاحل  غري 
الوالايت  تركته  الذي  الفراغ  مللء  املنطقة  يف  نفوذها  تعزيز  يف  روسيا  شرعت  ودولياً، 
املتحدة، لتصبح موسكو العباً رئيساً يف األمن اإلقليمي، والسيما يف أعقاب التدخل 

العربــي  الربيــع  ثــورات  وتعــّد 
دول  بعــض  شــهدتها  التــي 
الشــرق األوســط بداية من عام 
المؤشــرات  أبــرز  مــن   2010
علــى عــودة روســيا للعــب دور 

دولي جديد.
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مفاجأة  الذي كان  األسد،  بشار  نظام  لدعم   2015 عام  منذ  العسكري يف سوراي 
منذ  املنطقة  نزاعات  العسكرية لالخنراط يف  القوة  للكثريين؛ ألن موسكو مل تستخدم 
عقود. وكان لروسيا االحتادية أيضاً دور مؤثر يف األزمة القطرية -اخلليجية اليت اندلعت 
التعاون  أقدمت ثالث دول خليجية أعضاء يف جملس  5 حزيران 2017 حينما  يف 
اخلليجي )السعودية، واإلمارات، والبحرين(، ابلتحالف والتضامن مع دولة غري عضو 
الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض حصار بري وحبري  العالقات  )مصر(، على قطع 
وجوي عليها. إذ تطور املوقف الروسي من األزمة من مرحلة احلذر واحلياد إىل االحنياز 
بشكل ما إىل اجلانب القطري، تبعاً للمصاحل الروسية وانطالقاً من تبين السياسة اخلارجية 
الروسية يف عهد الرئيس فالدميري بوتني نظرية )الواقعية الكالسيكية اجلديدة(، أي النظر 
إىل املصاحل القومية كأساس موجه لعالقات روسيا اخلارجية ومواقفها يف إدارة األزمات 

عوضاً عن املبادئ األيديولوجية.
مشكلة البحث:  

إن  الدور اجلديد الذي تؤديه روسيا يف عهد الرئيس فالدميري بوتني هو موقفها 
جتاه ما  حيدث من أزمات وقضااي يف  منطقة  الشرق  األوسط والسيما املوقف البارز جتاه 
األزمة السورية اليت وظفت روسيا )القوة الصلبة( يف إدارهتا لالزمة من طريق التدخل 
العسكري املباشر، هذا فضاًل عن دورها البارز يف األزمة القطرية-اخلليجية وتوظيفها 
وإن كل  لألزمة.  إدارهتا  املرنة( يف  )القوة  واالقتصادية  والسياسية  الدبلوماسية  ألدواهتا 
ما تقدم دفعنا إىل دراسة التوجه اجلديد للسياسة اخلارجية الروسية جتاه منطقة الشرق 

الوسط، مع الرتكيز على األزمة السورية، واألزمة القطرية-اخلليجية، كحاليت دراسة.  
وعليه ، نطرح  اإلشكاليات البحثية التالية على صيغة تساؤالت:

الدور . 1 وما  األوسط،  الشرق  منطقة  جتاه  اجلديدة  الروسية  االسرتاتيجية  ما 
الذي أداه الرئيس فالدميري بوتني يف رسم مالحمها؟

كيف تتعامل السياسة اخلارجية الروسية يف إدارهتا ألزمات منطقة الشرق . 2
األوسط )األزمة السورية، واألزمة القطرية-اخلليجية(؟  

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

إن  الــدور الجديــد الــذي تؤديــه 
الرئيــس  عهــد  فــي  روســيا 
موقفهــا  هــو  بوتيــن  فالديميــر 
أزمــات  مــن  مــا  يحــدث  تجــاه 
الشــرق   فــي  منطقــة   وقضايــا 
الموقــف  والســيما  األوســط 

البارز تجاه األزمة السورية.
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فرضية البحث: 
استند البحث إىل فرضيتني رئيستني، مها:   

1- ميثل طموح روسيا حتت قيادة بوتني يف استعادة جانب من دورها ونفوذها 
قوى عظمى، بعد أن فقدت هذا الطموح إثر اهنيار االحتاد السوفييت السابق، دوراً مهماً 

يف حتريك االسرتاتيجية الروسية اجلديدة جتاه منطقة الشرق األوسط.
السياسة  يف  املتحكم  األساس  املعيار  هو  )املصلحي(  الواقعي  البعد  إن   -2
أزميت  والسيما  األوسط،  الشرق  منطقة  لألزمات يف  إدارهتا  وطريقة  الروسية  اخلارجية 

سوراي والقطرية-اخلليجية موضوعي البحث.
هدف البحث: 

يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
1- بيان أمهية منطقة الشرق األوسط يف االسرتاتيجية الروسية.

األوسط  الشرق  منطقة  جتاه  الروسية  اخلارجية  السياسة  أهداف  توضيح   -2
والوسائل املعتمدة لتنفيذها.

3- حتليل طريقة إدارة السياسة اخلارجية الروسية وتعاملها جتاه أزمات املنطقة مع 
الرتكيز على األزمة السورية، واألزمة القطرية–اخلليجية أمنوذجاً للدراسة. 

أمهية البحث: 
تكمن أمهية الدراسة كوهنا تعاجل ابلبحث والتحليل إحدى املوضوعات املهمة، 
وهي اسرتاتيجيات القوى الكربى، إذ إن تتبع اسرتاتيجيات هذه الدول يساعدان على 
فيما شهدته منطقة  والسيما  جمرايت األحداث يف الساحة الدولية وتفسريها،  فهم 
الشرق األوسط من حتوالت سياسية يف إطار احلراك العريب )الربيع العريب(. وتعطي هذه 
الدراسة رؤية شاملة لالسرتاتيجية الروسية اجلديدة جتاه منطقة الشرق األوسط، وأهدافها 
الرئيسة، والوسائل املتبعة يف تنفيذها، مع الرتكيز على إدارة السياسة اخلارجية الروسية 
الزمتني من أهم أزمات املنطقة بعد أحداث الربيع العريب، وهي: األزمة السورية، واألزمة 

القطرية–اخلليجية.
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أواًل: أمهية منطقة الشرق األوسط يف االسرتاتيجية الروسية: 
ملتقى  فهو  اجلغرايف؛  موقعه  يف  األوسط  للشرق  االسرتاتيجية  األمهية  تكمن 
األسود،  والبحر  قزوين،  )حبر  العاملية:  البحار  أهم  على  ويشرف  القدمي  العامل  قارات 
العرب(، ويتحكم يف  العريب، وحبر  املتوسط، والبحر األمحر، واخلليج  األبيض  والبحر 
ومضيق  البسفور،  ومضيق  السويس،  وقناة  طارق،  )مضيق جبل  املائية:  املمرات  أهم 
الدردنيل، ومضيق ابب املندب، ومضيق هرمز(؛ وعليه تعّد منطقة الشرق األوسط من 
املناطق األكثر حيوية يف العامل، وهي حمط أنظار جل الفاعلني الدوليني، كوهنا منطقة 
هلا مكانتها اجليوبولتيكية وأمهيتها االقتصادية نظراً ملا حتويه من احتياطيات ضخمة من 
النفط اخلام والغاز الطبيعي مصدر الطاقة الرئيس وعصب االقتصاد العاملي، فضاًل عن 
املندب مها شراين  العامل، فمضيقا هرمز وابب  حتكمها مبمرات حبرية هي األهم يف 
وكذلك  واهلند والياابن،  منها كالصني  اآلسيوية  والسيما  العامل  دول  من  لكثري  احلياة 
دول االحتاد األورويب، فمضيق هرمز الذي يعّد أهم ممر عاملي للنفط يقع عند مدخل 
اخلليج العريب بني عمان وإيران وتصدر دول اخلليج عن طريقه حنو 90 % من إنتاجها 
النفطي، وحبسب تقرير لوزارة الطاقة األمريكية فقد تدفقت عرب املضيق عام  2016 
بزايدة  أي  يومياً  برميل  مليون  مليوانً ونصف  عشر  مثانية  حنو  بلغت  نفطية  منتجات 
مليون ونصف مليون برميل عن عام 2015، أما مضيق ابب املندب فهو يصل البحر 
واليمن  األفريقي  الساحل  اهلندي ويربط بني جيبويت على  األمحر خبليج عدن واحمليط 
وانقالت  الشحن  سفن  عدد  االسرتاتيجية يف  أمهيته  وتكمن  اآلسيوي  على الساحل 
النفط العمالقة اليت متر عربه من االجتاهني أبكثر من 21 ألف قطعة حبرية سنواي أي ما 
يعادل 57 قطعة يومياً، تدفق ما يقدر بنحو 4.8 مليون برميل يومياً من النفط اخلام 
واملنتجات البرتولية املكررة عرب هذا اجملرى املائي يف عام 2016 حنو أورواب والوالايت 

املتحدة وآسيا)1(. 
اجلانب اآلخر املهم هنا هو املخزون الضخم من النفط والغاز يف منطقة الشرق 
األوسط، والسيما منطقة اخلليج العريب، فبحسب منظمة أوبك فإن منطقة اخلليج هي 
مركز الثقل النفطي العاملي إنتاجاً واحتياطياً وثروة. فقد بلغ إنتاجها عام 2016 حوايل 
)26473.5( ألف برميل يومياً، يشكل نسبة )33.5 %( من إمجايل اإلنتاج العاملي 
من النفط اخلام، وقد شاركت دول جملس التعاون اخلليجي ابلنصيب األكرب منه، إذ بلغ 
إنتاجها إاّبن العام نفسه )18251.5( ألف برميل يومياً، مشكاًل نسبة )68.9 %( 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

فــإن  أوبــك  منظمــة   فبحســب 
مركــز  هــي  الخليــج  منطقــة 
الثقــل النفطــي العالمــي إنتاجــًا 

واحتياطيًا وثروة.



37  العدد )4( 2019

من إمجايل إنتاج منطقة اخلليج العريب، ونسبة )23.1 %( من إمجايل اإلنتاج العاملي 
)جدول 1(، وبلغ االحتياطي النفطي يف منطقة اخلليج حوايل )797.99( مليار برميل 
عام 2016، أي ما يعادل )62.4 %( من جممل االحتياطي العاملي للنفط اخلام البالغ 
)1278.2( مليار برميل، وقد استحوذت دول جملس التعاون اخلليجي على النصيب 
األكرب منه، ومبا يعادل )62.2 %( من إمجايل احتياطي منطقة اخلليج العريب، ونسبة 
)38.8 %( من إمجايل االحتياطي العاملي عام 2016 )جدول 2(. وتبلغ عوائده 
املالية )17.65( تريليون دوالر إذا احتسبنا أسعار عام 2015 الثابتة. وعلى سبيل 
املقارنة، فقد بلغ إمجايل حجم الناتج احمللي السنوي لعام 2015 يف اململكة املتحدة 
)2.9( تريليون دوالر سنوايً، ويف الياابن )4( تريليون دوالر، ويف الصني )11( تريليون 

دوالر، ويف الوالايت املتحدة )18( تريليون دوالر سنواًي)2(. 
وقد فرضت ضغوط اجلغرافيا على روسيا االهتمام مبنطقة الشرق األوسط، ومبا أن 
روسيا تشغل احليز األكرب من منطقة أورآسيا، فإن الشرق األوسط يشكل البوابة اجلنوبية 
لفرض  القيصرية  روسيا  سعت  ولذا  الدافئة؛  املياه  وبني  بينها  اجلغرايف  والفاصل  هلا، 
وجودها الفاعل يف املنطقة والوصول إىل املياه الدافئة، ومن أجل ذلك شنت حروابً عدة 
ضد الدولتني الفارسية يف األعوام )1809، و1813، و1826(، والعثمانية لألعوام 
)1828، و1829، و1853(. وبعد ذلك سعى االحتاد السوفييت جاهداً لتحقيق 
ذلك احللم، فحقق يف ستينيات القرن العشرين وسبعينياته وجوداً عسكرايً يف كل من 
مصر، وإثيوبيا، والصومال، واليمن اجلنويب، واجلمهورية العربية اليمنية، والسودان، وليبيا، 
واجلزائر، والعراق، فضاًل عن سوراي اليت توجد فيها القاعدة البحرية الروسية األهم يف 
طرطوس على ساحل البحر األبيض املتوسط. بيد أن نفوذ االحتاد السوفييت بدأ يتقلص 
تدرجيياً مع بداية أزمته االقتصادية اليت كانت أحد أسباب احنالل االحتاد وتفككه يف 
يوم 26 كانون األول 1991، حيث خسر معظم مناطق نفوذه، وحينما ورثه االحتاد 

الروسي مل يتبق من نفوذه إال سوراي بدرجة رئيسة، واجلزائر بدرجة اثنوية)3(.
لقد شّكل فوز فالدميري بوتني يف االنتخاابت الرائسية يف العام 2000 نقطة 
اً ملحوظاً يف اسرتاتيجياهتا  حتول رئيسة يف السياسة اخلارجية الروسية اليت شهدت تغريُّ
وهنجها، إذ أعلن عن املبادئ اجلديدة للسياسة اخلارجية الروسية؛ ويرجع هدف هذا 
اإلعالن يف حماولة روسيا للعودة مرة أخرى إيل دورها املركزي واألساس يف النظام الدويل 
بداًل من دورها امللحق والفرعي الذي تولته بعد اهنيار االحتاد السوفييت، ومن أجل ذلك 

لقد شــّكل فــوز فالديمير بوتين 
فــي االنتخابــات الرئاســية فــي 
تحــول  نقطــة   2000 العــام 
رئيســة فــي السياســة الخارجيــة 
تغيُّــرًا  شــهدت  التــي  الروســية 
اســتراتيجياتها  فــي  ملحوظــًا 

ونهجها.
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أتبعت روسيا سياسة برغماتية حىت تستطيع إهناء اهليمنة األمريكية وحتويل النظام الدويل 
من نظام أحادي القطبية إيل نظام متعدد األقطاب. ونتيجة ملا سبق؛ جند أن السياسة 
اخلارجية لروسيا االحتادية قد نشطت مرة أخرى يف منطقة الشرق األوسط لتفتح لذاهتا 

جمااًل حيوايً جديداً لتعظيم مصاحلها. 
جدول )1( احتياطي دول جملس التعاون اخلليجي من النفط اخلام والغاز الطبيعي 

ونسبته )%( من احتياطيات منطقة اخلليج العريب والعامل لعام 2017

الدول
 االحتياطي النفطي

)مليار برميل عند هناية السنة(
احتياطي الغاز الطبيعي

)مليار مرتمكعب عند هناية السنة(

97.806091اإلمارات
0.1292البحرين

266.468588السعودية
25.2424299قطر

101.501784الكويت
5.37705عمان

496.4941559إمجايل دول اجمللس
143.103694العراق
158.4033499إيران

797.9978752إمجايل منطقة اخلليج
1278.2195892إمجايل العامل

نسبة دول اجمللس من إمجايل 
52.8 %%62.2منطقة اخلليج

نسبة دول اجمللس من
21.2 %38.8 %إمجايل العامل

أبو ظيب، 2017،  املوحد 2017،   العريب  االقتصادي  التقرير  العريب،  النقد  املصدر: صندوق 
ملحق )1l5(، ص: 332، وملحق )2l5(، ص: 333.

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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جدول )2( إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي من النفط اخلام والغاز الطبيعي 
ونسبته )%( من إمجايل إنتاج منطقة اخلليج العريب والعامل لعام 2017 

              
           الدول

إنتاج النفط اخلام
)ألف برميل / يوم(

إنتاج الغاز الطبيعي
)مليون مرت مكعب / سنة(

3075.061084اإلمارات
200.222351البحرين

10459.0110860السعودية
655.0182830قطر

2954.317291الكويت
908.032779عمان

18251.5427195إمجايل دول جملس التعاون اخلليجي
4630.010416العراق
3592.0226905إيران

26473.5664516إمجايل منطقة اخلليج العريب
78924.93674470إمجايل العامل 

نسبة دول اجمللس من إمجايل منطقة 
اخلليج العريب

% 68.964.3%

%23.111.6 %نسبة دول اجمللس من إمجايل العامل

املصدر: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2017، أبو ظيب، 2017، ملحق 
)3l5(، ص: 334، وملحق )4l5(، ص: 335.

وقد جتسد ذلك جلياً بدعوة بوتني يف متوز من العام 2015 إىل ضرورة تعديل 
اسرتاتيجية األمن القومي الروسي واملقّرر العمل هبا حىت العام 2020. وقال بوتني يف 
اجتماع جملس األمن الروسي: »من الضروري حتليل التحّدايت واألخطار احملتملة مجيعها، 
اسرتاتيجية  وتعديل  قصرية،  فرتة  واإلعالم وغريها، خالل  واالقتصاد  السياسة  لتشمل 
األمن القومي الروسي، بناًء على نتائج هذا التحليل«. وابلفعل يف 2015/12/31 
صدرت وثيقة األمن القومي الروسي املعّدلة، إذ شّكل ضمان هذا األمن أولويّة يف إطار 
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عمل الدولة، وتبلور اهلدف الرئيس منها يف استعادة روسيا ملكانتها كقوة عظمى موازية 
للغرب، وخباصٍة يف الشرق األوسط، لالستجابة املالئمة للتهديدات اليت تواجه العامل يف 

القرن احلادي والعشرين)4(. 
وعليه، أييت اهتمام روسيا مبنطقة الشرق األوسط من منطلق االستجابة للموقع 
اجليوسياسي الذي يفرض عليها االهتمام ابالعتبارات اإلقليمية احمليطة والعاملية القريبة 
للصاحل  فائدة  ذات  اقتصادية  عالقات  وإلقامة  القومي،  لألمن  هتديد  منها كمصادر 
الوطين، أو كمجال للحركة والنفوذ اإلقليمي والدويل. وهو ما يتطلب منها مزيداً من 
االهتمام هبذه املنطقة، والسيما أن روسيا تعمل ألجل استعادة مكانتها قوًة عظمى على 
الساحة الدولية وهو ما حيتم عليها إعادة رسم مصاحلها يف هذه املنطقة احليوية واحلساسة 

من العامل، على وفق التطورات واملستجدات الدولية اليت تسري بوترية متسارعة جداً.
اثنياً: أهداف روسيا االسرتاتيجية يف منطقة الشرق األوسط: 

ميكن حتديد مخسة أهداف ومصاحل كربى وأساسية حتدد منط السلوك الروسي 
يف الشرق األوسط بصفة عامة، واملنطقة العربية واخلليجية منها على وجه اخلصوص، 

وذلك على النحو اآليت:
طريق  من  اسرتاتيجياً  األمريكية  املتحدة  الوالايت  إهناك  على  العمل   -1
النفوذ  على  صراعات  يف  واشنطن  استدراج  طريق  من  وذلك  املنطقة،  يف  مزامحتها 
واهليمنة على أكثر من ساحة -والشرق األوسط أحدها بطبيعة احلال-، وهذا انبع من 
إدراك القيادة الروسية أنه حينما أييت الوقت إلعادة حساب موازين القوى العاملية، وعلى 
الرغم من معرفة موسكو التامة أبهنا ال تستطيع معادلة القوة االقتصادية أو العسكرية 
األمريكية يف أي وقت قريب شاءت فإنه ميكنها حينئٍذ رفض بقائها كقوة عاملية من 
الفئة الثانية، واإلصرار على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى العاملي، وإحدى وسائلها 

نِهكة للوالايت املتحدة.
ُ
إىل ذلك هي تلك املشاغبة املستمرة وامل

مناورات حبرية يف  2013، أكرب  الثاين  ومثال ذلك، أجرت روسيا يف كانون 
البحر األبيض املتوسط   منذ هناية احلرب الباردة. وخالل زايرته ألسطول البحر األسود 
يف شباط من العام نفسه، وقد أكد وزير الدفاع الروسي سريغي شوجيو أن “منطقة 
البحر األبيض املتوسط   هي جوهر كل املخاطر اجلوهرية ملصاحل روسيا الوطنية”، وأن 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

نطقــة  م ب روســيا  اهتمــام  يأتــي 
مــن  األوســط  الشــرق 
للموقــع  االســتجابة  منطلــق 
يفــرض  الــذي  الجيوسياســي 
باالعتبــارات  االهتمــام  عليهــا 
والعالميــة  المحيطــة  اإلقليميــة 
القريبــة منهــا كمصــادر تهديــد 

لألمن القومي.
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استمرار تداعيات الربيع العريب زاد من أمهية هذه املنطقة. بعد ذلك بوقت قصري د، 
عرض سياسة حبرية روسية جديدة إبعالنه قرار إنشاء فرقة عمل اتبعة لوزارة البحرية يف 

البحر األبيض املتوسط   “على أساس دائم”)5(.  
العسكري  الفشل  فإن روسيا تسعى إىل استغالل حاالت  وفضاًل عن ذلك، 
العراق- يف زايدة مكاسبها ونفوذها يف  األمريكي يف الشرق األوسط -وعلى رأسها 
مع  الروسي  التقارب  وتقوية  إيران وسوراي من انحية،  حلليفتيها  املنطقة؛ وذلك دعماً 
دول املنطقة على حساب الوالايت املتحدة ابلطبع من انحية أخرى، وختفيفاً من قوة 
الوجود األمريكي االقتصادي والتجاري الكبري يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. ولعّل 
معارضة روسيا االحتادية للحرب على العراق عام 2003 كان إثبااتً واضحاً على سعي 
موسكو إىل إفشال املشروع األمريكي األحادي يف العامل بنحو عام، ويف الشرق األوسط 
على وجه اخلصوص؛ إذ أدركت موسكو أن املستنقع العراقي لن يكون حبال أسهل من 
املستنقع األفغاين الذي وقع فيه االحتاد السوفييت يف مثانينيات القرن العشرين، وكلَّف 

السوفيت ماداّيً ومعنوايً، وكان من بني عوامل هنايتهم.
ولذلك أدركت روسيا متاماً أن اإلخفاق األمريكي يف العراق وأفغانستان أو أي 
مكان تتورط فيه واشنطن يف منطقة الشرق األوسط سيدق مسماراً جديداً يف نعش 
التفردية األحادية األمريكية، وسيخلِّف فراًغا سياسياً وعاملّياً يف خارطة النظام العاملي 
اجلديد، مما يتيح اجملال أمامها للعودة مرة اثنية إىل الساحة الدولية والشرق أوسطية، 

ولكن هذه املرة بقوة.
للسياسات  ميونيخ«  »مؤمتر  يف  بوتني  الروسي  الرئيس  التوجه  ذلك  أكد  وقد 
األمنية يف شباط 2007، حينما وجه انتقادات حادة للسياسة األمريكية، واستخدامها 
الدولية، وجتاوزها  العالقات  للسيطرة يف  يكاد يكون غري منضبط  الذي  للقوة  املفرط 
حدودها الوطنية يف كل اجتاه، وحذر بوتني من أن قيادة الوالايت املتحدة »لعامل أحادي 
العامل)6(. وأتيت  الصراعات يف  القطب«، غري مقبول، وأّدى إىل احلروب، واملزيد من 
تصرحيات بوتني مبثابة تقييم للسياسة األمريكية، وتعبري عن رفض روسيا هلا ملا متثله من 
هتديد مباشر للمصاحل الروسية، وهي تؤكد أن روسيا تنظر إىل السياسة األمريكية على 
أهنا مصدر خطر على املصاحل الروسية، فموسكو تدرك أن الوجود العسكري األمريكي 
يف منطقة اخلليج العريب، ويف أفغانستان والعراق، ويف بعض مجهورايت آسيا الوسطى، 

ولذلك أدركت روســيا تمامًا أن 
اإلخفــاق األمريكــي فــي العراق 
وأفغانستان أو أي مكان تتورط 
فيه واشنطن في منطقة الشرق 
األوســط ســيدق مســمارًا جديدًا 
األحاديــة  التفرديــة  نعــش  فــي 

األمريكية.
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هو مبنزلة تطويق شامل لألمن القومي الروسي، ويتكامل مع امتداد احللف األطلسي 
بوتني  تصرحيات  وتعكس  الشرقية،  أورواب  دول  للصواريخ« يف  املضادة  »الدرع  ونشر 
فعالية يف  أكثر  بدور روسي  القيام  الروسية ضرورة  القيادة  إدراك  الكرملني  إىل  العائد 
مواجهة السياسة األمريكية، وفعالية الدور الروسي لن تكون ابلضرورة عودة إىل أجواء 
احلرب الباردة، وإىل سباق التسلح بني موسكو وواشنطن، وإمنا ابلسري خبطى اثبتة، ولو 
بطيئة، الستعادة بعض مواقع النفوذ اليت فقدهتا روسيا منذ سقوط االحتاد السوفييت، 
وتصحيح اخللل يف التوازن بينهما إىل عالقة متكافئة بني شريكني على قدم املساواة، يف 

إطار نظام متعدد األقطاب ينهي االحتكار والتفرد األمريكي يف إدارة الشأن الدويل. 
2- مصاحل روسيا االقتصادية يف الشرق االوسط )دبلوماسية الطاقة(: 

اسرتاتيجيتها  من  نسخًة جديدة   2009 أاير  الروسية يف  السلطات  أصدرت 
لألمن القومي، ذكرت فيها قضية الطاقة ألول مرة، مفصلًة الفرص والتحدايت اخلاصة 
هبا، ويف مقدمتها حتدي الشحن املتزايد للطاقة من الشرق األوسط إىل أورواب بوصفه 
هتديداً رئيساً لروسيا)7(. ال تظهر هذه العبارة يف أي وثيقة رمسية روسية أخرى، مبا يف 
ذلك “اسرتاتيجية الطاقة يف روسيا حىت عام 2030”)8( اليت ترسم معامل االسرتاتيجية 
اليت اختارهتا موسكو إلشراك حلفائها اإلقليميني، وتعد مقولة: “أبِق أصدقائك قريبني، 
للطاقة يف  الكرملني  اسرتاتيجية  أفضل طريقة لوصف  األرجح  أقرب” على  وأعدائك 

الشرق األوسط.
لقد أتثرت روسيا -كبقية دول العامل– ابألزمة االقتصادية العاملية اليت أدت إىل 
اخنفاض أسعار النفط عامليا، ولكن اختذت عدة إجراءات من أجل التصدي لألزمة منها 
رفع احلكومة الرسوم اليت تفرضها على تصدير النفط يف متوز 2009، ويف حقيقة األمر 
كانت السياسة اليت رمسها الرئيس بوتني بعد توليه زمام السلطة مبنزلة الدعامة الرئيسة 
اليت أحالت دون اهنيار االقتصاد الوطين بعد وقوع تلك األزمة حيث أراد القضاء على 
السوق احلر للطاقة وكان معارضاً خلصخصة قطاع الطاقة اليت أعلنها الرئيس األسبق 
يلتسن ودخلت حيز التنفيذ واستمرت حىت جميء بوتني، والسياسة اليت انتهجها بوتني 

هتدف إىل)9(: 
التعاون بني كبار الدول املنتجة للنفط، مثل دول اخلليج وفنزويال، والتنسيق . 1

بينهم من أجل حتقيق املصلحة لكل دولة وعدم الدخول يف معارك تنافسية 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

لقد تأثرت روســيا -كبقية دول 
االقتصاديــة  باألزمــة  العالــم– 
إلــى  أدت  التــي  العالميــة 
انخفاض أسعار النفط عالميا، 
ُاتخــذت عــدة إجــراءات  ولكــن 
من أجل التصدي لألزمة منها 
التــي  الرســوم  الحكومــة  رفــع 
تفرضهــا علــى تصديــر النفــط 

في تموز 2009.
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للسيطرة على سوق الطاقة العاملية؛ وبذلك يتم التحكم يف حجم اإلنتاج 
والذي يؤدي بدوره إىل الوصول ألدىن سعر للنفط. ويف سبيل ذلك اقرتحت 
واملصدرة  املنتجة  الدول  يضم كبار  منتدى  إنشاء  فكرة  ودعمت  روسيا 
ملصادر الطاقة، وابلفعل مت أتسيسه يف كانون األول 2008 لتحقيق أقصى 
استفادة اقتصادية من موارد الطاقة، وتبادل اخلربات بني األعضاء، واهلدف 

الرئيس من ذلك املنتدى هو الفصل بني أسعار الغاز الطبيعي والنفط.
العمل على زايدة صادرات روسيا من مصادر الطاقة لدول االحتاد األورويب . 2

هبدف جعل الشركات الروسية أكثر قدرة على املنافسة يف اخلارج، وابلفعل 
املتحدة  الوالايت  يف  هلا  فتح سوق كبري  من  أويل  لوك  شركة  استطاعت 
رئيس والسيما  بنحو  الروسية  الطاقة  على  أورواب  دول  وتعتمد  األمريكية، 
بنحو  الدول  لتلك  أملانيا وشرق أورواب، وتريد موسكو أن تؤمن صادراهتا 
دائم لتمتلك أدوات للسيطرة والتأثري مبا ميكنها من اهليمنة اليت بدورها تؤدي 
للهدف النهائي للقيادة الروسية وهو الوصول لعامل متعدد األقطاب يستند 

إىل مقومات قوة فعلية يف خمتلف اجملاالت.
جانب . 3 من  شديد  إقبال  هناك  اخلارج:  يف  الروسية  ابالستثمارات  الدفع 

قطاع  فـي  لالستثمار  للدولة  التابعة  تلك  الروسية والسيما  النفط  شركات 
النفط والغاز يف الدول املنتجة له يف خمتلف مناطق العامل مـن طريق املـشاركة 
فـي عمليات البحث والتنقيب وتطوير اإلنتاج. فروسيا متتلك التكنولوجيا 
واستخراجه،  اخلام  النفط  عن  والتنقيب  الكشف  جمـال  الالزمة يف  واخلربة 
وكذلك يف جمال الصناعات البرتوكيماوية حيث تُعـدُّ روسيا من أكرب منتجي 
املنتـشرة يف  بفروعها  15 شركة كربى  العامل من خالل  البرتوكيماوايت يف 
خمتلف أحناء العامل. وتُعّد الشركات الروسية خاصة “لوك أويل وغاز بروم” 
حاليـاً مـن كربى الشركات العاملية العاملة يف جمال الطاقة)10(. وميكن حتديد 
خريطة االستثمارات الروسية يف جمال الطاقة يف منطقة الشرق األوسط بنحو 

عام واملنطقة العربية واخلليجية منها خاصة، ابآليت)11(:
- أنشأت شركة لوك أويل وشركة النفط الوطنية السعودية عام 2004 مؤسـسة 
“لوكـسار” املشرتكة الكتشاف حقول الغاز يف اجلزء الشمايل من صحراء الربـع 

ُتعـــدُّ روســيا مــن أكبــر منتجــي 
العالــم  فــي  البتروكيماويــات 
مــن خــالل 15 شــركة كبــرى 
بفروعهــا المنتـــشرة في مختلف 
أنحــاء العالــم. وُتعــّد الشــركات 
أويــل  “لــوك  الروســية خاصــة 
وغــاز بــروم” حاليـــًا مـــن كبــرى 
الشــركات العالميــة العاملــة في 

مجال الطاقة.
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اخلـايل واستثمارها يف مساحة 30 ألف كم2 ملدة 40 سنة، ومتتلك لوك أويل 
80 % مـن أسـهمها. وتتـسم مشاركة شركة “لوك أويل” الروسية يف استثمار 
حقول الغاز واملكثفـات فـي الـسعودية أبمهية ابلغة يف هذا اجملال، فيما تشارك 
شركة “سرتوي تـرانس غـاز” الروسـية فـي صياغة شبكة توزيع الغاز يف أراضي 

اململكة السعودية.
 - اشرتاك شركيت “سينفط”، و”لوك أويل” الروسيتني يف تطوير حقول النفط 
الكويتية األربعة الشمالية، وهي مشاريع ترتاوح تكلفتها بني 7-8 مليار دوالر.

والذي  املتحدة  العربية  الغاز “الطويلة–الفجرية” ابإلمارات  أنبوب  - مشروع 
يبلغ طولـه 240 كيلومرتاً وتقوم بتنفيذه شركة سرتوى ترانس غاز الروسية، وقد 

مت يف عام 2009 إجنـاز املرحلة األوىل من املشروع من إمجايل ثالث مراحل. 
- التعاون مع سلطنة عمان يف إطار مشروع “كونسوريتوم” ملد خط أانبيب 
يف منطقة حبر قزوين لنقل النفط من كازاخستان عرب األراضي الروسية إىل مينـاء 
التنفيذ يف  املشروع حيز  البحر األسود، وقد دخل  الروسي على  نوفورسيـسك 

تشرين الثاين 2001.
تعد  واليت  والغاز،  للنفط  العمالقة   )Lukoil( أويل”  “لوك  جُتري شركة   -
اثين أكرب شركة روسية بعد شركة “غازبروم”، مفاوضاٍت لبدء اإلنتاج يف حقل 

أرطاوي )Eridu( املكتشف حديثاً يف العراق.
- أطلقت “غازبروم نفت” )الذراع النفطية لشركة جازبروم( وحداٍت استكشافية 
يف كردستان العراق، يف الوقت الذي تدير فيه حقل بدرة )Badra( يف جنوب 
تعاون مع كردستان،  اتفاقيات  العراق. فضاًل عن ذلك، وّقعت “روسنفت” 
من  يزيد  مما  العراق؛  يف كردستان  الرئيس  النفط  خط  على  سيطرهتا  وأعلنت 

استثماراهتا يف املنطقة املتمتعة ابحلكم الذايت إىل 3,5 مليارات دوالر.
- توصلت شركة “روسنفت” إىل توقيع اتفاقيٍة متهيدية مع شركة النفط الوطنية 
اإليرانية قبيل إبرام اتفاق ملزم للمشاركة يف مشاريع النفط والغاز اإليرانية على 

مدى السنوات القليلة املقبلة، ابستثماراٍت تصل إىل 30 مليار دوالر. 
- بدأت أربع شركات نفطية روسية ابلتفاوض مع سوراي لالستثمار املشرتك يف 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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إىل جنب مع  الطاقة، وهي“مغامرة” تدفعها االعتبارات السياسية جنباً  جمال 
مثيلتها التجارية؛ فال تقتصر األهداف الروسية على استكشاف االحتياطيات 

السورية من النفط واستخراجها بطبيعة احلال.
ختاماً، يتيح املوقع املركزي الذي تسعى إليه روسيا بني آسيا وأورواب عدة خيارات 
وحدٍة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  األوسط  والشرق  موسكو  ابتت  فقد  والغرب.  الشرق  بني 
جيوسياسية واحدة؛ وهو األمر الذي تطلب إعمال األداة العسكرية الروسية يف سوراي 
للتكّيف مع ذلك الواقع اجلديد من انحية، والتواكب مع اجلغرافيا السياسية للطاقة من 

انحيٍة أخرى.
3- تصاعد النفوذ الروسي يف أسواق القمح ابلشرق األوسط )دبلوماسية الغذاء(:

دخلت روسيا أسواق احلبوب الدولية كمصدر كبري ومستقر هلا منذ حنو سبعة 
أعوام، بعد أن كانت جمرد مصدر هامشي ومتذبذب أو حىت مستورد يف بعض السنوات 
قبل ذلك، وبلغت صادراهتا حسب إحصائيات وزارة الزراعة الروسية )35.2( مليون 
طن من القمح خالل العام الزراعي 2017-2018، بزايدة نسبتها )44 %(، مقارنة 
ابلعام الزراعي املاضي. ويرجع سبب تزعم روسيا قائمة مصدري القمح يف العامل، حسب 
ما بينه )أندريه سيزوف( املدير التنفيذي لشركة »SovEcon” الروسية املتخصصة 
املنافسة، فضاًل  اجليدة واألسعار  نوعيته  الزراعية واستشاراهتا، إىل  يف أحباث األسواق 
الكبرية  العديد من األسواق  تتمتع به روسيا وقرهبا من  الذي  املوقع االسرتاتيجي  عن 
مثل أسواق مشال أفريقيا والشرق األوسط، اليت هم بطبيعة احلال من أكرب املستهلكني 

للقمح يف العامل)12(. 
العاملي يف سانت بطرسربغ  الروسي قد صرح يف منتدى احلبوب  الرئيس  وكان 
الغذائي  لألمن  الرئيسني  الضامنني  أحد  تكون  أن  على  قادرة  بالده  أبن  )ليننجراد( 
وتوسيع   ،1991 عام  منذ  مرتوكة  أراض  استثمار  تعتزم  بالده  أن  إىل  مشرياً  العاملي، 
النطاق اجلغرايف لصادراهتا من احلبوب، وستواصل دعم مزارعيها، مؤكداً أن نصيبها من 
سوق احلبوب الدولية البالغ )5 %( فقط ال يتناسب مع امتالك روسيا لنحو )40 %( 
من الرتبة السوداء اخلصبة غري املستغلة يف العامل، وامتالكها لنحو )14 %( من األراضي 
الزراعية االحتياطية اجلاهزة للزراعة يف العامل. وكان وزير الزراعة الروسي قد صرح قبل ذلك 
أبن بالده تستطيع هي وكازاخستان، وأوكرانيا أن توسع حصتها لتصبح )25 %( من 
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سوق احلبوب الدولية)13(.
  ومبا أن منطقة الشرق االوسط وفقاً لتقرير صدر عام 2009 من قبل البنك 
الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة )الفاو( والصندوق الدويل للتنمية الغذائية 
تعد من أكرب مستوردي احلبوب يف العامل. وإن معظم االسترياد أي على األقل )50 %( 
من الغذاء تستهلك من قبلهم)14(؛ لذلك وجدت روسيا ضالتها فيها؛ لتصريف فائض 
إنتاجها احمللي الذي يتزايد سنوايً وحتتاج اسواق خارجية واسعة الستيعابه، فضاًل عن 

توظيفها )دبلوماسية الغذاء( أداًة للتأثري السياسي وزايدة نفوذها يف املنطقة.
الشرق األوسط  الروسية إىل بعض دول  القمح  )3( صادرات  اجلدول  يوضح 
يف عام 2017، ومنه يتضح أن سوراي وتركيا احتلتا املركز األول بوارداهتما من القمح 
الروسي وبواقع )1,7( مليون طن، يشكل ما نسبته )100 %( و)62,9 %( من 
إمجايل وارداهتما من القمح. مث أتيت ابملركز الثاين املغرب )0,7( مليون طن، فاألردن 

)0,294( مليون طن، وأخرياً اجلزائر )0,060( مليون طن.     
جدول )3( صادرات القمح الروسية لبعض دول الشرق األوسط لعام 2017

الواردات من القمح الروسيالدولة
)مليون طن( 

النسبة )%( من إمجايل واردات 
الدولة من القمح

1,7100     سوراي
1,762,9     تركيا
24,1    0,7    املغرب
0,29417,5    األردن
0,0602,9      اجلزائر

يف  الروسي  النفوذ  تصاعد  كيف  املتقدمة،  والدراسات  لألحباث  املستقبل  مركز  املصدر: 
أسواق القمح ابلشرق األوسط؟ يف 24 تشرين األول 2017، ص: 3 - 4، على الرابط اآليت:

https://futureuae.com/ar-US/MainPage/Item/3372/% 

وعليه، تعّد دبلوماسية الغذاء إحدى الوسائل اليت توظفها السياسة الروسية يف 
توجهها حنو دول الشرق األوسط، والسيما يف بعده االقتصادي، وهي أداة أيضاً لزايدة 
البساط من شركات تصدير  الروسي على دول منطقة، ومبنزلة سحب  النفوذ والتأثري 
القمح األمريكية، مستفيدة من ميزات القرب اجلغرايف وما تعنيه من اخنفاض نفقات 
النقل والتأمني، اليت تعد عاماًل مهماً يف حتديد جغرافيا العالقات التجارية الدولية يف 
جمال احلبوب. وهذه اجلغرافيا ال تصب يف مصلحة الوالايت املتحدة البعيدة عن أسواق 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

وجــدت روســيا ضالتهــا فيهــا؛ 
إنتاجهــا  فائــض  لتصريــف 
ســنويًا  يتزايــد  الــذي  المحلــي 
خارجيــة  اســواق  وتحتــاج 
واســعة الســتيعابه، فضــاًل عن 
الغــذاء(  )دبلوماســية  توظيفهــا 
وزيــادة  السياســي  للتأثيــر  أداًة 

نفوذها في المنطقة.
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االستهالك الرئيسة يف الوطن العريب وآسيا ابملقارنة مع روسيا. 
4- مصاحل أمنية: تتمثل يف القلق الروسي من امتداد خطر التطرف الديين 

واإلرهاب إىل حدودها:
  إن التخوف الروسي من أحداث الربيع العريب وما جنم عنها من انتشار لإلسالم 
السياسي العابر للحدود هو ما جعلها مهتمة كثرياً مبنطقة الشرق األوسط خوفاً من 
وصول األمر إىل اجملال األورآسي، ومنذ البداية حاولت روسيا االحتفاظ بتعريف خاص 
الغريب، حيث ترى روسيا  هبا ملفهوم اإلرهاب والذي اختلفت يف تعريفه مع اجلانب 
أعمال املقاومة الفلسطينية حق مشروع يراها الغرب وإسرائيل بنحو خاص إرهاابً جيب 
وهذا  ابإلرهايب،  داعش  تنظيم  بشأن وصف  خيتلف  مل  اجلميع  أن  إال  عليه،  القضاء 
النظام  ودعمت  سوراي،  أرض  على  التنظيم  فعالة ضد  إجراءات  اختاذ  حنو  دفعها  ما 
على  والغرب  الروس  بني  اخلالف  مقابل  ويف  وسياسياً،  واقتصادايً  عسكرايً  السوري 
تعريف اإلرهاب بيَد أن روسيا والعرب يتفقون متاماً بشأن مكافحة اإلرهاب والتطرف 

الديين)15(. 
ما  تنظيم داعش وإعالن  أعقبت ظهور  اليت  التطورات  تقدم أوضحت    ومما 
يسمى »ابلدولة اإلسالمية« ارتباط األمن القومي الروسي أبمن منطقة الشرق األوسط 
يف  له  احلاضنة  املناطق  من  تبدأ  أن  لإلرهاب جيب  روسيا  مكافحة  وأن  واستقرارها، 
صفوف  إىل  املنضمني  أعداد  تزايد  روسيا كثرياً  أزعج  فقد  سوراي.  والسيما  املنطقة، 
الوسطى اجملاورة هلا، والذين يقدرون يف جمملهم أبكثر  داعش من روسيا ودول آسيا 
من )7000( شخص على وفق بياانت منظمة األمن اجلماعي وهيئة األمن الفيدرالية 
الروسية، من بينهم )2714( من الروس. ومن مث، فإن خطر داعش ال يهدد سوراي 
واملنطقة فحسب، ولكن روسيا أيضاً، والسيما أن التنظيم أعلن روسيا عدواً له، وأعلن 
األجهزة  الروسيات سبااي. ورصدت  وأخذ  الكرملني،  اجلهاد ضدها، وهدد ابحتالل 
األمنية الروسية تزايداً ملحوظاً يف مراكز جتنيد الشباب واألماكن اليت جيري فيها جتنيد 
العمليات اإلرهابية حتت دعوى اجلهاد. وأشار  للمشاركة يف  مواطنني روس وأجانب 
األمني العام ملنظمة األمن اجلماعي اليت تضم )روسيا، وبيالروسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، 
التوجه  ذات  اإلنرتنت  مواقع  عدد  املتزايد يف  النمو  إىل  وقرغيزستان(،  وطاجكستان، 
املتطرف والسيما يف منطقة آسيا الوسطى، موضحا أن أجهزة املنظمة رصدت )57( 

وأن مكافحــة روســيا لإلرهــاب 
المناطــق  مــن  تبــدأ  أن  يجــب 
المنطقــة،  فــي  لــه  الحاضنــة 

والسيما سوريا.
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ألف موقع إنرتنت يعمل على جتنيد مقاتلني للمنظمات املتطرفة منها تنظيم داعش، وأهنا 
حجبت أكثر من )50( ألفاً منها، هذا إيل جانب األعداد الكبرية من عناصر داعش 

اليت تتدفق وتستقر يف األراضي األفغانية القريبة من روسيا وفضائها األمين)16(.
ومبا أن البعد األمين له أولوية لدى اجلانب الروسي فكان ال بد من أن تكافح 
روسيا ذلك التنظيم اإلرهايب والسيما بعد أن هدد أكثر من مرة أبن روسيا عدو له وأنه 
يستهدفها أمنياً؛ ومن هنا كان ال بد أن تبدأ روسيا يف اختاذ إجراءات سريعة وفعالة يف 
مكافحة ذلك التنظيم اإلرهايب، ولعل أهم تلك اإلجراءات كان حماربة التنظيم يف عقر 
داره يف منطقة الشرق األوسط، وهذا هو السبب الذى يربر به اجلانب الروسي دوماً 

التدخل العسكري يف سوراي.
5- أمهية منطقة الشرق األوسط يف جمال جتارة السالح الروسية: 

السياسية  الصراعات  فيها  تتداخل  شائكة  قضية  العامل  يف  السالح  جتارة  تعّد 
االعتبارات  مع  القومي،  األمن  ومفاهيم  االسرتاتيجية  األمهية  ومقتضيات  والعسكرية 
االقتصادية من جتـارة وتصـنيع، فعدا عـن كوهنـا تؤمن دخاًل قومياً كبيـراً وترفـع مسـتوى 
صـادرات البلـد املصـنع، فإهنـا تـوفر فـرص عمـل كثيـرة ألبنـاء هـذا البلـد؛ مما خيفض من 

مستوى البطالة.
وتعدُّ منطقـة الشـرق األوسـط مـن بـني أكثـر املنـاطق شـراء للسـالح علـى مسـتوى 
العـامل، إىل درجـة أنـه تصـب فيهـا صـادرات السـالح مـن الـدول كافـة املتـاجرة بـه، ومبـا 
يعـادل نسـبة )50 %( مـن قيمـة هـذه الصـادرات على صعيد دول العامل الثالث، وتربز 
أمهية منطقة الشرق األوسط ابلنسبة للشركات العاملية املصدرة للسـالح. وذلك ابلنظر 

إىل عدة اعتبارات أمهها:
التـي ال بـد أن تعـود  - إن هـذه املنطقـة غنيـة بثروهتـا النفطية وفوائضـها املاليـة 
الـى الـدول الصـناعية املنتجة للسالح بنحو أو آبخر حىت تـتمكن مـن حتسـني وضـعها 

االقتصادي، والسيما فـي ظـل مـا تشـهده من أزمة مالية كبرية.
بينها:  مزمنة، من  وصراعات  اليت تشهد حروابً  العامل  مناطق  أكثر  إهنا من   -
الصراع العريب–اإلسرائيلي، ومواجهة خطر اجلماعات اإلرهابية بعد متددها يف كل من 
العراق وسوراي؛ وهو ما أاثر خماوف العديد من الدول والسيما اخلليجية؛ وأدى إىل تزايد 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

وبما أن البعد األمني له أولوية 
لدى الجانب الروســي فكان ال 
بــد مــن أن تكافــح روســيا ذلــك 
التنظيــم اإلرهابــي والســيما بعد 
بــأن  مــرة  مــن  أكثــر  هــدد  أن 
روســيا عــدو له وأنه يســتهدفها 

أمنيًا.
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نفقاهتا العسكرية، والصراع األمريكي–اإليراين يف اخلليج.
- وأخرياً، بروز التحالفـات اإلقليميـة فــي املنطقـة اليت تشكلت نتيجة اخلالفـات 
ضمن  األوسط  الشرق  فــي  دول  عـدة  تكتـل  إىل  أدى  مما  واأليديولوجيــة؛  السياسـية 
معسـكرين، مها: دول جملـس التعـاون اخلليجـي، واألردن ومصـر، وإسـرائيل مـن جهـة، 

وإيران، وسوراي، وحزب هللا يف لبنان، وحركة محاس يف فلسطني من جهة اثنية.
وجتعل جتارة السالح السائرة بوترية متسارعة يف هذه املنطقة شـبح احلـرب قائمـاً 
فـي املنطقة، والسيما فـي ظـل ازديـاد اإلنفاق العسـكري سـواء علـى املسـتوى اخلـاص 
بنطاقهـا اجلغرافـي أو علـى مسـتوى العامل، فقد أنفقت دول الشرق األوسط حنو 150 
مليار دوالر على التسـلح عـام 2017 بزيـادة بلغـت )4 %( سنوايً، فنسبة مقتنيات 
من  العامل  دول  إيرادات  جمموع  من  تقريباً   )% 40( تبلغ  السالح  من  املنطقة  دول 
السالح. قال بيرت وايزمان -ابحث رئيس يف برانمج SIPRI AMEX يف عام 
املعروف ابسم  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  العسكري كنسبة  اإلنفاق  2017-: كان 
مل  حني  يف   .)%  5,2( بلغ  إذ  األوسط،  الشرق  يف  األعلى  العسكري”  “العبء 
اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  أكثر من )1,8 %(  العامل  أخرى يف  منطقة  أي  ختصص 
لإلنفاق العسكري، حسب التقرير الصادر عام 2017 من “معهد ستوكهومل ألحباث 

السالم العاملية” )سيربي(، بعنوان: اجتاهات اإلنفاق العسكري العاملي 2017)17(.
لقد وجدت روسيا فـي عمليـة بيـع السـالح فرصـة كـي تسـتعيد مكانتهـا العامليـة 
اليت تصدر األسلحة  الدول  املنافسة مع خصومها من  فـي مناطق  قـوة مـؤثرة  وتصـبح 
الرئيس  املنافس  تكون  اآلن كي  تسعى  موسـكو  إن  القـول  ميكـن  إنـه  بل  العسكرية، 
بورقة صادرات  تلعب  بقيت روسيا  األمريكية، وعلى هذا األساس  املتحدة  للوالايت 
السـالح الروسـي كـي تعيـد جمـدها السياسـي ولبنائـه مـن جديـد، فضاًل عن أن مسـألة 
بيـع األسلحة والصـناعات العسكرية من أكثر القضااي أمهية يف روسيا ملا هلذه املسألة من 
عوائـد كبيـرة تسـاعد فـي الـدخل القـومي الروسي، وكذا توفريها العملة الصعبة اليت هي 
حباجة إليها، فضاًل عن أتمني فرص عمل لعشرات اآلالف مـن اخلبـراء واملتخصصـني 
الـروس، وهـو أمـر سـيتمخض عنـه ورود عملـة أجنبيـة ميكـن االعتماد عليهـا فـي حتديث 
القاعدة الصناعية احلربية الروسـية، وتغطيـة جـزء مـن استثمارات وزارة الـدفاع فـي جمـال 

توريد األسـلحة إىل القوات املسلحة الروسية)18(.

وتجعــل تجارة الســالح الســائرة 
هــذه  فــي  متســارعة  بوتيــرة 
قائمـــًا  الحـــرب  شـــبح  المنطقــة 
فـــي  والســيما  المنطقــة،  فـــي 
ظـــل ازديـــاد اإلنفاق العســـكري 
ســـواء علـى المســـتوى الخـاص 
علـــى  أو  الجغرافـــي  بنطاقهـــا 

مسـتوى العالم.
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للسـالح  املتلقيـة  العـامل  منـاطق  أكبـر  مـن  واحـدة  األوسـط  الشـرق  منطقة  وتعدُّ 
الروسـي، وقـد تراوحت صـادرات السـالح الروسـي لـدول منطقـة الشـرق األوسـط بـني 
)21-26 %( مـن إمجـايل مـا تســتورده دول املنطقـة مـن أسـلحة عسـكرية، وإن املنطقـة 
تضـمُّ عـدداً مـن كبـار املشـرتين للسـالح الروسـي علـى رأسـهم سوراي وإيران لتنضم إليهم 

بعض الدول األخرى والسيما اخلليجية منها)19(. 
تتخلى عن  أن  أن روسيا ال يسعها  مفادها  نتيجة  إىل  التوصل  من هنا ميكن 
السياسية،  أفريقيا يف شىت اجملاالت  الشرق األوسط ومشال  أتدية دور مؤثر وفّعال يف 
واالقتصادية، واألمنية، والعسكرية بعد أن متكنت من استعادة نفوذها وهيبتها يف هذه 
املنطقة احلساسة واملهمة من العامل، والسيما أهنا تعدُّ األقرب جغرافياً وجيوبولتيكياً هلذه 
املنطقة ويهمها كثرياً عودة األمن واالستقرار إىل ربوعها كونه يؤثر بنحو مباشر وغري 
مباشر على أمنها واستقرارها، فضاًل عن أنه يوفر األرضية املناسبة لتحقيق مصاحلها على 
املديني القريب والبعيد اليت تضررت كثرياً نتيجة حماوالت الدول الغربية السّيما أمريكا 

لالستحواذ على مقدرات هذه املنطقة.
منطقة  يف  الروسية  اخلارجية  السياسة  أهداف  لتنفيذ  املتبعة  الوسائل  اثلثاً: 

الشرق األوسط:
استخدمت روسيا جمموعة من الوسائل لتحقيق جمموعة األهداف اليت ذكرانها 

سابقاً من بينها الوسائل الدبلوماسية، واالقتصادية، والعسكرية:
1- الوسائل الدبلوماسية: 

تعرف الدبلوماسية: أبهنا أحد الوسائل األساسية لتحقيق أهداف الدولة ومصاحلها 
اخلارجية ابلطرق السلمية، وهي الكابح الوحيد واملعقول للحرب وويالهتا، اليت تضمن 
مقداراً ضرورايً من التكافؤ يف الصفات التمثيلية واحرتام رغبات األطراف املتفاوضة يف 
الدفاع املشروع عن مصاحل بالدها يف جو يسوده االحرتام والتقدير املتبادل)20(. إذن 
فالدبلوماسية والعمل الدبلوماسي على نقيض اتم للصراع املسلح، والدبلوماسية شأهنا 
لتحقيق   السياسة  تستخدمها  اليت  املتعددة  الوسائل  من  يعتربان  احلرب كالمها  شأن 

أهدافها .
الشرق  منطقة  دول  مع  عالقاهتا  إدارة  يف  الدبلوماسية  الوسيلة  روسيا  وظفت 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

وتعــدُّ منطقــة الشـــرق األوســـط 
واحـدة مـن أكبـر منـاطق العـالم 
المتلقيـة للسـالح الروسـي، وقـد 
الســـالح  صـــادرات  تراوحــت 
الروســـي لـــدول منطقـــة الشـرق 
بـــين )26-21 %(  األوســـط 
مـــن إجمـــالي مـا تســتورده دول 
المنطقـة مـن أسـلحة عسـكرية.
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األوسط، وذلك يف ظل التطورات املتالحقة اليت تشهدها املنطقة. إذ توالت الزايرات 
سواء من اجلانب الروسي أو من طرف مسؤويل دول املنطقة إىل موسكو، نظراً الزدايد 
الثقة لدى شعوب املنطقة ابلدبلوماسية الروسية املتمسكة بقواعد القانون الدويل، اليت 
املصاحل  اخلالفات واستدامة  نبذ  مبدأ  املنطقة على وفق  تتعامل مع دول  أهنا  أكدت 

املشرتكة.
لقد نشطت الدبلوماسية الروسية يف العديد من قضااي املنطقة، فعلى مستوى 
امللف النووي اإليراين؛ جند أن الدبلوماسية الروسية تعاملت مع األزمة ووضعت حدوداً 
هلا: أوهلا: عدم أتييد التعامل العسكري مع األزمة أبي شكل من األشكال. اثنيها: 
عدم أتييد فرض عقوابت اقتصادية شاملة ضد إيران حيث إهنا قد تؤثر على املصاحل 
االقتصادية الروسية معها. اثلثها: عدم فرض حظر شامل على الربانمج النووي اإليراين. 
رابعها: رفض روسيا أي تدخل خارجي مباشر أو غري مباشر يف األزمة، وقد استخدمت 
الفيتو داخل جملس األمن أربع مرات للحيلولة دون ذلك)21(. أما يف األزمة السورية، 
فقد رفضت موسكو رفضاً قاطعاً أي تدخل خارجي مباشر أو غري مباشر يف سوراي، 
وأكدت على حتمية احلل السلمي وجلوس كل األطراف املعنية على طاولة املفاوضات، 
واستخدمت الفيتو داخل جملس األمن سبع مرات يف عامي 2016 و2017 ضد 

قرارات تدين احلكومة السورية)22(.
اهتمامها  الروسية رمسياً  للعام 2018، أبدت وزارة اخلارجية  الثاين  ويف كانون 
ابلتوسط من أجل وقف املواجهة بني احلراك اجلنويب )االنفصاليني يف جنوب اليمن( 
عرض  جاء  وقد  هادي.  منصور  ربه  عبد  املنفى  يف  املوجود  اليمين  الرئيس  وأنصار 
الوساطة الروسي ليعكس درجة االهتمام الذي توليه روسيا جلنوب اليمن ضمن أهدافها 
الشرق  يف  نفوذها  توسيع  إىل  وتطلعاهتا  ابملنطقة،  التأرخيي  واهتمامها  اجليوسياسية، 
األوسط. إذ تعّد روسيا بسط االستقرار يف جنوب اليمن شرطاً مسبقاً أساسياً لتحقيق 

هدفها املتمثل ابحلصول على دائرة نفوذ يف منطقة البحر األمحر)23(.
2- الوسائل االقتصادية: 

تنفيذ  يف  ُتستخدم  اليت  املهمة  الوسائل  ضمن  من  االقتصادية  الوسائل  تعدُّ 
السياسة اخلارجية، فالعالقات الدولية تتأثر إىل حد كبري ابلعالقات االقتصادية، أي إن 
الدولة اليت متتلك عناصر القوة االقتصادية ستمتلك يف املقابل عناصر التأثري اليت تدعم 

الدبلوماســية  نشــطت  لقــد 
الروســية في العديد من قضايا 
المنطقة، فعلى مســتوى الملف 
أن  نجــد  اإليرانــي؛  النــووي 
الدبلوماســية الروســية تعاملــت 
حــدودًا  األزمــة ووضعــت  مــع 

لها.
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سياستها اخلارجية)24(. ووظفت روسيا هذه الوسيلة ألجل حتقيق أهدافها االقتصادية 
املذكورة آنفاً، وساعدهتا يف ذلك عدة عوامل كان هلا األثر األبرز يف التوجه الروسي حنو 

دول منطقة الشرق األوسط، ميكن أن نوجزها ابأليت: 
اأُلَول . 1 املراتب  العريب-  اخلليج  األوسط -والسيما دول  الشرق  دول  حتتل 

ما  وهو  الطبيعي،  والغاز  اخلام  النفط  من  العاملي  واإلنتاج  االحتياطي  يف 
العاملية والسيما حتديد حجم  النفط  منزلة كبرية يف سوق  للمنطقة  يعطي 
ما يف وسعها كي  تعمل  روسيا  من  الذي جيعل  األمر  واألسعار؛  العرض 
تطور عالقاهتا مع دول املنطقة والسيما النفطية منها بغية ضمان مصاحلها 
االقتصادية والنفطية بنحو خاص، إذ يضمن ذلك لروسيا االحتادية حتقيق 

األهداف اآلتية:
أ- زايدة ملداخيل الصادرات النفطية ب التنسيق حول حجم العرض والسيطرة 
على اسعار النفط اخلام واحليلولة دون اخنفاضها مبا يؤمن االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي يف روسيا والدول النفطية يف املنطقة.
ب- توظيف روسيا ملواردها النفطية والغازية وعالقاهتا مع دول الشرق األوسط 
النفطية يف تطبيق اسرتاتيجيتها القائمة على استعادة مكانتها كقرى عظمى عرب 
استثمار موقع قوهتا يف عامل الطاقة؛ وبذلك يكون مفهوم القوى العظمى يف جمال 

الطاقة مزجياً جيمع بني الطاقة كأداة جتارية، وسياسات بناء القوة معًا)25(.  
 تنمية االستثمارات الروسية املشرتكة مع الدول املنتجة للنفط اخلام والغاز 2. 

الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط، إذ تعتمد روسيا يف ذلك على خرباهتا 
وتقنياهتا يف جمال االستخراج والتنقيب عن النفط اخلام، إذ تعّد شركة )غاز 

بروم(، و)لوك أويل( من كربى الشركات العاملة يف جمال الطاقة)26(.
متثل منطقة الشرق األوسط سوقاً مهمة ذات قوة استيعابية كبرية للصادرات . 3

واألجهزة،  واملعدات،  اآلالت،  مثل  االسرتاتيجية  السلع  من  الروسية 
عالقات  بتطوير  روسيا  اهتمت  لذلك  وغريها؛  واحلبوب،  والشاحنات، 

اقتصادية وجتارية مهمة مع خمتلف دول املنطقة. 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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3- الوسائل العسكرية:
وهي جمموعة القدرات اخلاّصة ابستعمال العنف املسلح املنظم أو التهديد به ضد 
الوحدات الدولية االخرى، وكثرياً ما تلجأ الدول اىل استخدام املساعدات العسكرية أو 
مبيعات االسلحة كأداة للتأثري على سياسات الدول، ومن املمكن أن تستخدم لتحقيق 
أهداف حمددة كأن تستخدم للضغط على دولة النتهاج سياسة معينة أو لتغيري سلوكها 
يف اجتاه معني. ويعّد التدخل العسكري الوسيلة األخرية اليت تلجأ إليها الدول لتحقيق 
هدف أو جمموعة من أهداف السياسة اخلارجية، وتكون الغاية من استخدامها الدفاع، 

أو الردع، أو التوسع)27(.
تظهر الرؤية الروسية الرمسية لدور الوسائل العسكرية يف حتقيق أهداف السياسة 
السياسة  لتحوالت  )نظراً  نصه:  مبا  الروسية  الدفاع  وزارة  واثئق  يف  الروسية  اخلارجية 
اخلارجية يف السنوات األخرية، وأولوايت األمن القومي اجلديدة، لذا فإن القوات املسلحة 
الروسية لديها اآلن جمموعة جديدة متاماً من األهداف اليت ميكن تقسيمها إىل األبعاد 
األربعة الرئيسة التالية: الردع ومواجهة التهديدات العسكرية والسياسية لألمن القومي أو 
مصاحل االحتاد الروسي، تدعيم املصاحل االقتصادية والسياسية لالحتاد الروسي، ومكافحة 

اإلرهاب، وتطوير القوة العسكرية()28(.
  وبنحو عام، تتمثل أولوايت األمن القومي الروسي يف األهداف التالية)29(:

احلد من اهليمنة األمريكية والسعي إىل إجياد نظام عاملي متعدد األقطاب.. 1
على . 2 والتوسع  الروسية  للتخوم  الوصول  من  األطلسي  مشال  حلف  منع 

حساب النفوذ الروسي يف دول الكومنولث.
مكافحة التنظيمات اإلرهابية الناشطة داخل روسيا أو يف الدول الصديقة . 3

هلا.
الشرق األوسط، . 4 املهمة، كمنطقة  املناطق  الروسي يف  النفوذ  دائرة  توسيع 

الروسية  للمنتجات  وهذا حيقق أكثر من هدف منها فتح أسواق جديدة 
والسيما يف جمال التسلح، فروسيا تعد اثين أكرب مصدر للسالح يف العامل. 
  ويف سياق حتقيق هذه األهداف واألولوايت استخدمت روسيا جمموعة من 

المســلحة  القــوات  فــإن  لــذا   
الروســية لديهــا اآلن مجموعــة 
جديدة تمامًا من األهداف التي 
األبعــاد  إلــى  تقســيمها  يمكــن 
األربعة الرئيســة التالية: الردع 
ومواجهــة التهديدات العســكرية 
أو  القومــي  لألمــن  والسياســية 

مصالح االتحاد الروسي.
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األدوات والوسائل، كان من بينها -إن مل تكن أبرزها- األداة العسكرية، إذ خاضت 
األوسط، يف سوراي  الشرق  منطقة  أحدها يف  كان  تدخالت عسكرية،  ثالثة  روسيا 
القرار الروسي يعطي أمهية كبرية نسبياً  وجورجيا وأوكرانيا، ظهر من خالهلا أن صانع 
للعامل العسكري يف حتقيق أهداف سياسته اخلارجية، ويف مواجهة التحدايت املختلفة 

والسيما يف عهد الرئيس الروسي فالدميري بوتني. 
رابعاً: السياسة اخلارجية الروسية جتاه أزمات الشرق األوسط:

إن السياسة اخلارجية الروسية يف إدارهتا ألزمات الشرق األوسط -والسيما يف 
األزمتني: السورية، والقطرية-اخلليجية- تقوم على أساس توظيف األداة العسكرية أو 
األساليب الدبلوماسية-السياسية من أجل احملافظة على مصاحل روسيا االقتصادية يف 

منطقة الشرق األوسط أكثر من الرتكيز يف اجلانب األيديولوجي فيها. 
1- السياسة اخلارجية الروسية جتاه األزمة السورية:

تربز أمهية سوراي يف االسرتاتيجية الروسية نظراً لكوهنا من أهم الدول اليت توجد 
يف الشرق األوسط، وتتمثل هذه األمهية يف وجود قاعدة طرطوس البحرية السورية اليت 
تستخدمها القوات البحرية الروسية واليت تعد قاعدة التموين الوحيدة لألسطول الروسي 
يف منطقة البحر املتوسط، وال تقتصر أمهية سوراي ابلنسبة لروسيا من الناحية االسرتاتيجية 
فقط من طريق ما توافره هلا من حضور على سواحل البحر املتوسط بل هناك اعتبارات 
أخرى جتعل هلا أمهية كربى لدى روسيا من حيث إن روسيا هي جهة التسليح األوىل 
ابلنسبة لسوراي، وتعد سوراي الدولة العربية الوحيدة اليت ما تزال بنيتها العسكرية شرقية 
التسليح بصوره قد أتكد تكون كلية. إذ متثل سوراي سوقاً للسالح الروسي، فقد قدرت 
قيمة املبيعات العسكرية املنجزة واملتفق عليها إابن املدة )2013-2006( حوايل )8( 
مليارات دوالر. هذا فضاًل عن أن سوراي متثل سوقاً مهماً للبضائع والتجارة الروسية يف 
املنطقة العربية حيث إهنا أحد أهم الشركاء العرب التجاريني لروسيا بنسبة )%20( من 

إمجايل التجارة العربية–الروسية وبنحو متنام)30(.
السنوات  يف  ملحوظ  بنحو  ازدادت  قد  الروسية  املصاحل  أن  املالحظ  ومن 
األخرية، والسيما بعد ما مُسي بثورات الربيع العريب، لكون األمهية االسرتاتيجية للمنطقة 
التقارب  بسبب  روسيا  على  مباشر  بنحو  تؤثر  تشهدها  اليت  املتزايدة  واالضطراابت 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

فــي  ســوريا  أهميــة  تبــرز 
نظــرًا  الروســية  االســتراتيجية 
التــي  الــدول  أهــم  مــن  لكونهــا 
األوســط،  الشــرق  فــي  توجــد 
فــي  األهميــة  هــذه  وتتمثــل 
وجــود قاعدة طرطوس البحرية 

السورية.
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األوسط  الشرق  منطقة  يف  الدبلوماسية  أنشطتها  روسيا  زادت  املقابل  يف  اجلغرايف، 
بنحو ملحوظ، وعلى وفق ما تروجه روسيا فإن اهتمامها الزائد مبنطقة الشرق األوسط 
وتطورات األوضاع السياسية فيها وعلى رأسها األحداث يف سوراي حليفتها، ينم عن 
خماوف أمنية روسية ابمتداد خطر اإلرهاب إليها، ويرى بعض الباحثني يف الدعم الروسي 
لنظام بشار األسد عدة أسباابً، أمهها أن روسيا تبحث عما ميكن القيام به مما يؤهلها 

ألداء دور حيوي يف الشرق األوسط، يف موازاة الوالايت املتحدة األمريكية)31(.
أسباب اندالع األزمة السورية:

انطلقت االحتجاجات الشعبية يف سوراي يف 15 آذار 2011، على إثر حادثة 
أاثرت أغلب أهايل حوران يف جنوب سوراي، وهي قيام أجهزة األمن السورية ابعتقال 
)15( طالباً من طلبة املرحلة الثانوية؛ وذلك ألهنم كتبوا شعارات مناهضة للنظام على 
جدران املدارس، متأثرين بشعارات احلراكات اليت قامت يف كل من تونس ومصر، إذ 
2011، وأسفرا  2010، واملصري يف مطلع عام  أواخر عام  التونسي  احلراك  اندلع 
عن اإلطاحة حبكم الرئيسني: التونسي زين العابدين بن علي، واملصري حممد حسين 
مبارك. مث ما لبثت االحتجاجات يف سوراي أن حتولت اىل حراك شعيب قاده جمموعة 
شعارات  رافعني  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  إبصالحات  مطالبني  الشباب،  من 
تطالب ابإلصالحات السياسية والدميقراطية، لكن هذه االحتجاجات جوهبت برد فعل 
عنيف من قبل قوات االمن السورية مستخدمة الذخرية احلية؛ مما أدى إىل مقتل أربعة 
أشخاص يف مدينة درعا. بعد هذه احلادثة حتولت الشعارات من املطالبة ابإلصالحات 
انتشرت وعمت هذه املظاهرات مدن  النظام، حيث سرعان ما  املطالبة إبسقاط  إىل 
حمافظة درعا و بلداهتا، ومعظم املدن السورية، ويف مقدمتها الالذقية، ودوما، وداراي، 

ومحص، وابنياس)32(.
ختتلف األسباب والعوامل وتتعدد اليت أدت إىل اندالع شرارة احلراك السوري، 

اليت ميكن أن نوجزها ابآليت:
1- أسباب داخلية: كان االقتصاد السـوري يف عهـد الرئيس السوري حافظ 
األسد موجهاً، وبوصول جنله بّشـار إىل السـلطة ابلتوريث، أقّر اقتصـاد السـوق؛ فحصـل 
الدولة،  الوسـطى، وتراجع دعم  الطبقة  أّدى إىل تضرر  العام؛ مما  للقطاع  إمهال  بعده 
وتفشي الفسـاد، والسـيطرة على األراضي واملال العام، وبقيـت حالة الطوارئ، واسـتمر 

فــي  الباحثيــن  بعــض  ويــرى   
بشــار  لنظــام  الروســي  الدعــم 
األســد عــدة أســبابًا، أهمهــا أن 
روسيا تبحث عما يمكن القيام 
دور  ألداء  يؤهلهــا  ممــا  بــه 
األوســط،  الشــرق  فــي  حيــوي 
المتحــدة  الواليــات  مــوازاة  فــي 

األمريكية.
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غياب احلرايت العامة يف اجملتمع، وتعرض املواطنون لالضطهاد ومارست احلكومة أعمال 
القمع ضد املعارضني لسياساهتا، فعلى وفق الدستور ال يوجـد فصـٌل بني السـلطات، 
وهتيمن السـلطة التنفيذية على بقية السلطات، ويصادق جملس الشـعب على مشـاريع 
قوانني احلكومة، وال يراقـب أعماهلا. وقد سعى النظام إىل تعزيز والء االقليات كالعلويني 
واملسيحيني والدروز، وضمـن دعـم رجـال األعمال يف االقتصاد، وضاعـف مـن قدرات 

األجهزة االمنية، ووسع حجم القوات املسلحة)33(.
وقد دفعت األوضاع املذكورة جمموعة من املواطنني -أغلبيتهم من الشباب- إىل 
التظاهر يف مناطق خمتلفة من البالد على غرار )درعا، ومحص( مطالبني إبصالحات 
اقتصادية وسياسية، وتطورت هذه االحتجاجات لتنتشر يف معظم مناطق سوراي ويصبح 
هلا أتثري على املستوى الدويل؛ مما أرغم احلكومة السورية على التدخل من أجل ضبط 
الوضع من طريق إقرارها حلزمة من اإلصالحات السياسية يف نيسان 2011 متثلت يف 
تشكيل حكومة جديدة، ومنح اجلنسية السورية آلالف من األكراد اليت حرموا منها 
لعقود ورفع حالة الطوارئ املعمول هبا منذ سنة 1948، غري أن هذه التدابري مل جتد نفعاً 
يف امتصاص الغضب الشعيب الذي دفع ابحلكومة إىل استخدام القوة لتفريق احملتجني 
كانت بدايتها العمليات العسكرية اليت قام هبا اجليش السوري يف كل من )درعا، ودوما( 

أدت إىل سقوط عدد كبري من الضحااي)34(.
2- أسباب خارجية: 

تعزو بعض الدراسات أحد أسباب حدوث احلراك السوري إىل العوامل اخلارجية، 
مفسرة ذلك بـ)نظرية الدومينو الدميقراطي(، وهي نظرية تفرتض وجود قوة خارجية قادرة 
على زعزعة حالة االستقرار القائمة بني جمموعة متجاورة من الكياانت املنتظمة يف ترتيب 
معني، وتفرتض أنه مبجرد جناح تلك القوة يف زعزعة استقرار أي من تلك الكياانت 
تبدأ موجة من عدم االستقرار متّس كل عنصر من عناصر النظام الواحد تلو اآلخر؛ 
وهلذه املوجة سرعة يف االنتشار تتأثر مبدى توافر قدرة ذاتية لدى العناصر اليت تسقط 
املسافة  تكون  أن  النظرية  املوجة. ومن شروط حتقق هذه  أثر  انتشار  تعزيز  على  أواًل 
الفاصلة بني الكياانت املكونة للنظام متساوية، وأن تسقط بسرعة معينة، أو أن يكون 
لدى الكياانت املكونة للنظام استعداداً للتأثر ابملوجة)35(. وتعلي هذه النظرية من أمهية 
العامل اخلارجي إلحداث تغيري يف دولة ما، وقد استخدمت هذه النظرية يف جمال النظم 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

أحــد  الدراســات  بعــض  تعــزو 
أسباب حدوث الحراك السوري 
الخارجيــة،  العوامــل  إلــى 
مفســرة ذلــك بـ)نظريــة الدومينو 
نظريــة  وهــي  الديمقراطــي(، 
خارجيــة  قــوة  وجــود  تفتــرض 
حالــة  زعزعــة  علــى  قــادرة 

االستقرار.
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اليت استخدمتها إىل ارتفاع أو اخنفاض درجة  الدراسات  املقارنة، وتوصلت  السياسية 
الدميقراطية يف دولة معينة ينتشر ويعدي جرياهنا من الدول. ومن مث فإن التغرّي داخل دولة 
معينة حيدث تغرّياً مماثاًل يف الدول اجملاورة هلا مما يشبه أثر العدوى، وهذا ما حدث حينما 
قامت ثورة تونس وانتقلت آاثرها كعدوة إىل مصر، وليبيا، وسوراي، والبحرين، واليمن، 
وإن تنوعت النتائج واختلفت حدهتا من دولة إىل أخرى مثل تونس ومصر )تغيري النظام 
واالنتخاابت(، وليبيا )التدخل الدويل وتغيري النظام(، واليمن ) التدخل اخلليجي وتغيري 

النظام (، والبحرين )التحدي والقمع(، وسوراي )عنف والصراع الدموي()36(. 
وما تقدم من معطيات يثري سؤال مهماً خاصاً جبدلية الداخل-اخلارج يف ثورات 
الربيع العريب. وهل عالقة  الداخل–اخلارج يف ثورات الربيع العريب هي عالقة اتصال 
أم انفصال، وأيهما الفاعل واملؤثر؟ ويف هذا الشأن متيل عدة مقارابت إىل إعالء قيمة 
التفكري بنظرية  البيان أن  العريب. وغين عن  الربيع  »نظرية املؤامرة« يف تفسري حتوالت 
ينسب كل  الذي  العريب  التفكري  يف  التقليدي  االجتاه  بعضهم  يسميه  ما  أو  املؤامرة، 
شيء جيري فوق املستوى العادي إىل نظرية املؤامرة اخلارجية؛ وابلتايل فإنه ينسب هذه 
األحداث اليت يطلق عليها جمازاً اسم »ثورات الربيع العريب« إىل املؤامرة اخلارجية، واىل 
التخطيط اخلارجي، وإىل األفكار واأليدي اخلارجية اليت تستعني أبدوات داخلية)37(، 
وهو التفكري الذي تبادر إىل ذهن العديد من املتابعني لزلزال الربيع العريب منذ الوهلة 
األوىل، وعلى وقع املفاجأة الثورية، ذلك ما أن اندلعت التحركات الشعبية يف كانون 
ليبيا، والبحرين، واليمن،  من تونس مث مصر، وتوالت بعدمها يف  الثاين 2011 بدءاً 
وسوراي...، حىت انطلقت التساؤالت واملراهنات عن طبيعة هذه التحركات إن كانت 

ثورات شعبية تلقائية أم حتركات موجهة خارجياً؟
وبرز يف هذا الشأن اجتاهان:

- االجتاه األول: اجتاه يرى أن الثورات العربية واالحتجاجات هي صناعة داخلية 
خالصة مل يكن فيها أي دور خارجي، ويذهب أنصار هذا االجتاه إىل أبعد من ذلك 
ويعتقدون أبن الغرب والسيما الوالايت املتحدة ليست سعيدة ابلثورات العربية وإمنا يتم 

التعامل معها كأمر واقع)38(. 
- االجتاه الثاين: يرى أن العامل اخلارجي أدى دور القوة املؤثرة يف حتريك الشارع 
العريب وإحداث تغيريات فيه، ويعتقد أصحاب هذا االجتاه -استناداً إىل واثئق سرية 
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كشفها موقع »ويكليكس«- أن الوالايت املتحدة األمريكية دفعت ماليني الدوالرات 
إىل منظمات تدعم الدميقراطية يف مصر، وبعضهم يرى أن هذه الواثئق واملوقع نفسه 
كان هلما دور فاعل مبا حدث يف العامل العريب؛ ألن هذه الواثئق كشفت عدة أمور 
سرية عن احلكام وحاشيتهم وعن حجم الفساد املوجود يف هذه الدول)39(. بل هناك 
من يربط بني املشروع األمريكي للشرق األوسط والربيع العريب، يف مسعى مفاده أن ما 
يسمى ابلربيع العريب هو حلقة من حلقات املشروع األمريكي للتغيري يف منطقة الشرق 
األوسط، ومن منطلق أن املرحلة املمتدة من عام 2003 حىت عام 2007 أخذت 
تظهر مالمح املشروع األمريكي للشرق األوسط من طريق برامج »دعم الدميقراطية« اليت 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكرة متكني األقليات الطائفية يف اإلدارة واحلكم بدول املنطقة، 
فقد حتدث تقرير نشره معهد »غلوابل ريسريتش« يف شهر تشرين الثاين 2006 عن 
وجود تنسيق أمريكي–بريطاين–إسرائيلي يهدف إىل متكني األقليات يف املنطقة، وتوقع 
التقرير أن تشهد املرحلة املقبلة بذل جهود استخباراتية لتشجيع األقليات يف املنطقة 
للمطالبة بكياانت سياسية مستقلة , مما يقدم حجة قوية للتدخل يف شؤون هذه الدول 
حلماية األقليات فيها. ويذهب أاين برمير احمللل املتخصص يف الشؤون الدولية إىل أتكيد 
»أن ما حيدث يف منطقة الشرق األوسط هو جزء من عملية عاملية من )التدمري اخلاّلق( 
الشأن تالحظ  اجليوسياسي)40(. ويف هذا  النظام  )الفوضى اخلالقة( على مستوى  أو 
الوالايت  رأسها  الكربى -وعلى  الدول  لسياسات  اخلارجي  املتغري  دور  أن  األدبيات 
املتحدة األمريكية- يف ثورات الربيع العريب كان واضحاً سواء أكان هذا الدور ذا طابعاً 
املساعدات  تقدمي  أو عرب  املنطقة  الدميقراطي يف  ابلتحول  ما يسمى  من دعم  سلمياً 
واملعوانت، أو كان ذا طابعاً عسكرايً كما حدث يف التدخل العسكري من قبل قوات 
الناتو ضد نظام معمر القذايف يف ليبيا. وإن املتغرّي اخلارجي أدى دوراً مهماً يف أثناء تفجر 
هذه الثورات بقصد دعمها أو فيما يسمى ابملراحل االنتقالية هبدف توجيه سياساهتا 
حيث تدخلت القوى الكربى يف شؤون الدول العربية وعلى رأسها الوالايت املتحدة 
اليت تدخلت يف مسار الثورات العربية للحفاظ على املصاحل األمريكية يف املنطقة، وهو 
تدخل اختذ منحى أكثر صالبة يف التعامل مع ليبيا اليت تدخلت فيها الوالايت املتحدة 
دون غطاء شرعي حبجة املساعدات اإلنسانية ومل تتوقف إال بعد سقوط نظام القذايف.

املوقف الروسي جتاه األزمة السورية:
اختذت روسيا عقب اندالع املظاهرات السلمية ضد بشار األسد ونظامه موقفاً 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

أن ما يحدث في منطقة الشرق 
األوســط هــو جــزء مــن عمليــة 
عالميــة مــن )التدمير الخاّلق( 
علــى  الخالقــة(  )الفوضــى  أو 

مستوى النظام الجيوسياسي.
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ميثل ظاهرايً نقطة وسط ما بني النظام السوري واملعارضة، أو كما يطلق عليه اصطالحاً 
ونبذ  السلمي  التغيري  أمهية  على  التأكيد  ومّثل  املنتصف،  من  العصا  مسك  بسياسة 
العنف والدعوة إىل احلوار واحلل السياسي ضمن األطر القانونية وعلى أساس الوفاق 
الوطين، توجهاً اثبتاً يف موقف روسيا)41(. ومتحور املوقف الروسي جتاه األزمة السورية 
العراقي  املوقفني  للوقوع يف  تفادايً  للتغري  اخلارجي  العسكري  التدخل  فكرة  نبذ  حول 
واللييب، ورفضت روسيا الدعوات اليت وجهت للرئيس بشار األسد عربياً ودولياً للتنحي 
القيادة السورية الوقت الكايف لتطبيق اإلصالحات  والتخلي عن السلطة مطالبة منح 
اليت مت اإلعالن عنها، وعملت على أتمني الغطاء السياسي للنظام السوري يف جملس 
األمن الدويل لالستمرار يف اسرتاتيجيته األمنية والعسكرية يف مواجهة األزمة من طريق 
ما  وهذا  السوري.  النظام  تدين  اليت  القرارات  إلحباط  الفيتو  النقض  حق  استخدام 
أوضحه وزير اخلارجية الروسية سريغي الفروف حيث قال: )لن تصوت روسيا على قرار 

ضد سوراي يف جملس األمن()42(. 
وعليه، فإن املوقف الروسي من األزمة السورية كان موقفاً واضحاً منذ البداية، 
جتاه  النظام  ميارسه  ما  تدين  إن كانت  األسد« وحىت  »بشار  نظام  تدعم  إهنا  حيث 
املتظاهرين فهو يكون على مستوى التصرحيات فقط، بينما تقف القيادة الروسية أمام 
اجملتمع الدويل يف هذا املوقف، ومتثل ذلك يف حيلولة روسيا دون صدور أي قرار يدين 

النظام السوري أو فرض أي عقوابت دولية عليه.
زوااي  عدة  من  السوري  للنظام  املساند  الروسي  املوقف  احملللني  بعض  ويفسر 

خمتلفة، أمهها:
1- حساابت الدور واملكانة: فروسيا ترى يف النظام السوري شريكاً اسرتاتيجياً 
مهماً مينحها التعاون معه مزااي مهمة يف تنافسها مع الوالايت املتحدة األمريكية والغرب 
على مكانتها ودورها يف املنطقة العربية سياسياً وعسكرايً، وتعد سوراي الدولة الوحيدة يف 
املنطقة اليت تسمح لروسيا إبقامة قواعد عسكرية على أراضيها؛ لذلك هتدف روسيا من 
دعم النظام السوري استعادة مكانتها واحلفاظ على دورها يف الشرق األوسط والقوقاز 
من خالل احتواء التحدايت األمريكية والناتو خاصة فيما يتعلق ابملناطق احليوية ألمنها 
القومي، حيث يتحدى الغرب روسيا من خالل فصل جورجيا وأذربيجان عن مناطق 

النفوذ الروسي)43(.

مــن  الروســي  الموقــف  فــإن 
موقفــًا  كان  الســورية  األزمــة 
واضحًا منذ البداية، حيث إنها 

تدعم نظام »بشار األسد«.
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املصاحل االقتصادية الروسية يف  تعد  االقتصادية يف سوراي:  2- مصاحل روسيا 
للدعم الروسي للنظام السوري اليت يعود أترخيها إىل  سوراي من أهم الدوافع املفسرة 
حقبة االحتاد السوفييت، وترتكز هذه املصاحل يف املقام األول على التبادالت التجارية 

واستثمارات الشركات الروسية، والتعاون يف قطاع الطاقة.
سنة  منذ  مطردة  بصورة  تنمو  بدأت  وسوراي  روسيا  بني  التجارية  فالعالقات 
2012، إذ بلغ مستوى التبادل التجاري بينهما سنة 2012 إىل ما يقارب )2( مليار 
دوالر، وخفضت روسيا الرسوم اجلمركية على املنتجات النسيجية املستوردة من سوراي 
بنسبة )25 %( وكانت هذه اخلطوة فعالة يف زايدة حجم التجارة البينية)44(. هذا فضاًل 
عن االستثمارات الروسية يف سوراي واليت قدرت حبسب األرقام الرمسية الصادرة عن غرفة 
التجارة السورية عام 2015 بنحو )20( مليار دوالر، ويرتكز أغلبها يف التنقيب عن 

النفط والغاز)45(. 
وشهد عام 2018 نقلة نوعية يف العالقات االقتصادية الروسية-السورية، كان 
أبرزها انطالق أوىل املشاريع السياحية الروسية يف سوراي يف شهر أاير، إذ ستعيد شركة 
وتبلغ  طرطوس،  مبحافظة  السياحية  املنارة  قرية  أتهيل   )STG.LOGISITC(
تكلفة املشروع )90( مليون دوالر، ويعد هذا املشروع مقدمة ملشاريع سياحية أخرى 
ستقام ابلتعاون بني الدولتني، حيث دخلت )80( شركة استثمار روسية إىل سوراي منذ 

مطلع عام 2018 للتعرف على واقع االستثمار والفرص االستثمارية يف سوراي)46(.
3- األهداف العسكرية الروسية يف سوراي: ميكن أن حندد أبرزها، ابآليت: 

أ- قاعدة طرطوس البحرية: تؤدي القاعدة البحرية الروسية يف سوراي دوراً حامساً 
يف اسرتاتيجية روسيا البحرية، وقد اعرتف قادة البحرية الروسية عالنية أبمهية طرطوس 
للبحرية الروسية. وهي تعد مركز ثقل للوجود الروسي يف منطقة الشرق األوسط، انطالقاً 
البحرية الروسية  اذ تسعى من خالهلا إىل استعادة مكانة  من مصاحلها اجليوسياسية؛ 
البحار املفتوحة، فقد  أن لديها بعض السفن املنتشرة يف  املتوسط والسيما  يف البحر 
أنشأت هذه القاعدة يف سنة 1971 لتأمني حترك األسطول السوفييت يف البحر األبيض 
املتوسط، ومنذ عام  1991بعد سقوط االحتاد السوفييت أصبحت تستخدم لتموين 

السفن احلربية يف بعض األحيان)47(.
وميكن أن جنمل أمهية ميناء طرطوس ابلنسبة لروسيا يف ثالث نقاط:  أوهلا: هو 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

وشـــهد عـــام 2018 نقلـــة نوعيـــة 
االقتصاديـــة  العالقـــات  فـــي 
الروسية-الســـورية، كان أبرزهـــا 
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الســـياحية الروســـية فـــي ســـوريا 
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عبارة عن ميناء حموري يف التعاون الثنائي البحري الروسي السوري. واثنيها: ألنه يساعد 
يف استعادة روسيا لنفوذها يف البحر املتوسط والشرق األوسط. واثلثها: يعد جزءاً من 
منطق شامل وإعادة استثمار طويل األجل للمحيط العاملي من طرف البحرية الروسية.

للبحرية  اتبعة  سفن  زارت   ،2011 عام  السورية  األزمة  شرارة  اندالع  فمنذ 
مجيع  من  سفن  جتمعت   2013 عام  ويف  طرطوس،  ميناء  إىل  مرات  عدة  الروسية 
األساطيل الروسية األربعة يف شرق البحر املتوسط للقيام أبكرب تدريبات حبرية هلا منذ 
تفكك االحتاد السوفييت، أرسلت خالهلا رسالة مفادها أن البحرية الروسية، بعد اسرتاحة 
استمرت قرابة )20( عاماً، عادت مرة أخرى إىل املياه الدافئة. ويف خطوة تطويرية لدور 
روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يف تشرين األول  2016 عن نيتها حتويل القاعدة 

العسكرية البحرية الروسية يف ميناء طرطوس السوري إىل قاعدة دائمة)48(.
ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  تعد  سوراي:  إىل  الروسية  االسلحة  مبيعات  ب- 
أفريقيا )MENA( اثين أهم منطقة يف العامل ابلنسبة لصادرات األسلحة الروسية، إذ 
شكلت نسبة )17,2 %( من جمموع الصادرات الروسية للمدة من )2000–2016(. 
وتشمل هذه السوق العمالء التقليديني: العراق )%1,4 من الصادرات(، سوراي )1,4 
%(، ومصر )1,4 %(، واليمن )1,2 %(، هذا فضاًل عن األسواق اجلديدة مثل: 

اجلزائر )%9,1(، وإيران )2 %( واإلمارات العربية املتحدة )0,7 %()49(.
وتعّد سوراي أترخيياً احلليف األقرب ملوسكو يف العامل العريب، وواحدة من أكرب 
الذي مجع  اختتام االجتماع  الشرق األوسط. وعند  لديها يف منطقة  السالح  عمالء 
الرئيس الروسي فالدميري بوتني ابلرئيس السوري بشار األسد يف كانون الثاين 2005، 
أعلنت موسكو أهنا ستشطب معظم ديون سوراي البالغة )13,4( مليار دوالر، وتبيع 
دائمة يف  قواعد حبرية روسية  إنشاء  على  موافقة سوراي  مقابل  إىل دمشق يف  أسلحة 
التعاون العسكري بني الدولتني، إذ  طرطوس والالذقية؛ وهذا ما انعكس إجيابياً على 
برزت روسيا كمورد أساس لألسلحة يف سوراي إابن املدة )2007-2012(، إذ بلغت 
مبيعات األسلحة الروسية إىل سوراي )4,7( مليار دوالر، وعلى وفق معهد ستوكهومل 
مشرتايت  من   )%  78( روسيا  شكلت  فقد   )SIPRI( السالم  ألحباث  الدويل 
األسلحة السورية للمدة )2007–2012()50(. إذ تستورد سوراي من روسيا طائرات 
130«، وصواريخ دفاع جو من طراز  التدريب »ايك  املقاتلة وطائرات   »29 »ميغ 
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 « دابابت  عن  فضاًل  بـ»سام-17«،  غربياً  يعرف  ما  أو  و»بوك-م2«  »ابنتسري« 
يت-72«، وصواريخ جوالة للدفاع البحري من طرازي »جوخنت وابستيون«، وقّدرت 
قيمة هذه الصفقات مبا يقارب )6( مليارات دوالر. وكانت موسكو تتوّقع ارتفاع قيمة 
العقود اجلديدة مع سوراي، بنسبة تعّوض فيها ما خسرته من توّقف عقودها مع ليبيا 

بعد الثورة)51(.
وأتسيساً على ما تقدم، فإن روسيا تدرك مدى اخلسائر اليت ستلحق هبا يف حال 
سقوط النظام يف سوراي، األمر الذي يفّسر دوافع متّسكها ابلنظام؛ وابلتايل عدم إظهار 
أي مرونة يف جملس األمن، ابنتظار التوّصل إىل توافق مع الوالايت املتحدة على إطار 

حّل يؤّمن هلا استمرار احرتام مصاحلها يف سوراي، وعلى رأسها جتارة السالح.
4- الديون السورية لروسيا:  قبل اهنيار االحتاد السوفييت كانت سوراي تستورد 
تسديدها  عدم  مع  السابق  السوفييت  االحتاد  من  والسلع  األسلحة  من  كميات كبرية 
لتلك املستحقات؛ ونتج عن ذلك أن بلغ حجم الدين )13,4( مليار دوالر وذلك 
الرئيس بشار األسد موسكو  الديون زار  يف هناية عام 1992. ومن أجل حل أزمة 
عام 2005، ونتج عن تلك الزايرة توقيع البيان الروسي السوري املشرتك حول تعميق 
عالقات الصداقة والتعاون بني الدولتني واتفاقية لتسوية الديون والقروض اليت مت تقدميها 

إيل النظام السوري من قبل االحتاد السوفييت السابق)52(.
ويف موقف يبني عمق العالقات بني الدولتني، ألغت روسيا -على وفق اتفاقية- 
نسبة )73 %( من الديون السورية )حوايل 9,8 مليار دوالر(، أما اجلزء املتبقي من 
قدرها  بتخصيصات  سنوات   )10( غضون  يف  فيسدد  دوالر(  مليار   3,6( الديون 
)150( مليون دوالر سنوايً، ومن طريق التوريد إىل روسيا؛ أي من السلع السورية أو 
أطراف اثلثة، أو من طريق التحويل إىل االستثمارات الروسية يف سوراي يف غضون )6( 
سنوات)53(؛ وابلتايل قد تكون إحدى دوافع روسيا يف التدخل العسكري يف سوراي هي 
للحفاظ على مصاحلها والسيما ضمان تسديد استحقاقاهتا املالية وديوهنا، وخشيتها 
من أن يؤدي اسقاط النظام احلايل إىل جميء نظام جديد مواٍل للغرب ال يفي ابلتزاماته 

املالية واتفاقياته املوقعة مع روسيا. 
5- ال تريد روسيا تكرار جتربتها السلبية يف تعاطيها مع امللف اللييب وموافقتها 
على قرار األمم املتحدة رقم )1973(، الذي مسح للناتو ابلتدخل يف ليبيا وإسقاط 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

مـــدى  تـــدرك  روســـيا  فـــإن 
الخســـائر التـــي ســـتلحق بهـــا فـــي 
حـــال ســـقوط النظـــام فـــي ســـوريا، 
دوافـــع  يفّســـر  الـــذي  األمـــر 
وبالتالـــي  بالنظـــام؛  تمّســـكها 
فـــي  مرونـــة  أي  إظهـــار  عـــدم 

األمـــن. مجلـــس 
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نظام معمر القذايف أحد حلفاء موسكو. حيث وجدت نفسها خارج ما يرسم ملستقبل 
هذا البلد ومل يكن عليها سوى االعرتاف املتأخر ابجمللس الوطين االنتقايل يف طرابلس؛ 
يعد حليفا يف مشال  أربعة مليارات دوالر، وبلداً  أبكثر من  إذ خسرت روسيا عقوداً 

أفريقيا ومنطقة املتوسط)54(.
وقد ظهر ذلك التوجه جلياً يف تصريح وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف، 
الذي حذر فيه من أي تدخل أجنيب يف سوراي، داعياً املعارضة السورية اىل عدم تكرار 
»السيناريو اللييب« كما أفادت وكاالت األنباء الروسية. وقال الفروف يف أثناء زايرة اىل 
كازاخستان يف 12 أاير 2011: )إننا قلقون جداً؛ ألن عملية املصاحلة، وعملية بدء 
حوار، أتخرات بسبب نوااي بعض املشاركني يف هذه العملية جلهة استدراج قوات أجنبية 
لدعم حتركاهتم(. وأوضح أن روسيا أتمل )أال يتكرر السيناريو اللييب مع أطراف اجنبية 

تتدخل يف الوضع السوري، مبا يف ذلك عرب اللجوء إىل القوة()55(.
يف النهاية فإن مستقبل األزمة السورية وما ستؤول إليه األوضاع سينعكس ابلطبع 
على مستقبل الدور الروس يف املنطقة، وهنالك عدة سيناريوهات متوقعة لألزمة السورية:

أواًل: سيناريو التسوية السياسية )احللول السياسية(: يقوم هذا السيناريو حول 
احتماالت التوصل إىل تسوية سياسية تتضمن رحيل »األسد« إما من طريق االنتخاابت 
املبكرة وإما بعد انتهاء فرتته الرائسية احلالية. وبنحو عام، فإن أي تسوية ميكن التوصل 
إليها ستضمن مستقبل »األسد« وأسرته كاملة من خالل االتفاق على خروجهم بطريقة 
آمنة من دون حماكمتهم، وإن التوصل إىل هذا االتفاق يتطلب وجود دولة تقبل اللجوء 
تتحكم  السياسي لـألسد على أراضيها، وإعالن أتسيس حكومة وطنية جديدة متاماً 
فيما تبّقى من اجليش السوري، وتتوىل هذه القوات مسؤولية مكافحة تنظيمي »داعش« 
وجبهة النصرة اإلرهابيني، وأتمني املناطق اليت ميكن استعادهتا من التنظيمات اإلرهابية، 
ومن طريق املساعدة الدولية فإنه ميكن إعادة تطوير اجليش السوري، حىت يتمكن من 
مواجهة التنظيمات اإلرهابية؛ وهذا السيناريو هو األقل احتمااًل للتحقق على اإلطالق، 
والسيما بعد جتميد املفاوضات بني احلكومة السورية واملعارضة قبل مدة طويلة، ولكن 
بشأن  التكهن  أمام  جديد  من  الباب  فتحت  األخرية  الروسية-السعودية  اللقاءات 
احتماالت إمكانية حتقيقه، وهذا السيناريو سيثبت أمهية الدور الروسي وبروزها كقوى 

عظمى يف املنطقة، من واقع إهنا ساعدت يف حل األزمة السورية بشكل أو آبخر.

الروسية-الســـعودية  اللقـــاءات 
مـــن  البـــاب  فتحـــت  األخيـــرة 
بشـــأن  التكهـــن  أمـــام  جديـــد 
تحقيقـــه،  إمكانيـــة  احتمـــاالت 
ــة  ــيثبت أهميـ ــذا الســـيناريو سـ وهـ
الـــدور الروســـي وبروزهـــا كقـــوى 

المنطقـــة. فـــي  عظمـــى 
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وحبسب معهد راند )RAND( البحثي األمريكي، فإن هناك عدة مصاعب 
األسد  بشار  الرئيس  إقناع  صعوبة  مقدمتها  يف  أييت  السيناريو،  هذا  حتقيق  طريق  يف 
ابلتخلي عن السلطة والرحيل، وحىت إذا ُتّصل افرتاضياً إىل اتفاق يقضي برحيل األسد، 
الفصائل  التوفيق بني  قائمة والسيما يف ظل صعوبة  بعد رحيله  فيما  األزمة  فستكون 
املعارضة ابختالف توجهاهتا، وسيكون من الالزم قبل إطالق أي محلة الستعادة سوراي 

كما كانت أن حتدث حالة من التوافق بني كل األطراف املعنية ابألزمة)56(.      
أما على املستوى اإلقليمي فقد تدعم معظم دول اخلليج العربية على األرجح 
هذا النوع من التسوية، وإن املفتاح لذلك قد يكون إجياد أساليب قد تستطيع القوى 
الغربية من طريقها إرغام حكومات جملس التعاون اخلليجي  على جتفيف منابع متويل 
اإلرهاب من أراضيها واليت كانت تضخ األموال ملا يسمى الدولة اإلسالمية يف العراق 
وسوراي )داعش(، وجبهة النصرة. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون هذا األمر صعباً 

واحتمال النجاح ضئياًل.
السيناريو على افرتاض استمرار  اثنياً: سيناريو حرب طويلة ممتدة: يقوم هذا 
احلرب بني الفصائل املختلفة املتنازعة على األراضي السورية على شكل حرب طويلة 
ممتدة؛ وهو ما يعين احتمال تفتت الدولة إىل عدة دويالت صغرية يتحكم كل فصيل يف 
جزء منها. ونتائج هذا السيناريو واضحة متاماً، وهي تقسيم سوراي عدة دويالت، من 
بينها: دويلة علوية حيكمها نظام )بشار األسد( ومتتد من دمشق وحىت ساحل البحر 
حَبرية هلا يف طرطوس.  بقاعدة  اليت حتتفظ  إيران وروسيا  بدعم  املتوسط غرابً، وحتظى 
ودويلة كردية يف أقصى مشال البالد، فضاًل عن دويلة )سنية معتدلة(، قـد تسـيطر علـى 
الشـرقية ومعظـم  بعـض ضواحـي دمشـق  فـي ذلـك  مبـا  مـن جنـوب سـوراي،  جـزء كبيـر 
املنطقـة الواقعة بني دمشـق ومرتفعات اجلوالن، وقد تسـيطر أيضاً علـى أجـزاء مـن املنطقـة 
املمتـدة علـى طـول احلـدود اللبنانيـة وعلـى معظـم حمافظـة محـص. وأخرياً دويلة جهاديـة 
سـلفية متشددة، تديرهـا ما يسمى بـ)الدولـة اإلسالمية فـي العـراق وسـوراي(، مـع بعـض 
علـى  تسـيطر  قـد  القاعـدة،  التابعـة لتنظيـم  النصـرة  جبهـة  عليهـا  تسـيطر  التـي  املناطـق 
معظـم شـمال سـوراي مبـا فـي ذلـك حلب وعملياً علـى جممـل حمافظتـي الرقـة وديـر الـزور 

فـي شـرق سـوراي)57(.      
اثلثاً: سيناريو اهنيار نظام بشار األسد: ويتحقق هذا السيناريو يف حال حسم 
النزاع لصاحل املعارضة والفصائل املناهضة للنظام السوري، ومن املتغريات اليت ميكن أن 
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تساعد يف حتقيق هذا السيناريو فيما لو جتسدت على أرض الواقع، حدوث انشقاقات 
داخل النظام السوري والسيما يف املؤسسة العسكرية، وتنظيم املعارضة وتوحدها، وإن 
كان ذلك يبدو مستبعداً يف ظل انقساماهتا األيديولوجية والسياسية وتباين انتماءاهتا 
التدخل العسكري الدويل )تدويل  ووالءاهتا اإلقليمية والدولية، هذا فضاًل عن فرضية 
واحتماالت  مستبعداً  يبدو  اآلخر  هو  السيناريو  وهذا  عسكرايً()58(.  السورية  األزمة 
نتيجة استنزاف  السوري  النظام  اهنيار  ألنه يقوم على فرضية  نظراً  حتققه ضعيفة جداً 
قواه البشرية والعسكرية كافة، وهو أمر قد يبدو مستبعداً يف ظل الدعم الالحمدود الذي 
يتلقاه النظام من روسيا وإيران وحزب هللا، سواء أكان هذا الدعم عسكراي أم لوجستياً 
أم بشرايً أم مادايً، وحىت دعماً سياسياً ابستخدام روسيا حلق النقض )الفيتو( ضد أي 

قرار الستخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري أو تدويل األزمة عسكرايً. 
رابعاً: سيناريو بقاء النظام السوري: يقوم هذا السيناريو على افرتاض أن النظام 
السوري قد واجه العديد من األزمات املتكررة يف مطلع الثمانينيات من القرن املاضي 
إابن حكم الرئيس الراحل حافظ األسد ومتكنه من قمع االحتجاجات ابلقوة العسكرية، 
وكذلك استمرار اخلالفات الداخلية واالنقسامات بني املعارضة السياسية واملسلحة يف 
حني حيصل النظام السوري على دعم جزء من الشعب يقف إىل جانبه معترباً أن ما 
حيدث يف سوراي  مؤامرة خارجية حتاك ضد بالدهم)59(. فضاًل عن دعم دويل )روسيا، 
والصني( وإقليمي )إيران، وحزب هللا( قوي يساعد يف حتقيق تقدم مستمر على األرض 
على  للقضاء  احلسم العسكري  طريق  ومن  غري حمسوبة  إقليمية  فوضى  طريق  من  أو 
املعارضة بشقيها السياسي والعسكري؛ مما يؤدي يف النهاية حلسم األزمة لصاحل النظام.
إن هذا السيناريو هو األكثر رجحاانً للتحقق يف ظل املعطيات السابقة؛ كونه 
وعدم  األسد  نظام  بقاء  يف  تساعد  اليت  واحملددات  املعطيات  من  العديد  إىل  يستند 
التدخل عسكرايً كما حدث يف ليبيا، إذ إن الوضع السوري خمتلف كلياً عن ليبيا ذلك؛ 
ألن حلف الناتو الذي تدخل عسكرايً يف ليبيا ال حيبذ التدخل يف سوراي نظراً لالنقسام 
داخل جملس األمن بعد استخدام الفيتو املزدوج واملتكرر من قبل روسيا والصني ضد 
التدخل العسكري يف سوراي، وكذلك لعدم توافر الدعم الداخلي واإلقليمي ألي تدخل 
عسكري يقوده حلف الناتو، هذا فضاًل عن الكارثة اإلنسانية اليت من املمكن أن تنتج 

عن التدخل العسكري. 
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2- السياسة اخلارجية الروسية جتاه )األزمة القطرية-اخلليجية(: 
مثلت األزمة القطرية-اخلليجية التحدي األبرز للمنظومة اإلقليمية اخلليجية، منذ 
نشأهتا يف أاير 1981، فقد تفجرت األزمة حينما أقدمت ثالث دول خليجية أعضاء 
يف جملس التعاون )السعودية، واإلمارات، والبحرين(، ابلتحالف والتضامن مع دولة غري 
عضو )مصر( يف 5 حزيران 2017، على قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة عضو 

يف جملس التعاون اخلليجي )قطر(، وفرض حصار بري وحبري وجوي عليها. 
ومل ميِض على إعالن القطيعة هذا سويعات معدودة، إال وانضم للدول املقاطعة 
للدوحة دوٌل أخرى، بينما قررت بعض العواصم االكتفاء بتخفيض متثيلها الدبلوماسي 
القائم ابألعمال بداًل من سفري كما فعلت األردن،  مع الدوحة ليكون على مستوى 

واستدعت دوٌل أخرى سفرائها من العاصمة الَقَطرية للتشاور.
وجاء يف البياانت الرمسية اليت صَدرت عن الدوِل املقاطعة للدوحة، أهنا اختذت 
تلك اإلجراءات حلماية أمنها الوطين من خماطر اإلرهاب والتطرف، متهمًة دولة قطر 
مبحاولة زعزعة أمنها وتدخلها يف شؤوهنا الداخلية ودعمها حلركاٍت وتنظيمات متطرفة 
قاطعة، وعلى رأس تلك التنظيمات 

ُ
بل ومصنفة إرهابية على وفق تصنيفات الدول امل

حركة اإلخوان املسلمني)60(. 
والبحرين(  )السعودية، واإلمارات،  لدول احلصار  املشرتك  الثالثي  البيان  وذكر 

مخسة أسباب رئيسة للخالف بني الدول الثالث وقطر)61(: 
األمنية  واالتفاقية  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  مببادئ  قطر  التزام  عدم   -

والسياسية املوحدة للمجلس.
- عدم التزام قطر بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول الثالث بنحو مباشر 

أو غري مباشر.
- دعم قطر لعناصر وجمموعات هتدد أمن واستقرار دول اجمللس بطريق العمل 

املباشر أو التأثري السياسي.
- دعم قطر ملا وصفه البيان الثالثي بـ«اإلعالم املعادي«. 

- عدم التزام قطر مبا مت التوصل إليه من مقررات يف قمة الرايض )2013/11/23(، 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

مثلت األزمة القطرية-الخليجية 
للمنظومـة  األبـرز  التحـدي 
اإلقليميـة الخليجيـة، منذ نشـأتها 
فـي أيـار 1981، فقـد تفجـرت 
ثـالث  أقدمـت  حينمـا  األزمـة 
فـي  أعضـاء  خليجيـة  دول 
)السـعودية،  التعـاون  مجلـس 
 ، ) لبحريـن وا ، ت را ما إل وا
بالتحالـف والتضامـن مـع دولـة 
 5 فـي  )مصـر(  عضـو  غيـر 

.2017 حزيـران 
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واآللية التنفيذية يف اجتماع الكويت )2014/2/17(.
تظهر نصوص الواثئق اليت نشرهتا شبكة )CNN( اإلخبارية التفاق الرايض 
عام 2013 وآليته التنفيذية يف اجتماع الكويت واتفاق الرايض التكميلي عام 2014 
بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية اخلمسة من جانب، ودولة قطر من جانب 
آخر؛ وإن دول جملس التعاون مجيعها كانت تتقاسم املخاوف نفسها إزاء قطر. وكما 
املوقف من قطر كان مجاعياً، واالختالف يف مواقف دول اجمللس  الواثئق فإن  ُتظهر 
القطرية  السياسات  إزاء  النوع  وليس يف  الدرجة  اختالف يف  هو  املطالب  بعض  إزاء 
املثرية للقلق. ومن املهم هنا اإلشارة إىل البند األخري يف االتفاقية التكميلية اليت ُوقعت 
فلبقية  اآللية،  هبذه  االلتزام  عدم  حال  )يف  ونصه كالتايل:   ،2014 عام  الرايض  يف 
أن  البند  أمنها واستقرارها()62(. ويُظهر هذا  حلماية  مناسباً  تراه  ما  اختاذ  اجمللس  دول 
قرارات اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين يف قطع 

العالقات مع قطر ليست إال تفعياًل لبنود االتفاق. 

ومما جتدر اإلشارة إليه فإن األزمة الراهنة مع الدوحة بدأت بعد منتصف ليل الـ 
23 من شهر أاير 2017، بعد أن نشرت تصرحيات منسوبة ألمري دولة قطر الشيخ 
متيم بن محد آل اثين على املوقع الرمسي لوكالة األنباء القطرية )قنا(، مفادها أن قطر ترى 
أنَّ إيران مُتّثل ثقاًل إقليمياً وأن ليس من احلكمة التصعيد معها، وجاء يف هذه التصرحيات 
أيضاً ال حيق ألحد أن يتهمنا ابإلرهاب ألنه صّنف اإلخوان املسلمني مجاعة إرهابية، 

أو رفض دور املقاومة عند محاس وحزب هللا)63(.

  لكن سرعان ما نفت الدوحة أن يكون أمري الدولة قد أدىل أبيٍّ من تلِك 
التصرحيات، وأنه قد مت قرصنة املوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء القطرية واخرتاق حساابت 
حتقيق  بفتح  شرعت  قد  السلطات  وأن  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  الوكالة 
ابملوضوع يشارك فيه خرباء من مكتب التحقيق الفدرايل األمريكي، وأهنا ستعلن نتيجة 

التحقيقات يف األايم القليلة املقبلة)64(.

من  -والسيما  املنطقة  دول  من  عدد  من  املدعوم  اإلعالم  أطلَق  الفور،  على 
واهنال  قطر،  دولة  على  مسبوق  وغري  عنيفاً  هجوماً  ومصر-  واإلمارات،  السعودية، 

فـإن  إليـه  اإلشـارة  تجـدر  وممـا 
األزمة الراهنة مع الدوحة بدأت 
بعـد منتصـف ليـل الــ 23 مـن 
أن  بعـد   ،2017 أيـار  شـهر 
منسـوبة  تصريحـات  نشـرت 
تميـم  الشـيخ  ألميـر دولـة قطـر 
بـن حمـد آل ثانـي علـى الموقـع 
الرسـمي لوكالـة األنبـاء القطريـة 
)قنـا(، مفادهـا أن قطـر تـرى أنَّ 
وأن  إقليميـًا  ثقـاًل  ُتمثّـل  إيـران 
التصعيـد  الحكمـة  مـن  ليـس 

. معهـا
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كيل االهتامات على الدوحة فيما خيص متويلها لإلرهاب ودعمها للتنظيمات املتطرفة 
واحملظورة يف عدٍد من الدول وعلى رأسها مجاعة اإلخوان املسلمني، وتدخلها يف الشؤون 
الداخلية للدول والعمل على زعزعة أمنها واستقرارها، وعدم احرتامها للمواثيق والعهود، 
والسيما تلك اليت قطعتها على نفسها بعد أزمة سحب سفراء الدول اخلليجية الثالث 
الرغم من  الدوحة يف 5 آذار 2014. وعلى  )السعودية، واإلمارات، والبحرين( من 
نفي السلطات القطرية الرمسية لصحة تلك االهتامات، بيَد أن ذلك مل يفلح إبيقاف هذا 
السلوك اإلعالمي من قبل وسائل اإلعالم تلك جتاه الدوحة أو بتخفيف حّدته على أقل 
تقدير. وتال ذلك إعالن أربع دول، هي السعودية، واإلمارات، والبحرين، ومصر، فجر 
يوم االثنني املوافق 5 حزيران 2017 قطع عالقاهتا الدبلوماسية بدولة قطر، وأخذت 
أمام  واجلوي  البحري  اجملال  وإغالق  إليها،  مواطنيها  سفر  منع  بشأن  متفرقة  قرارات 

الطائرات والبواخر القطرية)65(.

أسباب األزمة القطرية-اخلليجية:
ابإلمكان تلخيص مربرات دول احلصار أو املقاطعة يف أربعة بنود رئيسة، تشكل 

كلها أو بعضاً منها أسباابً لألزمة،و ميكن أن ندرجها، ابآليت:
1- اخلطاب اإلعالمي القطري: 

اهُتمت  إذ  قطر،  حصار  مربرات  أهم  بني  من  واحداً  القطري  اإلعالم  مّثل 
إعالمها(،  وسائل  عرب  اإلرهابية  اجلماعات  لفكر  والرتويج  اإلعالمي،  بـ)التحريض 
وجعلت دول احلصار إغالق قناة اجلزيرة ووسائل اإلعالم القطرية األخرى غري الرمسية 
أن اإلمارات بررت يف رسالة موجهة إىل األمم  الرغم من  لرفع احلصار، وعلى  شرطاً 
املتحدة أسباب مطالبتها إبغالق قناة اجلزيرة أبهنا متثل منصة لتنظيمات مثل القاعدة 
وداعش، وأهنا تبث خطاابت خلالد مشعل، وحممد الضيف، وحسن نصر هللا، ورمضان 
شلح، إال أن املطالبة إبغالق اجلزيرة قوبلت برفض واسع من قبل مؤسسات صحفية 
أعمال  قطر  إبيقاف  لتطالب الحقاً  للرتاجع،  احلصار  دول  دفع  مما  دولية؛  وحقوقية 

التحريض كافة وخطاب احلض على الكراهية أو العنف)66(.

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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لكن الثابت أن قطر استعانت بشبكة قنوات )اجلزيرة( وبعض املواقع اإلخبارية 
األخرى اليت متوهلا مثل: )عريب 21، وشبكة رصد، وموقع العريب اجلديد، وموقع اخلليج 
اجلديد، وهافينغتون بوست عريب*، وغريها( يف الرتويج لسياسات هتدد مصاحل دول 
اخلليج وأمنها وغريها من دول املنطقة واستقرارها، وهو ما كان سبباً رئيساً يف األزمة 

القطرية–اخلليجية الراهنة.
السنوات  مدار  -على  اإلعالمية  املنصات  وتلك  )اجلزيرة(  قنوات  وحرصت 
األخرية- على فسح اجملال لألفكار والقيادات اإلرهابية للظهور، وتقدميهم للرأي العام 
عدد  تشهدها  اليت  األحداث  املغلوطة عن  والتقارير  األخبار  نشر  فضاًل عن  العريب، 
من الدول العربية ودول اخلليج؛ وابلتايل حولت الدوحة هذه املؤسسات اإلعالمية إىل 
أدوات للتحريض، ودعم الفوضى والتخريب، وخرق الصف اخلليجي، واإلساءة لقادة 

الدول)67(.
2- موقف قطر من ثورات الربيع العريب:

مل تتعامل قطر مع ثورات الربيع العريب كما تعاملت معها دول اخلليج األخرى، 
فقد اختارت القيادة القطرية أن تدعَم ما عّدته حق الشعوب العربية يف تقرير مصريها، 
وانتفاض تلك الشعوب يف وجه احلّكام املستبدين من أجل حصوهلا على حريتها وصون 
كرامتها؛ فقّدمت الدوحة الدعم السياسي واملادي لتلك الثورات اليت أوصلت مجاعات 
تيار اإلسالم السياسي -من طريق صناديق االقرتاع- والسيما مجاعة اإلخوان املسلمني 
إىل سّدة احلكم يف عدٍد من الدول كمصر وتونس. يف حني أن دول اخلليج األخرى 
ابملتطرفة، وحظرت  ووصفتها  ابإلرهابية  اجلماعة  تلك  واإلمارات صّنفت  كالسعودية 
اإلسالم  تيار  مجاعات  أبّن  الدول  تلك  لقناعة  نظراً  أراضيها،  على  أنشطتها  مجيع 
السياسي متتلك أيديولوجية تسعى إىل اإلطاحة ابحلكم يف دوهلا، وقد أُعلن يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة عن اعتقال عناصر عدد من خالاي تلك اجملموعات)68(.
3- االهتامات ابلتدخل القطري يف الشؤون الداخلية لدول اخلليج:

والعمل على شّق  الداخلية،  ابلتدخل يف شؤوهنا  قطر  اخلليجية  الدول  اهتمت 
الصف الداخلي السعودي، وزعزعة أمن البحرين، ومنح جنسيتها للمعارضني اخلليجيني، 
وعلى الرغم من أنه ال ميكن البت يف حقيقة تلك االهتامات كلها، إال أن املالحظ أن 

بشـبكة  اسـتعانت  قطـر  أن 
وبعـض  )الجزيـرة(  قنـوات 
األخـرى  اإلخباريـة  المواقـع 
التـي تمولهـا مثـل: )عربـي 21، 
العربـي  وموقـع  رصـد،  وشـبكة 
الجديـد، وموقـع الخليـج الجديـد، 
عربـي،  بوسـت  وهافينغتـون 
وغيرهـا( فـي الترويـج لسياسـات 
الخليـج. دول  مصالـح  تهـدد 
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اخلالف اخلليجي تصاعد سريعاً وحنو ومفاجئ تزامناً مع إقالة األمري حممد بن انيف عن 
والية العهد لصاحل األمري حممد بن سلمان)69(.

4- عالقة قطر إبيران:
الدوحة- هي  اليت قطعت عالقاهتا مع  الدول  إن عالقة قطر إبيران –حبسب 
مثار ريبٍة، وال شك أّن رؤية الطرفني إىل تلك العالقة خمتلفة جوهرايً؛ إذ تعدُّ اململكُة 
الشؤون  ابلتدخل يف  أتلوا جهداً  ال  وأهنا  اللدود  عدوها  مبنزلة  إيراَن  السعودية  العربيُة 
الداخلية لدول املنطقة، وتعّد الرايض أن اخلالف مع طهران هو خالٌف قائٌم على أسٍس 
عقائدية، بينما ترى الدوحة أن اخلالف معها هو خالٌف سياسي ميكن مناقشته من 
خالل احلوار وطاولة املفاوضات)70(؛ ومن هنا دعا أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين 
يف خطابه الذي ألقاه من على منرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اجتماعات دورهتا 
الثامنة والستني يف أيلول 2014، األطراف العربية لبدء حواٍر بّناٍء مع إيران، واقرتح أن 
تستضيف بالده هذه احلوار، لكن دعوته هذه مل تلَق اهتماماً من قبل عدٍد من دول 
اخلليج والسيما من السعودية، حيث للرايض أسباهبا يف رفض اجللوس على طاولة حوار 
مع إيران، وأهم تلك األسباب -حسب الرؤية السعودية- انعدام الثقة بني الطرفني، وأن 
هناك تشكيكاً مبصداقية الطرف اإليراين يف تنفيذ بنود أي اتفاقية يف حال إبرامها، نظراً 
لتعقُّد اهلرم السلطوي وتشابكاته يف طهران من حيث الصالحيات، بني ما هو سياسي 

وما هو تشريعي وما هو ديين.
  وجتدُر اإلشارة هنا إىل أن الدوحة تتشارك مع طهران يف أكرب حقٍل للغاز يف 
العامل )حقل الشمال(؛ وابلتايل فإنَّ لقطر مصاحل اقتصادية فيما خيص عالقتها إبيران، 
يصعُب التنازل عنها والسيما حينما نعلم أن كال الدولتني أتتيان يف املرتبة الثانية والثالثة 

بعد روسيا االحتادية يف احتياطات الغاز الطبيعي عاملياً.
املوقف الروسي من االزمة القطرية-اخلليجية:

»شأن  ما حيصل  إذ رأت أن  األزمة،  بداية  يف  مغاير  موقف  لروسيا  لقد كان 
خاص«، دون تعليق على طبيعة االهتامات اليت وجهتها الدول اخلليجية للدوحة، بشأن 
دعمها للتنظيمات اإلرهابية اليت تشّن عليها القوات الروسية هجمات داخل سوراي، 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

وتعـّد الريـاض أن الخـالف مـع 
علـى  قائـٌم  خـالٌف  هـو  طهـران 
تـرى  بينمـا  عقائديـة،  أسـٍس 
الدوحـة أن الخـالف معهـا هـو 
خـالٌف سياسـي يمكـن مناقشـته 
وطاولـة  الحـوار  خـالل  مـن 

المفاوضـات.
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لذلك جاء أول تعليق للكرملني على لسان »دميرتي بيسكوف«، الناطق ابسم الرئيس 
الروسي، يشري إىل أن موسكو »ال تتدخل يف شؤون دول أخرى، وال يف شؤون دول 
اخلليجية جمتمعة ومع كل دولة على حدة«.  الدول  مع  تقدر عالقاهتا  اخلليج، ألهنا 
ويف الوقت نفسه رفض بيسكوف التعليق على سؤال عن مدى صحة االهتامات اليت 
الدوحة،  املقاطعة األربع )السعودية، واإلمارات، والبحرين، ومصر( إىل  توجهها دول 
ورفض اإلجابة عن سؤال آخر خاّص ابلدعم الروسي احملتمل لقطر يف مأزقها احلايل، 
قائاًل إن هذا السؤال يف غري حمله)71(. وعلى هذا النحو، علق وزير اخلارجية الروسي 
»سريغي الفروف« يف مؤمتر صحفي يف 5 حزيران 2017، قائال: »هذا شأهنم، وهذه 

عالقات ثنائية بني الدول، وحنن ال نتدخل يف هذه القرارات«)72(.
ومن الواضح أن املوقف الروسي سرعان ما تغري من مرحلة احلذر واحلياد إىل 
االحنياز بنحو ما إىل اجلانب القطري، والسيما بعد زايرة وزير اخلارجية القطري )حممد 
بن عبد الرمحن آل اثين( إىل موسكو يف 10 حزيران 2017، إذ عرضت موسكو دعماً 
اقتصادايً للدوحة، من طريق ما أعلنه انئب وزير الزراعة الروسي »جنبالط خاتوف«، 
وزير  ودعا  قطر«)73(،  إىل  الزراعية  املنتجات  تصدير  لزايدة  مستعدة  »روسيا  أن  من 
اخلارجية »سريغي الفروف« يف مؤمتر صحفي مع نظريه القطري إىل تسوية األزمة على 
طاولة احلوار، موضحاً أن قرار بعض الدول العربية قطع عالقاهتا مع الدوحة أاثر »قلق 
موسكو«، مشرياً إىل أن روسيا ال ميكن أن يسرها تدهور العالقات بني شركائها. ويف 
ما سبق، وكان  لتؤكد  إىل موسكو،  القطري  اخلارجية  السياق جاءت زايرة وزير  هذا 
الرئيس الروسي )فالدميري بوتني( قد شدد يف اتصال هاتفي مع أمري قطر الشيخ متيم بن 
محد على أن بالده تؤيد بشدة معاجلة األزمات ابلوسائل السياسية والدبلوماسية ومن 

طريق احلوار)74(.
ويف ضوء املعطيات السابقة كان لزاماً علينا أن نطرح التساؤل عن أسباب هذا 
الطريقة،  هبذه  تتصرف  موسكو  الذي جيعل  وما  الروسي،  املوقف  والتغرّي يف  التحول 
وهو ما أوضحته صحيفة »أوترا.ري« الروسية يف تقرير للخبرية يف جمال الشؤون الدولية 
)إيلينا سوبونينا( سلطت من طريقه الضوء على دور موسكو احملتمل يف األزمة اخلليجية 
اجلارية. ويف معرض هذا التقرير، أرجعت حماولة موسكو هتدئة األوضاع بطرق أكثر أمناً 

وأقل إضراراً لسببني:

ودعـا وزيـر الخارجيـة »سـيرغي 
الفـروف« فـي مؤتمـر صحفـي 
مـع نظيـره القطـري إلـى تسـوية 

األزمـة علـى طاولـة الحـوار.
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األول: يتمثل يف العالقات االقتصادية والتجارية بني الدوحة وموسكو، والسيما 
يف جمال الغاز الطبيعي، فالعالقات االقتصادية بني الدولتني على أعلى مستوى، ويسعى 
املقبلة،  بينهما إىل )500( مليون دوالر يف املرحلة  التجاري  التبادل  البلدان إىل رفع 
وإن االستثمارات القطرية يف روسيا كبرية من طريق صندوق الثروة السيادي القطري، 
فضاًل عن أن قطر العب رئيس يف اتفاق فيينا بشأن ختفيض اإلنتاج النفطي المتصاص 
الفائض من النفط يف األسواق، ففي حال انسحاب قطر من االتفاق واهنياره قد يؤدي 

هذا إىل هبوط أسعار النفط وتكبد االقتصاد الروسي خسائر كبرية)75(. 
وقد توج التعاون بني الدولتني مبشاركة قطر يف خصخصة أسهم شركة »روسنفت« 
اململوكة للدولة مقابل )10,5( مليار يورو، وتعد هذه الصفقة اليت ستدّر حنو )11,4( 
مليار دوالر للميزانية الروسية، األكرب يف أتريخ روسيا. وعلى هامش اجتماع مع املشاركني 
اجلدد للشركة حضره الرئيس الروسي بوتني أكد فيه أن قطر ستشارك يف مشاريع إنتاج 
اهليدروكربوانت يف روسيا، وحسب خرباء فإن قطر اليت كانت منافساً كبرياً يف سوق 
انتقلت إىل شريك مهم ابمتالكها حصص يف  الغاز  الطاقة لروسيا والسيما يف جمال 
عدة شركات يف قطاع الطاقة الروسي. وستتمكن روسيا -من طريق صفقة )روسنفت( 
مع قطر- من حتقيق عدة أهداف يف وقت واحد، تتمثل يف كسر حصار العقوابت 
الغربية، والسيما بعد خيبة األمريكان من وجود خرق يف العقوابت املفروضة على روسيا 
يف الصفقة، فضاًل عن دعم ميزانية الدولة، مع بقاء سيطرة احلكومة على الشركة اليت 

حافظت على نسبة )50 %( فيها)76(. 
وأعلن رئيس جهاز قطر لالستثمار “عبد هللا آل اثين” أن اجلهاز والصندوق 
الروسي لالستثمار املباشر أبرما صفقة جديدة بقيمة ملياري دوالر، مشرياً إىل أنه قد 
مت استثمار )500( مليون دوالر أخرى، وأنه جيري االستثمار يف مطار “بولكوفو” 
بيع  على  األجنيب  لالستثمار  احلكومية  اللجنة  ووافقت  بطرسربغ.  سانت  مدينة  يف 
يف  بولكوفو  ملطار  املشغلة  “بولكوفو”  شركة  أسهم  من   )% 25( حنو  تبلغ  حصة 
سان بطرسربغ مقابل )239( مليون يورو، وحبسب صحيفة “فيدوموسيت” الروسية 
املتخصصة يف الشأن االقتصادي أشارت أن هناك استثمارات جديدة بني روسيا وقطر 
من بينها صفقة قد تصل إىل )49 %( من أسهم شركة “ايرغيو” صاحبة ترخيص 
استكشاف وإنتاج اهليدروكروبوانت حبقل ايروديسكي يف دائرة “ايمالو نينتس” ذات 

احلكم الذايت حىت العام 2029)77(.

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب

 وسـتتمكن روسـيا -مـن طريـق 
قطـر-  مـع  )روسـنفت(  صفقـة 
فـي  أهـداف  عـدة  تحقيـق  مـن 
كسـر  فـي  تتمثـل  واحـد،  وقـت 

الغربيـة. العقوبـات  حصـار 
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ويذكر أن أصول صندوق قطر لالستثمار تقدر بنحو )304( مليارات دوالر، 
إذ يصنف اجلهاز يف املركز التاسع من بني صناديق الثروة العاملية اليت يتقدمها صندوق 
التقاعد النروجيي، ويف املرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية يف منطقة الشرق 
االستثمارية  الذراع  الصندوق  ويعد  األوسط،  الشرق  فوربس  جملة  حبسب  األوسط 
للحكومة القطرية وهو صندوق سيادي خيتص ابالستثمار احمللي واخلارجي أسس يف 

العام 2005 إلدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي)78(.
السياسية  الساحة  على  التأثري  أدوات  استعادة  روسيا  رغبة  يف  يتمثل  الثاين: 
السوفييت؛ هلذا  االحتاد  بعد سقوط  للتأثري  املتاحة  أدواهتا  أن فقدت كل  بعد  العاملية، 
حتاول يف الوقت الراهن استعادة مكانتها الفاعلة)79(. فضاًل عن أن روسيا تعّد قطر أحد 
الالعبني الرئيسني يف امللف السوري، فهي تدعم املعارضة السورية، وأدت دوراً كبرياً يف 
الوساطات اجلارية هناك من طريق شبكة عالقتها. وخسارة وّد قطر يف هذا اجلانب قد 
يدفعها لالندفاع ضد روسيا يف املنطقة أكثر؛ لذا فموسكو تسعى إىل موازنة موقفها مع 
قطر يف هذه األزمة. ويف اإلطار نفسه ختشى موسكو من تشكل حلف جديد يف املنطقة 
بني قطر وتركيا وإيران يساعد يف إضعاف هيمنتها وسياساهتا، والسيما بعد اصطفاف 
تركيا إىل جانب قطر من طريق نشر قوات عسكرية يف القاعدة الرتكية ابلدوحة، وفتح 
إيران خطاً جوايً ملساعدة قطر يف أتمني احتياجاهتا من الغذاء كما فعلت تركيا أيضاً. 
وكل ذلك يوضح عدم رغبة روسيا حدوث توترات يف املنطقة، وهو ما أكده مضمون 
االتصال الذي جرى بني العاهل السعودي »سلمان بن عبد العزيز«، والرئيس الروسي 

»فالدميري بوتني« يف 13 متوز 2017؛ هبدف حبث سبل هتدئة األزمة)80(.
اخلليجي  التعاون  ودول جملس  روسيا  بني  العالقات  أن  من  الرغم  فعلى  وعليه، 
الرئيس  مستقبل  حول  الفاعلة  اجلهات  بني كل  بسبب  اخلالفات  ما،  نوعاً  تدهورت 
السوري بشار  األسد، منذ اندالع احلرب السورية عام 2011، إال أن العالقات التجارية 
ميثل  الذي   ،)4( بياانت جدول  من  نلحظه جلياً  ما  تتأثر كثرياً، وهذا  مل  واالقتصادية 
حجم التبادل التجاري بني روسيا ودول جملس التعاون اخلليجي لعام 2016، إذ بلغ 
مليارات ومئتني وثالثة ومثانني  ثالثة  يزيد على  ما  الطرفني  بني  التجاري  التبادل  حجم 
نسبياً  بنحو كبري  الطرفني  بني  التجاري  التبادل  حجم  يرتفع  أن  ويتوقع  دوالر؛  مليون 
يف ظل املعطيات السابقة. وتستخدم موسكو األساليب الدبلوماسية وتغليب املصلحة 
انطالق إلعادة  نقطة  ِبَعدِّها  اخلليجي  التعاون  دول جملس  مع  عالقاهتا  االقتصادية يف 

أحـد  قطـر  تعـّد  روسـيا  أن 
الملـف  الالعبيـن الرئيسـين فـي 
السـوري، فهـي تدعـم المعارضـة 
السـورية، وأدت دورًا كبيـرًا فـي 

هنـاك. الجاريـة  الوسـاطات 
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ازدهار العالقات بينهما. ومع أتزم الوضع بني قطر ودول اجمللس األخرى سعت موسكو 
إىل إدارة األزمة ابستثمار أوراقها الدبلوماسية واالقتصادية حلّل اخلالف القطري اخلليجي 
ما  األساس، وهذا  االقتصادية ابلدرجة  مراعاة مصاحلها  السلمية، مع  والتسوية  ابحلوار 
الروسي حيال األزمة من )احلياد احلذر( إىل  املوقف  النسيب يف  التغري  من  حلظناه جلياً 
)االحنياز النسيب( إىل اجلانب القطري؛ ومن هذا املنطلق فإن املوقف الروسي من األزمة 
القطرية-اخلليجية من احملتمل أن يستمر يف التأكيد علي حل األزمة ابحلوار والوساطة، 
والتأكيد على حماربة اإلرهاب، ومنع اخلالفات اليت ستعيق التسوية يف األزمة السورية، مع 
احلفاظ على مصاحلها مع كل دولة من دول اخلليج علي حده فيما خيص السالح والنفط.

جدول )4( حجم التبادل التجاري بني دول جملس التعاون اخلليجي وروسيا 
االحتادية لعام 2016 )مليون دوالر(

  إجمالي الصادرات البيانات
إلى روسيا

  إجمالي
 الواردات من روسيا

إجمالي حجم 
التبادل التجاري

 الميزان 
التجاري السلعي

- 635,01439,72074,7804,7   اإلمارات
- 1,98,410,36,5   البحرين
- 12,4719.4731,8707,0   السعودية
- 2,8105,8108,6103,0    عمان
- 10,581,892,371,3     قطر
+164,4101,4265,863,0   الكويت

  إجمالي مجلس
 التعاون الخليجي

827,02456,53283,51629,5 -

املصدر: املركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ملخص إحصائي حول التبادل 
التجاري السلعي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وروسيا االحتادية: بياانت عام 2016، 

العدد )14( نيسان 2018، ص: 10.

االستنتاجات : 
   توصل البحث إىل مجلة من االستنتاجات أبرزها اآليت:

1- حتظى منطقة الشرق األوسط أبمهية خاصة لدى روسيا، وتضاعفت 
هذه األمهية يف السنوات األخرية والسيما بعد التغيريات اليت طرأت على العديد 
من دول املنطقة العربية من مثل سوراي وحتديداً منذ اندالع األزمة يف هذا البلد 

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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إمجاهلا على  عّدة عوامل ميكن  األمهية من  وتنبع هذه  قبل حنو سبع سنوات، 
النحو التايل:

 أ– منع الدول الغربية بقيادة أمريكا من االستحواذ على مقدرات املنطقة 
يف إطار ما يسمى »مشروع الشرق األوسط الكبري أو اجلديد« الذي طرحته 

واشنطن بعد غزوها للعراق عام 2003.
خشية  املنطقة  عموم  يف  اإلرهابية  التنظيمات  خطر  انتشار  منع  ب– 
وصوله إىل داخل روسيا عن طريق اجلماعات املتطرفة اليت تعشعش يف العديد 

من دول آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز ومن بينها الشيشان.
ج– التنسيق مع الدول النفطية يف الشرق األوسط هبدف السيطرة على 
أسعار النفط يف األسواق العاملية، ابعتبار أن روسيا متثل أحد أهم الدول املصدرة 

للنفط والغاز إىل الدول األوروبية.
2- تعّد منطقة الشرق األوسط من أهم املناطق يف العامل يف جمال شراء 
األسلحة والتقنيات النووية الروسية يف ظل التنافس الشديد الذي تسعى الدول 
الغربية ويف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية لكسبه يف هذا اجملال. وجتدر 
اإلشارة هنا إىل أن موسكو تسعى ابلدرجة األوىل إىل بيع السالح والتقنيات 
النووية احلديثة إىل الدول اليت تربطها معها مصاحل مشرتكة يف املنطقة، لكنها ما 
تزال تواجه مشكالت يف هذا اجملال بسبب عالقة الغرب القوية ابلعديد من دول 

املنطقة السّيما دول جملس التعاون اخلليجي.
3- توصل البحث اىل أنه يف ظل االنكفاء األمريكي عن منطقة الشرق 
األوسط إاّبن إدارة الرئيس السابق ابراك أوابما يف إطار اسرتاتيجيتها للتوجه جتاه 
آسيا إلعادة توزان القوى الذي أضحى يف غري صاحل واشنطن مع الصعود الصيين 
االقتصادي والعسكري املتنامي إقليمياً ودولياً، شرعت روسيا يف تعزيز نفوذها 
يف املنطقة مللء الفراغ الذي تركته الوالايت املتحدة، لتصبح روسيا العباً رئيسياً 
التدخل العسكري يف سوراي منذ عام  يف األمن اإلقليمي، وخاصة يف أعقاب 
2015 لدعم نظام بشار األسد، والذي كان مفاجأة للكثريين، ألن موسكو مل 

تستخدم القوة العسكرية لالخنراط يف نزاعات املنطقة منذ عقود.



76

 4- من خالل قراءة هذه املعطيات يتبني أن روسيا جاّدة يف مواصلة 
مساعيها لتعزيز دورها الدبلوماسي والعسكري يف الشرق األوسط، إالّ إهنا تواجه 
بينها  من  اهلدف  هذا  اليت حتول دون حتقيق  والعقبات  التحدايت  من  العديد 
صعوبة التوفيق بني األطراف املتنازعة يف املنطقة، وقّلة عدد الدول املتحالفة معها 
يف هذه املنطقة مقارنة مع عدد الدول املتحالفة مع الغرب. وتواجه روسيا عقبة 
املنطقة والسّيما دول جملس  إقناع بعض دول  تتمثل بعدم قدرهتا على  آخرى 
التعاون اخلليجي ويف مقدمتها السعودية بشأن أسعار النفط يف األسواق العاملية 
بسبب رضوخ هذه الدول لإلمالءات الغربية والسّيما األمريكية اليت تعمل على 

خفض أسعار النفط لتحقيق مصاحلها على حساب دول املنطقة.
5- اعتمدت االسرتاتيجية الروسية يف املنطقة على بناء حتالفات صلبة 
مع عدد الفاعلني اإلقليميني الذين يغردون خارج السرب األمريكي. وتتمحور 
تلك التحالفات حول إيران ونظام األسد يف سوراي، فضاًل عن “حزب هللا” 
اللبناين. ومن طريق تلك التحالفات استطاعت موسكو فرض وجودها الفعال 
يف عدد من ملفات الصراع يف اإلقليم، والسيما يف األزمة السورية. وقد هدفت 
تلك اإلسرتاتيجية إىل حتدي الوالايت املتحدة وحلفائها جغرافياً وسياسياً، وفتح 

أسواق جديدة ملنتجاهتا وأسلحتها ابملنطقة. 
 6- اعتمدت السياسة اخلارجية الروسية يف إدارهتا لألزمات يف منطقة 
الشرق األوسط على معيار الواقعية وحتقيق املصاحل القومية بعيداً عن االعتبارات 
لتثبيت  الصلبة  قدراهتا  موسكو  استخدمت  السورية  األزمة  ففي  األيديولوجية، 
نفوذها املباشر، إذ نشرت قواهتا العسكرية للحيلولة دون سقوط نظام »األسد« 
يف قبضة »داعش«، واجلماعات الكردية وقوى املعارضة والقوات املنشقة. ويف 
األزمة القطرية–اخلليجية وظفت روسيا قوهتا املرنة )الدبلوماسية، واالقتصادية، 
والسياسية(، إذ تطور املوقف الروسي يف إدارة األزمة من مرحلة احلذر واحلياد إىل 
االحنياز بنحو ما إىل اجلانب القطري، حينما عرضت موسكو دعماً اقتصادايً 
السلمية  ابلوسائل  األزمة  حل  إىل  ودعت  القطري  املوقف  للدوحة، وتبنت 
والدبلوماسية واالبتعاد عن التوتر والتصعيد وعرضت إن تؤدي دور الوساطة يف 

حل األزمة.

توجهات السياسة اخلارجية الروسية إزاء منطقة الشرق األوسط يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
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7- ويف اخلتام، ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها أن روسيا ال يسعها أن 
تتخلى عن لعب دور مؤثر وفّعال يف الشرق األوسط يف شىت اجملاالت السياسية 
وهيبتها  نفوذها  استعادة  من  متكنت  أن  بعد  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية 
يف هذه املنطقة احلساسة واملهمة من العامل، والسيما أهنا تعّد األقرب جغرافياً 
وجيوبولتيكياً هلذه املنطقة ويهمها كثرياً عودة األمن واالستقرار إىل ربوعها كونه 
يؤثر بنحو مباشر وغري مباشر على أمنها واستقرارها، فضاًل عن أنه يوفر األرضية 
املناسبة لتحقيق مصاحلها على املديني القريب والبعيد اليت تضررت كثرياً نتيجة 

حماوالت الدول الغربية والسّيما أمريكا لالستحواذ على مقدرات هذه املنطقة.
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ملخص 
تنطلق هذه الدراسة من حقيقة كون أن هناك تفاعاًل حقيقياً بني العملية التعليمية 
)اليت تديرها احلكومة العراقية يف الغالب( واجملتمع، إذ تقع على عاتق اجملتمع مسؤولية 
كبرية إلجناح هذه العملية التعليمية؛ لذا انطلقت هذه الدراسة لتقوم مبسح لألسر العراقية 
يف 13 حمافظة عراقية بعد أن مت إعداد استمارة مقابلة لتحقيق جمموعة اهداف لعل 
أمهها هو التعرف على واقع التعليم داخل األسرة، وكذلك التعرف على مقدار التمييز 
اجلندري ضد الفتيات يف العملية التعليمية، وما أسباب ذلك، وكذلك مدى رغبة األسرة 
يف املشاركة يف العملية التعليمية، وما نوع الدراسة اليت يرغبون هبا، وكذلك للتعرف على 
االحتياجات التدريبية – التعليمية اليت قد تساعد يف تنمية املستوى التعليمي لألفراد، 
ويف النهاية فقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج وقدمت جمموعة من التوصيات .  

Abstract

This study is based on the fact that there is a real interaction 
between the educational process )mostly run by the Iraqi government( 
and society. It is the responsibility of the society to make this 
educational process a success. Therefore, this study was conducted 
to survey Iraqi families in 13 Iraqi governorates Preparation of an 
interview form to achieve a set of objectives, perhaps the most 
important is to identify the reality of education within the family as 
well as to identify the amount of gender discrimination against girls 
in the educational process, and what are the reasons and the extent 
of the desire of the family to contribute to the educational process 
and what kind of study they want as well as To learn about the 
training-educational needs that may contribute to the development 
of the educational level of individuals. Finally, the study reached 
several conclusions and made a number of recommendations

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة 
مسحية

أ.م.د خالد حنتوش* 

*  أستاذ مساعد يف جامعة بغداد/كلية اآلداب.



98

املقدمة:

من حروب، وحصار  الزمن،  من  عقود  لعدة  األزمات  من  ابلعديد  العراق  مرَّ 
وسياسات عسكرية، واحتالل، وإرهاب مبختلف أشكاله، وفقدان األمن واالستقرار، 
واحتالل املدن من قبل اجلماعات اإلرهابية، وعصاابت داعش، واألوضاع االقتصادية 
تراجع  يف  انعكس  التعليمية،  العملية   يف  تدهور كبري  إىل  هذه كلها  أدت  املرتدية؛ 
على  سلباً  أثر  مما  التعليمية؛  املؤسسة  منظومة  وتردي  العراقيني،  بني  املعرفة  اكتساب 
خمرجاهتا ومناهجها، وتزامن معها تفشي اجلهل والتخلف يف اجملتمع بنحٍو عام، وأصبح 

العراق يعد من اجملموعة األدىن يف مستوى التعليم يف منطقة الشرق األوسط. 

على الرغم من أن العراق كان له ابع طويل يف مكافحة األمّية، ويعد من البلدان 
الرائدة يف هذا اجملال، والسيما احلملة الكبرية اليت نظمتها احلكومة العراقية يف السبعينيات 
من القرن املاضي، اليت أشادت هبا اليونسكو واملنظمات الدولية. ويعد العراق أترخيياً 
أقدم من هذا يف مكافحة األمّية إذ يعود إىل بداية ثالثينيات القرن املاضي بتأسيس 
)مجعية السعي ملكافحة األمّية يف العراق (، اليت كانت خمتصة ابلرجال، وُأضيف هلا يف 
عام 1934 الفرع النسوي ملكافحة األمّية؛ وكان هلذا الفرع نشاطات اجتماعية لتهيئة 
فرص عمل للنساء، ومساعدة احملتاجات منهن، ومعاجلة املرضى، ورعاية األعمال الفنية 

للنساء، إىل جانب القيام مبكافحة األمّية للنساء أبجور رمزية يف مدارس للبنات. 

لذا جاءت هذه الدراسة لغرض معرفة واقع التعليم يف العراق واجتاهات اجملتمع 
حنوه وتقييمه، مع األخذ ابحلسبان أن هذه الدراسة وصفية يف كثري من جوانبها لوصف 
حال املناطق املدروسة مبا خيص احلاجات التعليمية -وميكننا تعريف املسؤولية االجتماعية 
على أهنا نظرية أخالقية أبن أي كيان سواء أكان منظمة أم فردًا- يقع على عاتقه العمل 
ملصلحة اجملتمع ككل، وهي أمر ال خيتص فقط مبنظمات األعمال بل هي شأن كل 
فرد تؤثر أفعاله على البيئة التعليمية. وهذه املسؤولية ميكن أن تكون سلبية، عرب االمتناع 
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عن االخنراط يف أفعال ضارة، أو إجيابية، ابلقيام أبفعال حتقق من أهداف اجملتمع بنحٍو 
مباشر)1(. 

منهجية الدراسة املسحية 

اُستخدم منهج املسح االجتماعي الذي يعتمد يف األساس على عدة أدوات لعل 
أشهرها استمارة االستبانة اليت طُّبقت بطريقة املقابلة، إذ ُأجري مسح كبري للعديد من 
األسر يف عدة حمافظات يف  العراق، وسنبني ذلك الحقاً، وقد تضمنت عملية اإلعداد 

هلذه الدراسة العديد من اإلجراءات املنهجية اليت ميكن اختصارها ابخلطوات التالية:

1. اإلعداد للدراسة: 

بعد أن ُكلِّف الباحث ابلعمل أعّدت اجلمعية هلذه الدراسة ابالتصال بفروعها 
األماكن املدروسة لتشخيص مّساحني )ابحثني( للقيام ابملسح، وقد أعطيت التعليمات 
أبن يكون للماسح خربٌة كافيٌة يف جمال املسح، وأن يكون ذا أتهيل أكادميي كاٍف 
)بكالوريوس أو دبلوم ( ومن كال اجلنسني، وأن يكون من سكنة احملافظات املدروسة. 
أما احملافظات اليت ليس فيها فروع للجمعية فقد متت االستعانة ابملنظمات غري احلكومية 

احمللية للتعاون مع األمل، وفق الشروط اخلاصة ابملساحني نفسها.

وقد اتُفق على أن يكون املسح يف )13( حمافظة، موزعة على أجزاء اخلارطة 
على كيفية  تدريبهم  لغرض  للمساحني  أربع ورش  أُعدَّ إلجراء  وعندها  العراقية كافة؛ 
املسح، وكيفية إجراء املقابالت )علماً أن معظمهم هم من املتطوعني الناشطني ابجملتمع 
علم  أقسام  طلبة  اجملال والسيما  هذا  الكليات، وهلم خربة جيدة يف  طلبة  من  املدين 
االجتماع يف احملافظات اليت توجد فيها أقسام علم االجتماع وإبشراف بعض األساتذة 
ترمجة  هبا هي  قمنا  اليت  األخرى  اإلعدادات  الدراسة(. ومن  الزمالء يف حمافظات  أو 

1. ويكيبيديا الموسوعة الحرة 
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أحياء  وبعض  السليمانية  حمافظة  يف  توزيعها  يتسىن  الكردية كي  اللغة  إىل  االستمارة 
كركوك للذين يتكلمون اللغة الكردية.

2. عينة وجمتمع الدراسة:

بعد إن ُدّرب الباحثون يف الورش اليت حتدثنا عنها سابقاً، زّودوا بتعليمات حمددة 
عن كيفية اختيار عينة من العوائل يف احملافظات املدروسة، وطلب منهم حتديد املناطق 
الفقرية واملناطق اليت يوجد فيها املهجرون، على أن يراعى التقسيم احلضري – الريفي 
يف العينة، إذ يقوم كل رئيس فريق )مشرف( بعمل جدول يف املناطق اليت تنطبق عليها 
شروط الدراسة، وابالستعانة ابجمللس البلدي وأمني احمللة أو املنطقة، إلرشاده إىل العوائل 
اليت تنطبق عليها شروط الدراسة، على أن يوزع عينته على عموم احملافظة، وحسب نسبة 
الكثافة السكانية يف كل منطقة؛ األمر الذي سيوفر له عينة أشبه ابلعشوائية، لكنها 
ليست عشوائية اتمة، بل خُتتار ابلطريقة غري املنتظمة وحسب ما يتمكن له على أرض 
الواقع؛ وهكذا مبساعدة املسؤولني يف املنطقة يبدأ الدخول إىل املنازل املنتقاة يف العينة 
لغرض البدء ابملقابلة، وإذا رفضت األسرة املقابلة فينتقل إىل أسرة أخرى، وخيتار فرٌد 
من هذه األسرة ملقابلته، وحسب الشروط املذكورة سابقاً )العمر، ومدى إمكانية فهمه 

ألسئلة املسح(.

أما مدى متثيل هذه العوائل )املستهدفة( يف احملافظات املبحوثة وحىت السجالت 
املوجودة، فهي متثل األعداد التقريبية لعدد سكان احملافظة، ال لعدد األسر؛ لذا فإن كثرياً 
من الباحثني يواجهون صعوبة حينما تكون وحدة دراستهم األسرة، والسيما الفقرية، 
إذ ال توجد سجالت أو أعداد حقيقية هلذه األسر، لكن بنحٍو تقرييب ميكننا تقسيم 
عدد سكان كل حمافظة على الوسط احلسايب حلجم األسرة املستخرج يف هذا املسح، 
فيستخرج عدد األسر يف احملافظة؛ وابلتايل نسبة متثيل العينة للمحافظة، وقد جاءت 

حمافظة بغداد ابملرتبة األوىل مث البصرة واملوصل وهكذا بقية احملافظات.  
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3. البدء ابلتوزيع:

مت البدء بتوزيع االستمارات حسب اخلطة املعدة مسبقاً وتدريب املساحني عليها 
يف أثناء الورش التدريبية األربع، وقد منح املّساحون الوقت الكايف لالنتهاء من عملية 
املسح امليداين لعينة بلغت )3270( عائلة عراقية، موزعة على احملافظات الثالث عشرة 
 )excel( املتفق عليها، مث أُعطي هلم أسبوٌع إضايف إلدخال البياانت املرمزة على برانمج
املشار إليه سابقاً، وبعد االنتهاء من هذه اخلطوة أرسلت البياانت إىل منسقة املشروع 

والباحث املشرف؛ لغرض البدء بعمليات التحليل واستخراج النتائج.

4. حتليل البياانت:

الثالث عشرة،  للبياانت من مجيع املساحني يف احملافظات  الباحث  بعد تسّلم 
احلقيبة  إىل  البياانت  نقل  بعملية  مث  احملافظات،  جلميع  البياانت  دمج  بعملية  بدأ  
الباحث  عّرف  وقد  ابلتحليل.  البدء  وبعدها   )spss( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية 
الربانمج ابلبياانت، مث أجرى هلا عمليات وصف بوضع جدول لكل سؤال )وكما سنرى 
املناسبة للوصف، وهي  الوسائل اإلحصائية  يف جداول وصف االستمارة( مستخدماً 
اجلدول التكراري الذي يتضمن الفئات والتكرارات والنسب املئوية، واستخدم للبياانت 
الكمية األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وأكرب قيمة لكل فئة؛ فهذه هي الوسائل 
املناسبة لعمليات وصف البياانت )الكمية منها والنوعية(. مث انتهى إىل اخلروج ابلنتائج 

من هذه اجلداول وكما سيتضح الحقاً.

5.  نتائج الدراسة:  

بعد االنتهاء من اخلطوات املنهجية املناسبة للدراسة، وبناء قاعدة بياانت خاصة 
ابلدراسة مت حّللت على احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية فتكونت لدينا )80( 
جدواًل تصف أسئلة االستمارة؛ وبعد معاينة هذه اجلداول خرجنا منها ابلنتائج اآلتية:
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القسم األول: معلومات أولية دميوغرافية

1- حمافظة سكن املبحوث

مشلت الدراسة امليدانية )13( حمافظة عراقية من أصل )18( حمافظة، وبنسبة 
متثيل )72,2 %( للخارطة العراقية 

جدول )1( يبني حمافظة سكن املبحوث

النسبةالتكراراحملافظة
67020.5بغداد
1755.4دايىل
2256.9كربالء
2256.9اببل
3259.9بصرة
1755.4ميسان
1755.4واسط
1755.4ديوانية
2256.9كركوك
3259.9نينوى

2256.9سليمانية
1755.4صالح الدين

1755.4ذي قار

3270100.0اجملموع

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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 2- نوع املنطقة
جدول )2( يبني نوع منطقة سكن املبحوث

%التكرارنوع املنطقة

128739.4مركز مدينة

81925ضاحية

89327.3ريف

2718.3ريف انئي

3270100.0اجملموع

3- الشخص الذي جتري معه املقابلة 

أُعز إىل املساحني يف الورش التدريبية إلجراء مقابالت مع رب األسرة أو من 
)األب(  األسرة  مع رب  أجريت  املقابالت  أكثر  أن  النتائج  وقد جاءت  عنه؛  ينوب 
وقد شكل  األفراد،  بقية  وهكذا   ،)%22,6( وبنسبة  األم  مث   ،)%54,3( وبنسبة 
الذكور )59,9%( من أفراد عينة البحث، يف حني شكلت اإلانث )40,1%( منهم.  
يف حني بلغ معدل أعمارهم )33,52( سنة، واالحنراف املعياري )9,34( سنة. وقد 
شكل املتزوجون )64,4%( من أفراد عينة البحث، وغري املتزوجني )22%(، واألرامل 
)9,7%(، واملطلقون )3,4%(، وقد شكلت اللغة العربية )80,8%( على أهنا لغة 
أم، يف حني شكلت اللغة الكردية )12,4%(، جاءت بعدها السراينية )%2,5(، 
أن املستوى  مث الرتكمانية )2,1%(، واإلرمنية )0,4%(، وأخرى )1,9%(، علماً 

التعليمي هلم كما هو واضح يف الشكل اآليت: 
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0.30%

13.90%

26.10%

20.10%

15.80%
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9.80%

4.40%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

غير مبين

امي

لم يكمل االبتدائية

اكمل االبتدائية

اكمل المتوسطة

اكمل الثانوية

مابعد الثانوية

حصل على شھادة اخرى

 

4- إمكانية القراءة والكتابة

البحث،  عينة  أفراد  من   )%60( بسهولة  القراءة  يستطيعون  من  نسبة  بلغت 
ومن جييد الكتابة بسهولة )58,2%(. أما الذين تصعب عليهم القراءة فقد شكلوا  
)25,4%(، وكذا ابلنسبة للكتابة )25,1%(، ومن ال يستطيع على القراءة بلغت 

نسبتهم )14,6%(، ومن ال يتمكن من الكتابة )%16,5(. 

5- عدد أفراد األسرة 

بلغ معدل عدد الذكور لألسر املبحوثة )3,34( ذكراً، واإلانث )3,24( أنثى  
ومبجموع بلغ )6,68( فرداً، أي إن األسرة العراقية يرتاوح عدد أفرادها بني )6-7(؛ 
وهي هبذا تعد أسرة كبرية، فقد كان عدد األسرة الصغرية )3( أفراد وبلغ عدد أكرب أسرة 

واحدة يف البحث )35( فرداً.

6- بلغ معدل الدخل الشهري )الوسط احلسايب( لألسر املبحوثة )570,661( 
العراقية  العملة  بقيمة صرف  أمريكي،  دينار عراقي، ومبا يساوي )475.55( دوالر 
)واحد دوالر أمريكي= 1200دينار عراقي( يف وقت إجراء الدراسة؛ وإذا قسمنا هذا 

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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معدل  سيكون  السابقة،  اخلطوة  يف  املستخرج  األسرة  أفراد  عدد  معدل  على  الدخل 
الدخل الفردي الشهري يساوي )71.19( دوالر أمريكي، أي مبقدار )2.37( دوالر 

تقريباً يف اليوم الواحد، يف حني كان لدينا )346( أسرة بال دخل.

7 - عند االنتقال إىل املستوايت التعليمية يف األسر املدروسة نالحظ ما يلي:

أ بلغ أعلى معدل األطفال الذكور الذين يدرسون يف املراحل التعليمية املختلفة  	-
يف املرحلة املتوسطة )1.19( طفل يف كل أسرة يدرسون حالياً. أما ما خيص اإلانث 

فقد بلغ أعلى معدل يف املرحلة االبتدائية )1.34( طفلة يف األسرة .

أ ما خيص األسر اليت لديها أطفال يدرسون يف الوقت احلاضر ومن كال النوعني 	-
االجتماعيني، فقد أشرت لنا املقارنة بني اجلداول )12-18( جمموعة حقائق خُلصت 

يف اجلدول رقم )3( الذي نستنتج منها ما يلي:

أواًل: اليوجد اهتمام ابلتحاق األطفال يف املرحلة التمهيدية، إذ بلغ نسبة عدم 
امللتحقني من الذكور يف هذه املرحلة )82.39(، و)87.26( من اإلانث.

اثنياً: هناك اهتمام عاٍل يف التحاق األطفال لكال النوعني يف املرحلة االبتدائية، 
إذ بلغت نسبة امللتحقني من الذكور )94.4 %(، ومن اإلانث )93.45%(؛ مما 

يؤشر اهتماماً متزايداً بتعليم األطفال يف هذه املرحلة.

اثلثاً: يف املرحلة )الثانوية + املتوسطة( هناك نسبة التحاق عالية للذكور بلغت 
)90.56%( يف حني هناك نسبة التحاق منخفضة لإلانث بلغت )63,57%(؛ مما 
يؤشر حقيقة أن األهل يف هذه األسر املبحوثة ال يهتمون بتعليم بناهتم يف هذه املرحلة. 
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جدول)3( مقارنة بني عدد امللتحقني من العدد الكلي للمراحل الثالث 
األوىل )متهيدي، وابتدائي، واثنوي(

  املرحلة 
الدراسية

اإلانثالذكور

عدد األسر 
اليت لديها  

أطفال 
يف هذه 
املرحلة

عدد 
امللتحقني 
من هذه 

األسر

الفرق/ 
عدد غري 
امللتحقني 

منهم

عدد 
األسر 

اليت لديها  
أطفال 
يف هذه 
املرحلة

عدد 
امللتحقني من 

هذه األسر

الفرق/ 
عدد غري 
امللتحقني 

منهم

من 5-3 
سنوات 
التمهيدي

784
 138
وبنسبة 
التحاق 

% 17.61

 646
وبنسبة 

 % 82.39
مل يلتحقوا

699
89

وبنسبة 
التحاق 

% 12.74

610
وبنسبة 

 % 87.26
مل يلتحقن

من 
 11-6
سنوات 
االبتدائية

1341
1266
وبنسبة 
التحاق 
% 94.4

252
وبنسبة 

5.6 % مل 
يلتحقوا

1159
1083
وبنسبة 
التحاق 

% 93.45

76
وبنسبة 

 % 6.55
مل يلتحقن

من 12 
- 17سنة 
)املتوسطة 
+الثانوية(

1217
1102
وبنسبة 
التحاق 

% 90.56

115
وبنسبة 

 % 9.44
مل يلتحقوا

1194
759

وبنسبة 
التحاق 

% 63.57

435
وبنسبة 

 % 36.43
مل يلتحقن

 ج- أما ما خيص األفراد الذين درسوا )سابقاً( يف املراحل التعليمية املختلفة، فقد 
بلغ معدل )وسط احلسايب( األعلى يف املرحلة االبتدائية )1,59( للذكر، و)1,48( 

لألنثى.

فقد  التعليمي  اجملال  يف  العينة  أفراد  هبا  يرغب  اليت  للتسهيالت  ابلنسبة   -8
خاصة  )صفوفاً  )48,2 %( ومشلت  النسب  أعلى  على  )جمتمعة(  حصلت مجيعها 

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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وخمصصات  الطعام،  لتوزيع  وبرامج  اخلاصة،  االحتياجات  لذوي  ومدارس  ابملدارس، 
النسبة من  به هذه  فيها شعرت  الذي يؤشر على نقص واضح  األمر  للطلبة(؛  مالية 
العينة. أما أمهها فكانت )خمصصات مالية للطلبة( اليت أّشرت )11.3 %( من أفراد 

العينة.

احلالية  الدراسة  اليت كانت ضمن  املهجرة  األسر  التهجري: جتاوز عدد   -9  
)163( من خمتلف احملافظات، وتؤشر النتائج إىل أن التهجري ما تزال تؤثر يف أوضاع 
اجلنسني، يف  من كال  أبنائها،  من  امللتحقني  أعداد  اخنفاض  من خالل  األسر،  هذه 

خمتلف املراحل التعليمية، والسيما يف مرحلة )التمهيدي واالبتدائي واملتوسطة(
جدول ) 4( املستوى التعليمي املرغوب فيه للفتاة

النسبةالتكرار املستوى التعليمي املرغوب فيه للفتاة
2447.5    غري مبني
1324.0قراءة وكتابة

36711.2مرحلة ابتدائية
48514.8اثنوية

204262.4أعلى من ذلك
3270100.0اجملموع

جدول )5(  موانع تعليم الفتاة

النسبةالتكرار موانع تعليم الفتاة
 3614.8غري مبني

6.6 16الوضع األمين
4.1 10التعاليم الدينية

10.2 25الوضع االقتصادي لألسرة
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33.2 81العادات والتقاليد 
30.3 74الزواج أفضل
0.8 2أسباب أخرى

244100.0اجملموع

القسم الثاين:النظام التعليمي املوجود حاليًا

من  املبحوثني كان  مناطق  يف  املوجودة  التعليمية  املؤسسات  أكثر  إن   -10
املدارس االبتدائية اليت بلغت نسبتها )33,2 %(، ومدارس املرحلة املتوسطة ابملرتبة 
الثانية )23,6 %( مث مدارس مرحلة الثانوية )14,1 %( مث صفوف حمو األمّية ابملرتبة 

الرابعة )5,8 %(.
جدول )6( نوع املؤسسة التعليمية املوجودة يف املنطقة

النسبة عدد نوع املؤسسة التعليمية املوجودة يف منطقة سكن األسرة املبحوثة

4.3 335 مل يبنّي
9 692 مدرسة للمرحلة التمهيدية ما قبل املدرسة

33.2 2546 مدرسة للمرحلة االبتدائية
23.6 1813 مدرسة للمرحلة املتوسطة
14.1 1086 مدرسة للمرحلة الثانوية
3.5 270 مدرسة مهنية
2.4 188 كلية / جامعة
2.9 225 دورات كومبيوتر
5.8 447 صفوف حمو األمّية
0.7 58 مؤسسة تعليمية أخرى الرجاء حتديدها

100.0 7660 اجملموع
مالحظة: أن عدد املؤسسات يف هذا السؤال أكرب من حجم العينة، إذ توجد يف 

املتوسط )2.34( مؤسسة تعليمية األقل يف مناطق سكن املبحوثني

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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11- على الرغم من توافر املؤسسات التعليمية فقد ظهرت أسباب حتول دون 
التحاق األطفال هبا، ومن أهم هذه األسباب هي املوضحة ابجلدول رقم )7(.

جدول )7( أسباب عدم ذهاب األوالد للمدرسة

النسبةالتكرارأسباب عدم ذهاب األوالد للمدرسة
226027.8الدخل املادي املنخفض
8039.9بُعد املدرسة عن املنزل 

7809.6تردي الوضع األمين
7228.9عدم وجود رغبة لديهم للذهاب
6037.4وجود مدرسني غري كفوئني 

5636.9زواج مبكر )للفتيات(
5306.5التهجري

5006.1التقاليد االجتماعية 
4986.1عدم وجود تسهيالت

3724.5األساليب التعليمية والرتبوية غري السليمة
1872.3املناهج التعليمية غري مالئمة 

1441.7أسباب أخرى   
1441.7مل يبنّي السبب

8106100.0اجملموع

مالحظة: يتضح من السؤال السابق أن هناك أكثر من سببني على األقل 
لكل شخص لرأيه يف: 

أسباب عدم ذهاب األوالد للدراسة

12- لقد كانت النسبة األكرب )68,3 %( من أفراد عينة البحث أو أحد أفراد 
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أسرهتم ممن مل يلتحقوا بربانمج تعليمي حملو األمّية يف السابق، يف حني التحق منهم )31 
,%7( هبذه الربامج. أما تفصيالت هؤالء فقد كانت كما أييت:

بقية  بني  هبا  لاللتحاق  األكرب  النسبة  لليافعني(  األمّية  )حمو  برامج  مثلت  أ- 
الربامج،  وكما يف جدول )8(.

جدول )8(  نوع الربانمج الذي التحق به املبحوث

النسبةالتكرارنوع الربانمج

65 %617حمو أمية لليافعني
20 %190حمو أمية للمتسربني
4 %36حمو أمية وظيفي

0.4 %4تعليم زراعي

1.4 %14تعليم صناعي

3.3 %32تعليم ديين

5 %46دورات كمبيوتر

0،2 %2نشاطات ترفيهية
1،1 %9أخرى

950100.0اجملموع

ب- شارك )40 %( من املبحوثني يف الدورات البالغة مدهتا )6( أشهر بينما 
شارك )41 %( منهم يف دورات مدهتا  )6-12( شهراً. 

 ج- أما مدة الدورة يف الربانمج، فإن مخسة أايم يف األسبوع كانت النسبة األعلى 
)43 %(، مث ثالثة أايم وبنسبة )25 %(، ومدة يومني كانت  بنسبة )20 %(. 

د- أما اللغة املتبعة يف الدورة فكانت العربية هي االوىل وبنسبة )88 %(، مث 

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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الكردية )6 %(، ونسبة )34,9 %( مل يوضحوا لغة الدورة.

هـ- مثلت احلكومة اجلهة األكثر تنظيماً هلذه الدورات وبنسبة )48 %( واقرتبت 
منها نسبة املنظمات غري احلكومية )اجملتمع املدين( إذ شكلت نسبة )47 %(؛ وهذا 
يعين أن هناك جهوداً غري حكومية )جمتمع مدين( موازية للجهود احلكومية؛ األمر الذي 
يؤشر بوجود اهتمام ابلغ هبذه الربامج من كال اجلانبني وال بد من اإلشارة إىل أن نسبة 
)34.6 %( من املبحوثني الداخلني يف دورات حمو األمّية مل يبينوا اجلهة املنظمة هلا. 
ومل تشكل اجملالس البلدية أو اجلوامع والكنائس إال نسبة قليلة جداً ضمن هذا النشاط.

جدول )9( اجلهة املنظمة للدورة

النسبةالتكرار اجلهة املنظمة للدورة
48 %327احلكومة

47 %319منظمة غري حكومية
1.4 %10اجمللس البلدي

3.6 %22اجلامع/الكنيسة

678100.0اجملموع

و- لقد تعرف أكثرية املبحوثني على برانمج دورة حمو األمّية من طريق )أصدقائهم( 
وبنسبة )58 %(، وبواسطة )أحد أفراد األسرة ( بنسبة )18 %(، وإن نسبة )34.8 

%( من املبحوثني مل يوضحوا كيفية التعرف على برانمج حمو األمّية.

القراءة  )تعلم  أجل  من  األمّية  حمو  بربامج  االلتحاق  أسباب  أهم  كانت  ي- 
والكتابة( وبنسبة )43 %(، مث من أجل حتسني مهارات العمل وبنسبة )34 %(، 
وبعدها التواصل مع اآلخرين وبنسبة )12 %(، وإن نسبة )30.2 %( من امللتحقني 

بربامج حمو األمّية مل يبينوا السبب.



112

13- لقد كان سبب )عدم وجود دورات التعليم( املانع األكرب حنو عدم التحاق 
املبعوثني بدورات التعليم حملو األمّية )القراءة والكتابة(، إذ شكل هذا السبب ما نسبته 
مث   ،)% 7.8( وبنسبة  الثانية،  ابملرتبة   ) واخلجل  السن  )كرب  ويليه   ،)% 35.7(
السبب املادي وهو )عدم القدرة على دفع التكاليف( وبنسبة )5.3 %(، وإن )41.7 
%( مل حيددوا سبباً، وقد يكون هؤالء متعلمني يف األصل وال حيتاجون هلذه الدورات.

14- حتديد القراءة والكتابة يف العمل أبهنا )مهمة جداً( شكلت النسبة العالية 
)45.1 %(،  و)27.8 %( أشروا أهنا مهمة يف عملهم، وجبمع النسبتني اليت تصل 
إىل )73.6 %( مبا يساوي تقريباً ثالثة أرابع عينة البحوث يرون أهنا مهمة هلم يف 

عملهم .

15- عند سؤال املبحوثني عّما يفضله يف حال توفرت له دورات تعليمية غري 
رمسية بنحٍو جماين، فقد كانت االجتاهات حنو )دورات الكومبيوتر( ابملرتبة األوىل )18.3 
%(، وابملرتبة الثانية )القراءة والكتابة وأعمال حسابية بسيطة( بنسبة )16.9(، مث )حمو 
أمية وظيفي( وبنسبة )16.4 %(، وجاءت بعدها بقية األنواع، مع األخذ ابحلسبان 
أن )65 %( من أفراد العينة ال ميانعون من الذهاب مشياً إىل مركز التدريب، ويفضل 
)55 %( منهم الذهاب مع بقية املشاركني، أو برفقة أحد افراد األسرة )23.5 %(، 

ولوحده )14.4 %( .

 16- ننتقل بعد ذلك إىل قضية أخرى أاثرها املسح وهي مسألة أمهية التعليم 
للنوعني )إاناثً وذكوراً(، إذ جاءت النتائج لتؤكد جمموعة حقائق:

• يرى )92.5 %( من أفراد العينة أن التعليم مهم للفتاة يف قبال )97.6 %(	
يرون أنه مهم للفىت؛ أي إن هناك تفاواتً طفيفاً يف أمهية تعليم كال النوعني الذي مييل 

ابجتاه الذكور، على الرغم من ارتفاع كال النسبتني.

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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• الذي 	 التعليمي  املستوى  احلديث عن  النوعني عند  بني  التفاوت  نسبة  تزداد 
من  أعلى  إىل  تصل  أن  ميكنها  الفتاة  أن  يرى )62.4 %(  إذ  منهما،  لكل  يفضل 
الثانوية، يف حني أيد )89.7 %( أن املستوى أعلى من الثانوي هو املرغوب للفىت، أي 
أن هناك فرقاً بنسبة )27.3 %( يف تفضيل إكمال التعليم ما فوق الثانوي للذكور .

• كان الوضع األمين يقف كاحد أهم التربيرات اليت يراها املبحوثون لعدم تعليم 	
الفتيان، يف حني كان الزواج والعادات والتقاليد أهم أسباب عدم إكمال تعليم الفتاة 

شكل يبنّي  السبب وراء االلتحاق بدورات التعليم

الحصول على ترقیة في العمل
2.2%

زیادة الدخل
4%

تحسین مھارات العمل
34%

التواصل مع االخرین
12%

تعلم القراءة والكتابة
42%

اخرى
1.5%

البدء بعمل خاص
4%
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شكل يبنّي نوع كل دورة تعليمية مرغوب هبا
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القسم الثالث: أنواع الربامج التعليمية املفضلة

17- يرغب )90.9 %( من أفراد عينة البحث أو أحد أفراد اسرته االنتساب 
اىل املراكز التعليمية، ومل تتجاوز من مل يرغب )7.8 %(، علماً أن املبحوثني ذكروا عدة 
أسباب لعدم الرغبة ابالنتساب، وكان أهم عنصرين )الوقت، والظرف غري املناسبني(، 
العائلة، وتربية األوالد  أو بعدم رغبتهم أصاًل. فضاًل عن أسباب أخرى منها ظروف 
والعادات والتقاليد، والسيما قضية منع الزوجة من االنتساب )متييز جندري(، يف حني 

أن نسبة )1.4 %( من املبحوثني مل يبينوا رغبتهم يف االنتساب.

)مما  للمبحوثني  التفضيل  سلم  األوىل يف  املرتبة  اخلياطة  دورات  احتلت   -18
يدل على رغبة يف حتسني الدخل والسيما للمبحواثت النساء(، وجاءت بعدها احلرف 
اليدوية األخرى وهي تتفق معها يف هدف حتسني الدخل، وبقية الدورات كما يف جدول 

)10(

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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جدول )10( يبني نوع الدورة اليت تساعد على زايدة دخل املشرتك فيها

النسبةالتكرارنوع الدورة
69021.1غري مبني

70721.6خياطة
1675.1زراعة

1945.9صالون جتميل

55416.9حرف يدوية
54216.6احلاسوب

1334.1صناعات غذائية
802.4سرياميك

1775.4لغة إجنليزية
260.8برامج أخرى

3270100.0اجملموع

• أما ابلنسبة ملدة الدورة املبينة يف جدول )55( فقد كانت األكثرية )38.9 %( 	
ترى أن ثالثة أشهر هي املفضلة أكثر من غريها، مث أقل من ثالثة أشهر بنسبة 

)29.8 %(، ومن فضلوا أكثر من ثالثة أشهر )28.2 %(.

• األكثرية متيل إىل أن تكون الوزارة )احلكومة( هي اجلهة اليت جيب أن تؤسس ملراكز 	
املنظمات غري احلكومية وبنسبة )33.4  الثانية  املرتبة  التعليم، وتتنافس معها يف 

%(، وجاء بنسبة قليلة اجمللس البلدي )4.8 %(.

• يرى أغلبية املبحوثني وبنسبة )93.9 %( ضرورة احلصول على شهادة معرتف هبا 	
وطنياً يف هناية الدورة؛ مما يدل على حاجة كبرية للحصول على أتهيل معرتف به 
حكومياً؛ مما يعزز فرص العمل ابلنسبة خلرجيي هذه الدورات، والسيما يف سوق 



116

العمل احلكومية. 

• احتلت صفوف حمو األمّية املرتبة األوىل، كاختيار أول يف سلم االختيار الرابعي 	
الذي ترك للمبحوث أتشري تسلسلها؛ مما يدل على اهتمام عاٍل هبذا املوضوع، 
وجاءت بعده محالت التوعية. أما ما خيص االختيار الثاين، فقد حل ابملرتبة األوىل 
الربامج الصحية، مث برامج التوعية. ويف االختيار الثالث تكررت الربامج الصحية مث 
برامج التوعية. وأخرياً االختيار الرابع الذي كان أوالها األلعاب الرايضية مث صفوف 

حمو األمّية.

القسم الرابع: طرق وأدوات التعليم 

19- احتلت الكتب الدينية املرتبة األوىل يف سلم الكتب اليت يرغب املبحوثون 
الدينية اليت حتكم اجملتمع والسياسة يف العراق،  التوجهات  قراءهتا؛ مما يؤشر على قوة 
اليت تعترب واضحة لكل املراقبني للساحة العراقية. فالدين اليوم هو الفاعل رقم واحد يف 
معظم احلركة االجتماعية العراقية، ولكن ذلك ال يعين أنه الفاعل الوحيد، فقد احتلت 
العلمية )19 %(، مث اجملالت  الكتب  الدينية )41.8 %(، جاءت بعدها  الكتب 

.)% 13.9(
جدول ) 11 ( يبني الكتب املرغوب يف قرائتها

النسبةالتكرار الكتب املرغوب يف قراءهتا
52316غري مبني

137742.1دينية
63119.3علمية
46913.9جمالت
2387.3قصص
321أخرى
3270100.0اجملموع

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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القسم اخلامس: حاجات التدريب

20- يرى )91.3 %( من املبحوثني أنه جيب على املعلمة أن تتلقى برامج 
تدريبية معينة قبل أن تبدأ ابلتدريس يف املركز؛ مما يدل على شعور عاٍل لدى املبحوثني 
يف حاجة الكثري من املعلمات للتدريب على الرباجميات وطرق التدريس احلديثة، اليت 

نشعر أن هناك فجوة فيها يف العراق.

هبا  تتصف  أن  اليت جيب  الصفات  أفضلية  املبحوثني يف  آراء  اختلفت   -21
املعلمة، فقد حل يف تسلسل االختيار األول مرشدة ومستشارة، وكاختيار اثٍن أن يكون 
هلا قدرة على حتفيز الطالب لألفضل، واالختيار الثالث استخدام التقنيات العلمية يف 
فعالني،  مشاركني  الطلبة  على جعل  قادرة  تكون  أن  الرابع  واالختيار  التدريس،  أثناء 
واالختيار اخلامس مرشدة ومستشارة، واالختيار السادس أن تكون مدرسة للمادة اليت 
ستعطيها؛ وللتأكيد أكثر مِجَع الناتج ليصبح دون أولوايت أو تسلسل حيث حل يف 

املرتبة األوىل مرشدة ومستشارة، مث قادرة على جعل الطلبة مشاركني فعالني.

22- أما ابلنسبة للقضااي اليت يعتقد املبحوثون أنه جيب على املعلمة أن تساعد 
طلبتها، فقد حصل خيار البحث عن وظيفة أواًل وبنسبة )51.3 %(؛ وهذا يتفق 
مع النتيجة السابقة )مرشدة ومستشارة( إىل حٍد ما، وابملرتبة الثانية حل خيار )ادخار 

النقود من طريق بنك االدخار اجملتمعي( بنسبة )41.9 %(.
23- من القضااي املثرية اليت أنتجها املسح هو قضية املساعدة يف احلصول على 
قرض من البنك، فقد وضع امامهم خيار القروض، فاجتهت األغلبية وبنسبة )28.3 
%( حنو قرض يتيح للمقرتض فرصة البدء بعمل خاص، وبقية االحتياجات كما يف 

اجلدول اآليت:
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جدول )12( القضااي اليت يود املبحوث أن يساعده القرض املصريف يف احلصول 
عليها

النسبةالتكراراهلدف من احلصول على قرض مصريف
116135.5غري مبني

37611.4الزواج

92728.3البدء بعمل خاص
2216.7شراء سيارة
39912.2شراء منزل

1865.6تعليم األوالد

3270100.0اجملموع

القسم السادس: البنية التحتية

24- يتوافر وقت فراغ لـ )77.8 %( من املبحوثني مما يتيح هلم فرصة للتعليم 
إذا توفر هلم ذلك، ويتضح أن:

• األكثرية وبنسبة )26.1 %( تفضل ساعتني يف اليوم ختصص للتعليم، أتيت بعدها 	
ثالث ساعات وبنسبة )22.3 %(، أي ان )2 ــ 3( ساعات يف اليوم مفضلة 

لدى )48.4 %( من افراد عينة البحث.

• للتعليم وبنسبة )26.9 	 ثالثة أايم يف األسبوع هي األكثر اختياراً كأايم مناسبة 
%(، مث يومني وبنسبة )24.4 %(. وجبمع النسبتني تكون األكثرية تتجه حنو 

)2 - 3( يوماً يف األسبوع وبنسبة مشرتكة )51.3 %( .

• مناسب 	 وقت  كأفضل  الظهر(  بعد  )فرتة  حددت   )%  39( وبنسبة  األكثرية 
للتعليم، وحصلت فرتة الصباح على نسبة )20.4 %(.

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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• أما أهم التسهيالت اليت جيب على املركز توفريها لرواده، فقد فضل أكثرية املبحوثني 	
غرفة  مشلت  وتفاصيلها  السؤال،  يف  املذكورة  اخليارات  كل   )%  38( وبنسبة 
الكومبيوتر وبنسبة )12.6 %(، مث نشاطات رايضية )8.6 %(، مث غرفة للصالة 

.)% 8.2(

• وكانت املدرسة هي املكان املفضل ملركز التعليم لدى األكثرية وبنسبة )34.4 %(، 	
مث )بناء آخر( وبنسبة )26.1 %(، واليهتم إىل مكان املركز بنسبة )21.1 %(.

• يفضل )46 %( من العدد االمجايل لعينة البحث تقدمي حماضرات توعية كأحد 	
بعدها  وجاءت  املراكز،  توفرها  أن  جيب  اليت  الرتفيهية  للنشاطات  املهمة  األنواع 

احملاضرات الدينية بنسبة )26.5 %(. 

• )66.3 %( من املبحوثني يفكرون ابستعارة الكتب من مكتبة املركز.	

القسم السابع: الرتويج للمركز

25- يلجأ أكثرية املبحوثني إىل افراد العائلة إلختاذ قراراهتم بنسبة )35.5 %(، 
ومن يلجأ للوالدين كان بنسبة )29.5 %(، مث األصدقاء بنسبة )14.6 %(؛ األمر 
الذي يكّون لدينا صورة واضحة عن طبيعة الروابط االجتماعية وقوة البنية األسرية، إذ 
تتسم طبيعة اجملتمع العراقي كونه )أسرايً، أو عشائرايً، أو تقليدايً(، وتتمحور عالقات 
أفراده ضمن هذه املنظومة اليت تدور حوهلا معظم نشاطات اإلنسان، ومن املالحظ يف 
هذا السؤال أنه ال يلجأ سوى )7.6 %( من أفراد عينة البحث إىل الزعماء الدينيني؛ 

مما يقلل فرص وجودهم يف القرارات الشخصية اليت يتخذها األفراد.

على  للحصول  املصادر  أهم  من  هو  االجتماعي(  التواصل  )مواقع  إن   -26
املعلومات اجليدة  )61.1 %(،  وكما هو واضح يف اجلدول اآليت: 
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جدول )13( املصادر اليت حيصل على معلومات جديدة منها

النسبةالتكرار املصدر املفضل للحصول على معلومات جديدة
194159.4مواقع التواصل االجتماعي

17.4 381التلفاز واملذايع 
35410.8األصدقاء
1314املنشورات

862.6امللصقات االعالنية
732.1مصادر أخرى

1213.7غري مبني
3270100.0اجملموع

27- يفضل )32.3 %( من املبحوثني أن يسعد اجمللس البلدي بـ )منح قطعة 
أرض( إلجناح املركز التعليمي، يف حني يرى آخرون وبنسبة )18.7 %( أن اجمللس 

البلدي ميكن أن يقدم )مساعدات مالية(.
أفراد  28- إن أكثرية املبحوثني وبنسبة )68.7 %( مستعدون هم أو أحد 
أسرهتم للتطوع يف املركز؛ األمر الذي يدلل على الرغبة الشديدة للتعلم والتطوع يف هذه 
املراكز، اليت متثل أرضية جيدة لبناء مثل هكذا مراكز يف العراق من قبل اجلهات املاحنة 

أو أي جهة دولية. 

جدول )14( استعداد املبحوث أو أحد أفراد أسرته للتطوع يف املركز

النسبةالتكرار االستعداد للتطوع يف املركز
581.8غري مبني
224868.7نعم 
96429.5ال

3270100.0اجملموع

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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29- حبسب رأي )%42.2( من املبحوثني، فإن اجمللس البلدي هو الشريك 
األكثر تفضياًل يف مثل هكذا مراكز، مث املصرف وبنسبة )27.7%( .

جدول )15( يبني اجلهة املمكن أن تكون شريكاً يف املركز

النسبةالتكرار  اجلهة املمكن أن تكون شريكاً يف املركز
2878.8غري مبني

130339.8اجمللس البلدي
35610.9مركز الرعاية الصحية

792.4مركز الربيد
3129.5اجلامع/الكنيسة

85426.2املصرف
792.4جهة أخرى

3270100.0اجملموع

مساعدة  وبنسبة )40.8 %( يف  تفضياًل  األكثر  اخلرباء  هم  املعلمون   -30
مث   ،)% 18.8( وبنسبة  املدين  اجملتمع  قادة  بعدهم  أييت  التعليمي(،  )املركز  مشروع 

أصحاب األعمال وبنسبة )11.3 %(.

31- يفضل )72.4 %( من أفراد عينة البحث عدم تعديل النظام التعليمي 
احلايل-الرمسي منه وغري الرمسي-، يف حني فضل )26.7 %( إجراء التعديالت.

إن هذه النتيجة ترتبط أصاًل ابلسؤال التاسع يف االستمارة الذي يتحدث عن 
مستوى تعليم أفراد عينة البحث، إذ إن الشعور مبشكلة التعليم ترتبط أساساً مبستوى 
وعي اإلنسان ومستوى تعليمه، حيث الحظنا أن أكثرية املبحوثني هم دون مستوى 

التعليم الثانوي. 

32- أما أهم التعديالت على النظام التعليمي للذين يرون أنه جيب أن يعدل، 
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فقد أورد املبحوثون )38( تعدياًل، كان أمهها )تطوير املناهج التعليمية( و)بناء مدارس 
جديدة(  وإضافة ختصصات  للمدرسني  الدقيقة  ابالختصاصات  و)االهتمام  جديدة( 
و)منح الطلبة خمصصات مالية(. وأشار بعضهم إىل اـالهتمام بتعليم النساء، وبرامج حمو 

األمّية، ودعم الوضع املادي للمعلمني. 

القسم الثامن: رأي املقابل الشخصي

33- وأخرياً فإن أهم مالحظات املساحني بشأن حاجات املناطق اليت درسوها، 
وحسب تسلسلها يف سلم ثالثي، حصل )األمن( على املرتبة األوىل، وجاء )التعليم( 

اثنياً، وأعقبه )العمل( اثلثاً.  
جدول )16( يبنّي آراء املبحوثني يف احتياجات مناطق سكناهم وحسب األولوية

اختيار اختيار اثناختيار أولاالحتياج
اثلث

9%12%37%األمن
15%25%9%التعليم
13%5%4%التدريب

11%8%8%التسهيالت الصحية
14%9%11%البنية التحتية

19%22%12%العمل
18%18%19%ختفيف وطأة الفقر

100%100%100%اجملموع

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية
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القسم التاسع: نتائج إضافية

يف دراسة تقييمية أجراها الباحث ملنظمات اجملتمع املدين يف أربع حمافظات هي 
)بغداد، والبصرة، وأربيل، والنجف( بلغ عدد املنظمات املمسوحة يف هذه احملافظات 
اليت  التدريبية  الدورات والورش  األربع )87( منظمة، وتضمنت االستمارة سؤااًل عن 

قامت هبا هذه املنظمات، فكانت نتائج هذا السؤال كما يف اجلدول التايل:
جدول )17( نوع الدورات التأهيلية اليت قامت هبا املنظمات

%عدد الدوراتنوع الدورة املهنية
27.6%43مهنية )حاسوب، خياطة، متريض، حالقة(

2%3حل نزاعات
3.2%5حقوق اإلنسان

53.2%83حمو األمّية
19.9%31دورات توعية

100%156اجملموع

نالحظ من اجلدول السابق أن أعلى نسبة كانت لدورات حمو األمّية )53.2 
%(؛ مما يدل على االهتمام املتزايد ملنظمات اجملتمع املدين هبذه القضية، علما أن كثرياً 
من املنظمات أشارت إىل أهنا تقوم دورايً بتكرار هذه الدورات )شهرايً أو فصلياً(، مما 
يرفع عدد هذه الدورات إىل املئات؛ ألن اجلمعيات أشارت فقط إىل أهنا قامت مبثل 
هكذا دورات، ومل تؤشر لنا عدد الدورات ألن السؤال مل يتضمن عدد هذه الدورات، 
إذ أشارت أكثر من منظمة إىل أهنا مستمرة بتنظيم هذه الدورات شهرايً، وبعضها كل 

ثالثة أشهر. 

من  األدىن  احلد  العراق  يف  االبتدائية  املدارس  طلبة  نصف  حوايل  يفتقد  ج- 
املتطلبات الضرورية لبيئة تعليمية آمنة وصحية، وهذا ما أكده مسح خاص ابلصحة 
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املدرسية يف العراق الذي نفذ من قبل وزارات الصحة والتعليم العايل واملنظمة املركزية 
لإلحصاءات وتكنولوجيا املعلومات، وكذلك وزارات الصحة والتعليم يف أقليم كردستان، 

واستمر املسح على مدى عامي 2006 و2007.

الرتبية إىل أن  املكتب اإلعالمي يف وزارة  د- يشري األستاذ وليد حسن مدير 
الوزارة ورثت )15053( مدرسة من نظام صدام معظمها قدمي ومآله االهنيار، وتشري 
التقارير إىل أن الكثري من عمليات اعمار هذه املدراس هتدر أمواهلا بسبب الفساد املايل 

املتفشي يف جسم الدولة العراقية؛ مما حيرم التالميذ بيئة مدرسية جيدة وصحية.

نتائج الدراسة

سنحاول أن جنمل يف هذه العجالة أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة يف ضوء 
ما مت استعراضه )على الرغم من أنه ال يشكل أكثر من 25 %( ونرتك بقية النتائج 

للمستقبل القريب عند إصدار الدراسة بوصورهتا الكلية، وأهم هذه النتائج: 

املستوى التعليمي املرغوب فيه للفتاة: يرى 4% من أفراد العينة أن أفضل 1. 
مستوى تعليمي للفتاة هو القراءة والكتابة فقط، يف حني وافق %2.11 
حني  يف  الثانوية،  على  منهم  و%8.41  االبتدائية،  مستوى  على  منهم 
يرغب 4.26% بوجوب أن الفتاة تنهي مراحل دراسية أعلى من الثانوية 
الفتاة  تعليم  يف  متنامية  رغبة  عن  يكشف  ما  وهو  واملعاهد؛  كاجلامعات 
وإيصاهلا إىل أعلى املراحل الدرسية، أما أهم أسباب رفض استمرار الفتاة 
ابلتعليم فقد جاءت العادات والتقاليد الريفية ابملرتبة األوىل، وبعدها الزواج 
)املبكر(، مث الوضع األمين، والوضع االقتصادي، وحتجج بعضهم ابلتعاليم 

الدينية.

الدخل 2.  فقد جاء  املدرسة  أسباب عدم ذهاب بعض األوالد إىل  أهم  أما 
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املادي املنخفض ابملرتبة األوىل، يليه تردي الوضع األمين وبُعد املدرسة عن 
بعضهم  ذكر  وقد  للمدرسة،  للذهاب  لديهم  رغبة  وجود  عدم  مث  املنزل، 
أسباابً خاصة ابملدرسة وأجوائها وطرق التعلم، واألساليب غري الرتبوية لبعض 

التدريسيني، وغريها من االسباب.

لقد كانت النسبة األكرب )3,86%( من أفراد عينة البحث أو أحد أفراد 3. 
حني  يف  السابق،  يف  األمّية  حملو  تعليمي  بربانمج  يلتحقوا  مل  ممن  أسرهتم 
التحق )7,13%( منهم هبذه الربامج، ولقد كانت أهم الربامج هي )حمو 
وتعليم  ودورات كومبيوتر،  وظيفي،  أمية  وحمو  واملتسربني،  لليافعني  األمية 

ديين وغريها.

 .4 ،)%84( وبنسبة  الدورات  هلذه  تنظيماً  األكثر  اجلهة  احلكومة  مثلت 
إذ شكلت  املدين(؛  )اجملتمع  املنظمات غري احلكومية  نسبة  منها  واقرتبت 
نسبة )74%(، وهذا يعين أن هناك جهوداً غري حكومية )جمتمع مدين( 
موازية للجهود احلكومية؛ األمر الذي يؤشر بوجود اهتمام ابلغ هبذه الربامج 
من كال اجلانبني، وال بدَّ من اإلشارة إىل أن نسبة )6.43%( من املبحوثني 
الداخلني يف دورات حمو األمّية مل يبينوا اجلهة املنظمة هلا. ومل تشكل اجملالس 

البلدية أو اجلوامع والكنائس إالَّ نسبة قليلة جداً ضمن هذا النشاط. 

لقد تعرف أكثرية املبحوثني على برانمج دورة حمو األمّية من طريق )أصدقائهم( 5. 
وإن   ،)%81( بنسبة  األسرة(  أفراد  )أحد  وبواسطة   ،)%85( وبنسبة 
نسبة )8.43%( من املبحوثني مل يوضحوا كيفية التعرف على برانمج حمو 
األمّية، يف حني كانت أهم أسباب االلتحاق بربامج حمو األمّية من أجل 
)تعلم القراءة والكتابة( بنسبة )34%(، مث من أجل حتسني مهارات العمل 
بنسبة )43%(، وبعدها التواصل مع اآلخرين بنسبة )21%(، وإن نسبة 



126

)2.03%( من امللتحقني بربامج حمو األمّية مل يبينوا السبب.

لقد كان سبب )عدم وجود دورات التعليم( املانع األكرب حنو عدم التحاق 6. 
املبعوثني بدورات التعليم حملو األمّية )القراءة والكتابة(، إذ شكل هذا السبب 
بنسبة  الثانية  ابملرتبة  واخلجل(  السن  )كرب  ويليه   ،)%7.53( نسبته  ما 
التكاليف(  دفع  على  القدرة  )عدم  وهو  املادي  السبب  مث   ،)%8.7(
بنسبة )3.5%(، وإن )7.14%( منهم مل حيددوا سبباً، وقد يكون هؤالء 

متعلمني يف األصل وال حيتاجون هلذه الدورات.

حتديد القراءة والكتابة يف العمل أبهنا )مهمة جداً ( شكلت النسبة العالية 7. 
)1.54%(، و)8.72%( قالوا إهنا مهمة يف عملهم، وجبمع النسبتني اليت 
تصل إىل )6.37%( مبا يساوي تقريباً ثالثة أرابع عينة البحوث يرون أهنا 

مهمة هلم يف عملهم.

وعند سؤال املبحوثني عما يفضله يف حال توافرت له دورات تعليمية غري 8. 
رمسية جماانً، فقد كانت االجتاهات حنو )دورات الكومبيوتر( ابملرتبة األوىل 
)3.81%(، وابملرتبة الثانية )القراءة والكتابة وأعمال حسابية يسرية( بنسبة 
)9.61(، مث )حمو أمية وظيفي( بنسبة )4.61%(، وجاءت بعدها بقية 
األنواع؛ علماً أن )56%( من أفراد العينة ال ميانعون من الذهاب مشياً إىل 
مركز التدريب، ويفضل )55%( منهم الذهاب مع بقية املشاركني، أو برفقة 

أحد أفراد األسرة )5.32%(، ولوحده )%4.41( .

التعليم 9.  أمهية  مسألة  املسح وهي  أاثرها  أخرى  قضية  إىل  ذلك  بعد  ننتقل 
النتائج لتؤكد جمموعة حقائق:   ابلنسبة للنوعني )إاناث وذكوراً(، إذ جاءت 
يرى )5.29%( من أفراد العينة أن التعليم مهم للفتاة يف مقابل )%6.79( 
يرون أنه مهم للفىت، أي إن هناك تفاواتً طفيفاً يف أمهية تعليم كال النوعني 
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الذي مييل ابجتاه الذكور، على الرغم من ارتفاع كال النسبتني، تزداد نسبة 
التفاوت بني النوعني عند احلديث عن املستوى التعليمي الذي يفضل لكل 
منهما اذ يرى )4.26%( أن الفتاة ميكنها أن تصل إىل أعلى من الثانوية، 
يف حني أيد )7.98%( أن املستوى أعلى من الثانوي هو املرغوب ابلنسبة 
للفىت، أي إن هناك فرقاً بنسبة )3.72%( يف تفضيل إكمال التعليم ما 

فوق الثانوي للذكور.

التوصيات :

ما يزال التعليم يشكل عصب النمو االجتماعي واالقتصادي وال بد من أن تتكاتف 
مجيع اجلهود لغرض النهوض ابلواقع التعليمي يف العراق، فالفرد واجملتمع والدولة شركاء يف 
النجاح أو الفشل، وال بدَّ من أن يتحمل اجلميع مسؤوليته جتاه العملية التعليمية؛ لذا فإن 
هذا البحث حاول أن يقدم بياانت لعلها تفيدان يف هذا االجتاه، ونستطيع أن نوصي مبا 

يلي:

مثلما قلنا إن اجلميع شركاء يف النجاح والفشل لعملية التعليمية فإن هذه 1. 
الدراسة توصي أبن نتحمل مجيعاً املسؤولية االجتماعية جتاه العملية التعليمية 

يف العراق كاًل من موقعه.

االهتمام بتعليم الفتيات والسيما يف املناطق الريفية إذ ما تزال التقاليد تشكل 2. 
احلاجز األكرب بوجه إكماهلن لتعليمهن هناك بسبب ضغط هذه العادات 

والتقاليد، اليت يتم مزجها ابلتدين الشعيب.

احلد من زواج القاصرات إذ ما يزال الزواج املبكر يشكل أهم عوامل تسرب 3. 
هبذا  وميكننا  الثانوية،  املرحلة  الدراسة والسيما يف  من  املتزوجات  الفتيات 
االجتاه التوجه حنو املشرع العراقي لريفع سن الزواج إىل )18( أسوة ابلكثري 
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من البلدان املتقدمة والنامية بداًل من الدعوة إىل تقليل سن الزواج إىل )9( 
سنوات كما حياول بعض الساسة اإلسالميني يف العراق.

اجلهد 4.  ودعم  التعليمية  العملية  يف  للمجتمع  احلقيقية  للمشاركة  الدعوة 
احلكومي هبذا االجتاه إذ إن الكثري من املدارس ما تزال حتتاج إىل الكثري 
من البىن التحتية واملستلزمات اليت تشارك بتسرب األطفال من الدراسة، أو 
خفض املستوى املعريف، ونوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال بتفعيل جمالس 

أولياء األمور يف كل املدراس احلكومية.

زايدة حصة التعليم مبختلف مراحله من امليزانية احلكومية إذ ما تزال حصة 5. 
احلصص،  قلب  وعلينا  التعليم  حصة  من  بكثري  أكرب  واملسؤولني  الدفاع 

فالدفاع احلقيقي هو معريف قبل أن يكون عسكرايً.

التوجه حنو اإلكثار من الدورات التدريبية، فالقرن الواحد والعشرين هو قرن 6. 
التدريب والتنمية البشرية من طريق التدريب، وجيب أال يقتصر التدريب على 
املتعلمني امللتحقني يف املدارس بل جيب أن يشمل أبناء احمللة اليت تقع فيها 
املدرسة كي تشارك املدرسة بنحٍو فاعل يف عملية التنمية احمللية وليستدام 

التواصل بينهما.

اآلخر 7.  وقبول  والديين  اإلثين  التنوع  برامج  إدراج  إىل  حقيقية  هناك حاجة 
وصناعة السالم يف كل املناهج الدراسية والسيما يف املرحلة الثانوية واجلامعية، 
املختلف، وحتل  قبول اآلخر  برامج ومناهج ستعزز من  إذ إن مثل هكذا 
السالم وستشارك بنحٍو فاعل يف زايدة متاسك اجملتمع، إذ إن اجملتمع العراقي 
الصراعات  من  العديد  شهد  املاضية  الـ)21(  السنوات  خالل  والسيما 
أهلية  حرب  إىل  الجنرف  الفاعلة  القوى  مسامهة كل  لوال  اليت  والنزاعات 

حقيقية.

التعليم واملسؤولية االجتماعية يف العراق: دراسة مسحية



129  العدد )4( 2019

والنواحي، واألقضية واملناطق 8.  األهتمام ابملدراس يف األرايف،  العمل على 
الشعبية يف ضواحي املدن الكربى ابلطريقة نفسها اليت يتم االهتمام هبا يف 
مراكز املدن، إذ إن هناك تفاواتً ومتييزاً واضحاً لصاحل مراكز املدن واملناطق 
الغنية فيها؛ مما يشكل مؤشر خطر على العملية التعليمية واجملتمع والدولة.  
وقد نبهت الكثري من الدراسات هلذه النقطة املهمة اليت هي ما تزال ليست 

ضمن أولوايت الكثري من السياسات احلكومية.

)الروضة 9.  االبتدائي  قبل  ما  ابلتعليم  واجملتمعي  احلكومي  االهتمام  ضرورة 
التمهيدي( إذ أثبتت الكثري من الدراسات أن التحاق الطلبة يف مثل هكذا 
مستوى حيد بنحٍو كبري من تسرهبم يف املرحلة الثانوية ويهيئهم بشكل جيد 
الصف  يف  والسيما  فيها  اندماجهم  عملية  من  ويسرع  االبتدائية  لدخول 
األول االبتدائي فضاًل عن رفع مستوى تعليمهم قياسا ببقية زمالئهم، ويف 
هذا السياق نالحظ أن التعليم اخلاص )غري احلكومي( قد ركز بنحٍو كبري 
بنسبة كبرية  احلكومي  التعليم  يسبق  وهو  التعليم  من  املستوى  هذا  على 
والسيما يف مراكز املدن واملناطق املتوسطة واملرفهة؛ لذا فإننا نوصي أن يرتكز 
اجلهد احلكومي لسد الفراغ للتعليم ما قبل االبتدائي يف الضواحي واملناطق 

الفقرية والريفية إذ يكاد ينعدم وجود هذا التعليم يف تلك املناطق.
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• املستخلص	
 ال تظهر الصراعات من فراغ، إذ إن أغلبها يرجع ملشكالت التواصل واهليكل 
أساسية  مهارات  عدة  إىل  الصراعات  وحتتاج  املصلحية.  واالختالفات  املؤسسي 
تُنتقى  وكي  والفعال.  السليم  ابلنحو  معها  التعامل  يتم  حىت  خمتلفة  واسرتاتيجيات 
االسرتاتيجية األمثل للتعامل مع الصراع فال بّد من وجود حاجة ضرورية لتقييم طبيعة 
الصراع، وديناميته، وأسباب حدوثه، واألطراف الفاعلة فيه، وتوقع نتائجه. فضاًل عن 
فهم أساليب التعامل املختلفة مع الصراعات مبا يف ذلك أكثر األساليب اليت تفضلها 
أطراف الصراع، وحتديد أفضل أسلوب يفضله الطرف اآلخر يف حّل الصراعات والتأكيد 
العاطفية للصراعات قبل  النواحي  بنحٍو فعال مع  التعامل  الضروري غالباً  عليه، فمن 
حماولة الوصول إىل حّل عقالين. وقد تكون هناك بعض األوقات اليت حتتاج فيها إىل 
حتفيز الصراع للوصول ألفضل النتائج على املدى الطويل؛ لذا فإن دراسة هذه األمور 
وضع  على  القرار  صانع  ملساعدة  األفضل  السبيل  هي  للصراع(  االسرتاتيجية  )البيئة 

اخلطوط العامة لالسرتاتيجية األمثل للتعامل مع الصراع.
Abstract

Conflicts do not emerge from a nothingness, most of them 
happen due to problems of communication, institutional structure 
and differences of interests and to deal with its effectively and 
appropriately, conflicts need several basic skills and different 
strategies. Therefore, in order to choose the best strategy for dealing 
with conflict, there is a need to assess the nature of the conflict, 
its dynamics, the causes of its occurrence, its actors, and expect its 
possible outcomes. In addition, understanding the different ways for 
dealing with conflicts, including the most favored methods by the 

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد 
مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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parties to resolve the conflict, and determining the best approach 
of the other party in conflict resolution, it is often necessary to deal 
effectively with the emotional aspects of conflicts before trying to 
reach a rational solution. Sometimes, you may need to stimulate the 
conflict to reach the best results in the long term. Studying these 
issues )the strategic environment of the conflict( is the best way to 
help the decision maker to outline the best strategy for dealing with 
the conflict.

Keywords; Conflicts, Environment, Decision Maker, Strategic.

• 	)Introduction( املقدمة

للبيئة االسرتاتيجية للصراع دور مهم يف حتديد االسرتاتيجيات املثلى للتعامل مع 
واألسباب،  الطبيعة،  دراسة  يتضّمن  للصراع  االسرتاتيجية  البيئة  إن حتليل  إذ  الصراع، 
والديناميكيات، واألطراف املشاركة يف الصراع. ويسمح لنا استكشاف هذه العناصر 
بفهم صراعات حمددة بنحو أفضل، وتوفري آليات مناسبة ودقيقة اهلدف للتعامل معها. 
ومن انحية أخرى، من الضروري جداً إدراك أن ديناميات الصراعات معقدة جداً، وكثرياً 

ما حنتاج إىل استخدام عمليات خمتلفة لتحليلها.

وتنطوي عملية حتليل البيئة االسرتاتيجية للصراع على عدة مستوايت، على سبيل 
املثال: )حملي أم إقليمي أم عاملي(، فضاًل عن أن أحد أهداف حتليل البيئة هو حتديد 
بنحو  النظر  وجهة  حتديد  الضروري  ومن  الصراع.  مستوايت  بني  والعالقات  الروابط 
صحيح للتحليل على مستوايت خمتلفة. فعلى سبيل املثال: قد تكون ديناميكيات نزاع 
معني خمتلفة على مستوى واحد من الديناميكيات والعمليات على مستوى آخر، وقد 
يكون هلا منحىن خمتلف؛ لذا فإن فهم هذه الروابط خيلق متطلبات مسبقة إلجراء فحص 
شامل وواضح لديناميكيات الصراعات. فكل هذه املستوايت تؤثر يف بعضها بعضاً؛ 
الصراعات، وتعيني  الصراع وحتليلها إىل فهم طبيعة  بيئة  وابلتايل هتدف عملية دراسة 

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه

البيئــة  تحليــل  عمليــة  وتنطــوي 
االســتراتيجية للصــراع على عدة 
مســتويات، علــى ســبيل المثــال: 
)محلــي أم إقليمــي أم عالمــي(، 
أهــداف  أحــد  أن  عــن  فضــاًل 
تحليــل البيئــة هو تحديد الروابط 
مســتويات  بيــن  والعالقــات 

الصراع.
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االسرتاتيجيات املطلوبة حللها وتسويتها بني األطراف املعنية. 

• 	)Importance of Research( أمهية البحث

تكمن أمهية البحث يف اآليت:

مفاهيميًا-نظرايً عن موضوع الصراع واالسرتاتيجيات املستخدمة . 1 يقدم إطاراً 
للتعامل معه.  

توفري إطار نظري لتحليل البيئة االسرتاتيجية للصراعات لفهمها وحتديد أمناطها.. 2

كيفية حتديد االسرتاتيجيات املالئمة والضرورية للتعامل مع الصراع على وفق . 3
حتليل بيئة الصراع االسرتاتيجية.

• 	)Objective of the Research( هدف البحث

     ابتت الصراعات أكثر ديناميكية يف القرن احلادي والعشرين، وقد حدث 
هذا التغيري بسبب األطراف املشاركة مباشرة يف النزاعات، واألطراف املشاركة يف حّل 
النزاعات أيضاً، فضاًل عن تنوع قضااي الصراعات وتداخلها وتعقيدها. فهذه االسباب 
مبجملها أدت إىل تزايد صعوبة انتقاء اسرتاتيجية معينة للتعامل مع الصراع املراد حله أو 
إدارته؛ األمر الذي جعل من دراسة البيئة االسرتاتيجية للصراع ضرورة ملحة وأساسية 
من أجل فهم طبيعة الصراع، وحتديد االسرتاتيجية املناسبة للتعامل معه؛ لذا فإن هدف 
دراستنا هذه، هو توفري حتليل نظري تركييب أساسي لبيئة الصراعات االسرتاتيجية اليت 

من طريقها ميكن حتديد االسرتاتيجيات املناسبة للتعامل مع الصراع.
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• 	)The Problem of Research( مشكلة البحث

تتجسد مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما اآلليات املتاحة واملتبعة يف التخطيط االسرتاتيجي وحتليل البيئة االسرتاتيجية؟. 1

كيف ميكن للقيمة الناجتة من دراسة البيئة االسرتاتيجية للصراع وحتليلها أن . 2
تؤثر يف فهم الصراع وحتوالته؟

ما أتثري النتائج املستنبطة من دراسة البيئة االسرتاتيجية للصراع وفهمها على . 3
حتديد اسرتاتيجية معينة للتعامل مع الصراع؟

• 	)The Hypothesis of the Research( فرضية البحث

يفرتض البحث ما أييت: )من الصعوبة مبكان حتديد اسرتاتيجية معينة للتعامل 
الضروري فهم  لذا من  للصراع وحتليلها(؛  البيئة االسرتاتيجية  الصراع، دون دراسة  مع 
دينامية الصراع وحتليل مستوايته ابلطريقة اليت ُتساعد على اختيار االسرتاتيجية املثلى 

للتعامل معه.

• 	)Research Tools( أدوات البحث

من أجل التوصل إىل املعطيات املطلوبة بصدد موضوع البحث، اُسُتعني أبسلوب 
هيكل  على  اعتماداً  وحتليلها  للصراع  االسرتاتيجية  البيئة  دراسة  اإلدراكي يف  التحليل 

.)SWOT( حتليل وطريقة عمل مصفوفة

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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أواًل: االسرتاتيجية والتقييم االسرتاتيجي للصراع

THE STRATEGY AND STRATEGIC CONFLICT ASSESMENT

)THE STRATEGY( أ. االسرتاتيجية

االسرتاتيجية مصطلح شائع، ُعّرف واُستخدم مبعاين شىت ذات دالالت خمتلفة 
طبقاً ملستخدمه وحقله املعريف. وقد أعطى منتزبريغ فهماً شاماًل لالسرتاتيجية؛ العتقاده 
عدم إمكانية االعتماد على تعريف واحد هلا، إذ اُسُتخدمت الكلمة ضمناً بطرق خمتلفة 
إال أهنا ُعرفت تقليدايً ورمسياً يف واحد منها فقط. ويؤكد منتزبريغ على أن املعرفة الواضحة 
ابلتعريفات املتعددة ُتساعد املمارسني والباحثني على املناورة يف هذا احلقل الصعب؛ 
 Plan, Pattern,( ،)Five Ps( وعليه قدم مخسة تعريفات لالسرتاتيجية أطلق عليها

Position, Perspective, Ploy(، مع األخذ ابحلسبان العالقة املتداخلة بينها)1(:

خطة )Plan(، فهي نشاط مقصود واٍع، وهي الدليل أو املرشد للتعامل مع وضٍع . 1
ما، يوضع مسبقاً للنشاط الذي يراد تطبيقه، وتطّور بنحٍو واٍع وهادٍف.

أمنوذج )Pattern(، يرى منتزبريغ إذا كانت االسرتاتيجية مقصودة، فإهنا ابلتأكيد . 2
تكون مدركة أيضاً، واحلال هذه فإن تعريف االسرتاتيجية بوصفها خطة غري كاٍف، 
إذ حنتاج أيضاً إىل تعريف يشمل السلوك الناتج. وهنا يكون التعريف الثاين املقرتح 

لالسرتاتيجية هو »أمنوذج«، حتديداً أمنوذجاً جملموعة من اإلجراءات.

أو . 3 الوسيطة  »القوة  مفهوم  لالسرتاتيجية  منتزبريغ  يعطي   ،)Position( موقف 
التعريف ميكن أن يكون متوافقاً  املواءمة« بني السياق الداخلي واخلارجي؛ وهذا 
مع واحد من التعريفات السابقة أو مجيعها، ميكن أن يكون موقفاً ما منتقى مسبقاً 

1  -Henry Mintzberg, The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, 
California Management Review, Vol.30, No.1, Fall 1987, p.p 11- 16.                                             

كانــت  إذا  منتزبيــرغ  يــرى 
فإنهــا  مقصــودة،  االســتراتيجية 
أيضــًا،  مدركــة  تكــون  بالتأكيــد 
تعريــف  فــإن  هــذه  والحــال 
االســتراتيجية بوصفهــا خطــة غير 
كاٍف، إذ نحتاج أيضًا إلى تعريف 

يشمل السلوك الناتج.
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وطموحاً من خالل خطة أو مناورة، وميكن الوصول إليه من طريق أمنوذج للسلوك.

تصور )Perspective(، أي إن حمتواها ال يتوقف على موقف خمتار فقط، أمنا . 4
على هنج راسخ لفهم العامل؛ وهي هبذا املعىن تكون مفهوماً له مضمون مهم بصيغة 
أفكار جمردة توجد يف عقول األطراف املهتمة فقط، فكل اسرتاتيجية هي عبارة عن 
أبتكار أو تصور خليال شخص ما، سواء ُعّدت نوااي لتنظيم سلوك قبل حدوثه، أو 

دلت على أمنوذج لوصف سلوك قد حدث ابلفعل.

مناورة )Ploy(، هنا حياول منتزبريغ التمييز بني االسرتاتيجية والتكتيك؛ فاالسرتاتيجية . 5
-بتصوره- ُتشري إىل األمور املهمة، بينما ُيشري التكتيك إىل التفاصيل. واملشكلة هنا 
أن التأمل يف التفاصيل ميكن أن يثبت أحياانً أهنا اسرتاتيجية، كما أن اسرتاتيجية 
شخص ما هي تكتيك شخص آخر، وما يبدو أنه تكتيكي اليوم، قد يثبت أنه 

اسرتاتيجي غداً.

ومتوسطة  املدى  بعيدة  فرعية،  أو  وجزئية  شاملة  إىل  االسرتاتيجية  تقسيم  إن 
العالقة بني االسرتاتيجية والتكتيك ضمن مفهوم  يعطينا تصور عن  أن  وقريبة، ميكن 
املدى،  القريبة  االسرتاتيجية  عّد  ابإلمكان  يكون  إذ  مناورة،  بصفتها  االسرتاتيجية 
للوصول إىل هدف  تكتيكاً حيقق االسرتاتيجية متوسطة املدى، وهذه بدورها تكتيكاً 
االسرتاتيجية بعيدة املدى، أي تكون سلسلة مرتابطة ذات حلقات متبادلة املواقع بني 

االسرتاتيجي والتكتيكي.

وينطبق األمر كذلك على االسرتاتيجية الشاملة واالسرتاتيجيات اجلزئية، فهناك 
اسرتاتيجية شاملة واحدة ذات تشعبات فرعية متثل هدفاً اسرتاتيجياً من جانب وتكتيكاً 
من جانب آخر. وابإلمكان مزج التقسيمني معاً، إذ ميكن عّد االسرتاتيجية الشاملة 
اسرتاتيجية بعيدة املدى، واالسرتاتيجيات الفرعية أو اجلزئية اسرتاتيجيات متوسطة أو 

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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قريبة املدى اليت هي بدورها تكتيكات ختدم هدف االسرتاتيجية الشاملة بعيدة املدى. 
املناورة اليت تتيح لالسرتاتيجي االنتقال بني االسرتاتيجي والتكتيكي مبرونة  وهذه هي 

حتقق له اهلدف املرجو.  

تعمل االسرتاتيجية على وفق منطق متأصل يف طبيعتها، ميكن فهمه وتطبيقه. 
ويطرح ايرغر مجلة من املقوالت اليت توضح منطق االسرتاتيجية الذي تعمل وفقه)2(:

هيمنة اهلدف السياسي املنشود على االسرتاتيجية أبكملها، والسياسة يف أفضل . 1
أشكاهلا تعبري واضح عن دليل استخدام أدوات القوة حنو أحراز هدف أو أكثر أو 

بلوغ ظروف هنائية منشودة.

االسرتاتيجية نظرة كلية شاملة تتطلب حتلياًل شاماًل، وال ميكن أن ُتصاغ يف فراغ . 2
فكري أو يف غياب سياسة عليا.

االسرتاتيجية مشروع إنساين ال يقتصر على اعتبارات العوامل املرتبطة ابألهداف، . 3
للقياس  قابلة  غري  وهي  واملعتقدات،  والقيم  اإلنسانية  العواطف  على  يشتمل  بل 

الكمي، وجيب استبعاد االحنياز فيها ألنه يعطي نتائج عكسية.

الرتكيز يف القضااي واألهداف اجلوهرية؛ األمر الذي مينحها طبيعة قابلة للتكيف . 4
ومرنة من طريق التشديد على األهداف الكربى، مع ضمان إبقاء التوجه املعطى 
اهلدف  عن  االحنراف  وعدم  يكفي،  مبا  واسعاً  املساندة  الثانوية  للمستوايت 

االسرتاتيجي.

األهداف، . 5 تلك  لبلوغ  املستخدمة  والطرائق  املرجوة،  األهداف  بني  توازن  حتقيق 

2. هاري آر. ايرغر، االسرتاتيجية وحمرتفو األمن القومي: التفكري االسرتاتيجي وصياغة االسرتاتيجية يف القرن احلادي 
والعشرين، ترمجة راجح حمرز علي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب، ط1، 1102، ص: 

.35 – 83

االســتراتيجية  عــّد  يمكــن  إذ 
الشــاملة اســتراتيجية بعيدة المدى، 
أو  الفرعيــة  واالســتراتيجيات 
متوســطة  اســتراتيجيات  الجزئيــة 
أو قريبــة المــدى التــي هــي بدورها 
تكتيكات تخدم هدف االستراتيجية 

الشاملة.



138

واملوارد املتاحة لبلوغ النتائج املنشودة على هذا املستوى من الرتكيبة اهلرمية.

إقامة عالقة تكافلية مع الوقت، إذ جيب على االسرتاتيجية امتالك الرؤية املسبقة . 6
عواقب  استقراء  جانب  إىل  ابملاضي،  االسرتاتيجية  اخليارات  ارتباط  الستمرارية 
التأثريات املقصودة وغري املقصودة اليت ختلقها تلك اخليارات يف املستقبل. هذا من 
جانب، ومن جانب آخر يُعّد اختاذ القرار حول توقيت االلتزام بتطبيق االسرتاتيجية 
مسألة شديدة األمهية. فإذا كان التوقيت صحيحاً، فإن األعمال الصغرية ميكن أن 
ترتك أتثريات اسرتاتيجية كبرية. أما إذا كان التوقيت خاطئاً، فإن النتائج ستتطلب 
جهوداً أكرب بدرجات متفاوتة، والتكلفة ستكون أكرب من حيث حجم املوارد املادية 

امللموسة وغري املادية، أو أن النتائج ستكون خميبة.

مقابل . 7 هبا،  العمل  يفرتض ابالسرتاتيجية  اليت  الكيفية  بني  الفارق  وهو  اخلالف، 
الكيفية اليت تظهر هبا على أرض الواقع خالل التطبيق؛ وهذه نتيجة بديهية ومتوقعة 
نظراً ملا تتسم به البيئة االسرتاتيجية من تعقيد وفوضى، إىل جانب عاملي املصادفة 

والضعف اإلنساين.

االسرتاتيجية عملية تراكمية، والنتائج يف البيئة االسرتاتيجية تراكمية، وحاملا توضع . 8
االسرتاتيجية موضع التطبيق، تصبح جزءاً من لعبة االستمرارية والتغيري.

املخاطرة مسة متأصلة يف األنشطة اخلاّصة ابالسرتاتيجية. وتبقى االسرتاتيجية خاضعة . 9
تلك  متأصلتان يف  واهلواجس  الشكوك  وإن  ومعطياهتا،  االسرتاتيجية  البيئة  لطبيعة 
البيئة نتيجة للمصادفات، وعدم االتساق اخلطي لألحداث، والتفاعل بني األطراف.

ختضع االسرتاتيجية لطبيعة البيئة االسرتاتيجية وتتأثر بظروفها املتداخلة.. 10

تدور االسرتاتيجية حول اخليارات والكيفية اليت ُتستخدم هبا املوارد والوسائل . 11
املتوفرة للسيطرة على جمموعة من الظروف لتحقيق األهداف. وتسعى االسرتاتيجية 

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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اجليدة للتأثري يف بيئة املستقبل وصياغتها، بداًل من االكتفاء بردود الفعل عليها.

وُتسجل  حتريكها،  على  والقدرة  املوارد  توفر  مث  من  تقتضي  اسرتاتيجية  فكل 
للقرارات  ضمن مدة زمنية وسيكولوجية. وهي هتدف إىل إعطاء مسة واعية وحمسوبة 
وصف  يف  املعادالت  معظم  ركزت  فعليه،  ما)3(؛  سياسة  تغليب  نريد  بواسطتها  اليت 
من  منطقية  سلسلة  إىل  املستندة  املنظمة)4(،  القرارات  اختاذ  قاعدة  أبهنا  االسرتاتيجية 
رمست  واملمارسات،  األفعال  من  مستقاًل-  -ال  مكماًل  جزءاً  فهي  لذا  اخلطوات؛ 

للتوضيح والتربير، بوصفها آلية سلطة)5(.

من منطق االسرتاتيجية هذا نرى التأكيد على التقييم االسرتاتيجي العام للصراع، 
فالعالقة بينهما واضحة، إذ ال ميكن وضع اسرتاتيجية للتعامل مع الصراع دون وجود 

تقييم ملنحىن الصراع، وهذا ما سنتناوله تباعاً.  

)THE STRATEGIC CONFLICT ASSESMENT( ب. التقييم االسرتاتيجي للصراع

قبل حتليل بيئة الصراع بنحو مفصل، ال بّد من إجراء تقييم اسرتاتيجي عام للصراع. 
وما نقصده هنا، هو القيام بعملية حتليلية ملنحىن الصراع، وذلك من أجل حتديد ديناميات 

العنف وعدم االستقرار وفهمها، وتتضمن عملية تقييم الصراع مرحلتني أساسيتني)6(:

اجلامعية  املؤسسة  مقلد، جمد  د. علي حممود  ترمجة  االسرتاتيجيا،  3.  تريي دي مونربايل وجان كلني، موسوعة 
للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط1، 1102، ص: 601 – 701.

4. الطاهر حممد أمحد الفادين، جتربة السودان يف التخطيط االسرتاتيجي، جملة دراسات املستقبل، اجمللد )4(، العدد 
الثاين، مركز دراسات املستقبل، اخلرطوم، نوفمرب 0102، ص: 34.

5.Mahmoud Ezzamel & Hugh Christopher Willmott, Rethinking 
Strategy: Contemporary Perspectives and Debates, European 
Management Review, Vol.1, No.1, March 2004, p.p 43 – 45.                                                                    

6.  Herman, Judith. Trauma and Recovery: The aftermath of violence – 
from domestic abuse to political terror. New York: Basic Books, 1997, 
P.25.

مــن منطــق االســتراتيجية هذا نرى 
التأكيــد علــى التقييــم االســتراتيجي 
بينهمــا  فالعالقــة  للصــراع،  العــام 
وضــع  يمكــن  ال  إذ  واضحــة، 
اســتراتيجية للتعامــل مــع الصــراع 
دون وجود تقييم لمنحنى الصراع، 

وهذا ما سنتناوله تباعًا.  
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واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  العوامل  حتليل  أي  التشخيص:  األوىل: 
واألمنية املؤثرة يف الصراع، مع الرتكيز على فهم دور اجلهات الفاعلة الرئيسة املشرتكة 
يف الصراع وحتليلها، ومشاركتها يف تصعيد الصراع أو ختفيفه؛ مع التنبؤ بكيفية تطور 
هذه الديناميات واالجتاهات ذات الصلة يف املستقبل؛ وتوقع املشغالت احملتملة لعودة 

الصراع أو نقاط حتوله.

الثانية: صياغة توصيات )االستجابة(: عمل حتليل اسرتاتيجي لتقييم الفجوات 
والفرص فيما خيّص ديناميات الصراع، استناداً إىل حتديد أولوايت القضااي، وحتديد نقاط 
الدخول، أو النفوذ املناسبة؛ وابلتايل ينتج عن هذا التحليل توصيات خليارات االستجابة 

اليت تدعم منع الصراعات، أو إدارهتا، أو التخفيف منها.

وعدم  الصراع  ديناميكيات  لتحليل  عمل  إطار  يُقدم  التشخيص،  أثناء  يف 
االستقرار، أو بداًل من ذلك، معرفة وحصر معززات احلفاظ على السالم واالستقرار 
بنحو عام. وبعد دراسة ديناميات الصراع احلالية، ُيستخدم إطار تقييم للصراع كدليل 
لتتبع مساراته املختلفة من احلاضر إىل املستقبل، كذلك وضع قاعدة من املعايري واألدلة 
السيناريوهات املستقبلية احملتملة اليت ميكن أن تؤدي إىل تغيريات يف منحىن  لتوضيح 

الصراع)7(.

يف املرحلة الثانية )االستجابة(، يعتمد فريق التقييم على التحليل الثري للمرحلة 
األوىل ويتشاور مع املختصني، أو وحدة التشغيل، لصياغة خيارات )اسرتاتيجيات( قابلة 

للتنفيذ. وميكن ملرحلة االستجابة املشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي)8(.

واحلرب  املتصاعد،  العنف  حاالت  يف  للصراع  االسرتاتيجي  ابلتقييم  يوصى 

7. Fisher S etal, ‘Working with Conflict. Skills and Strategies for 
Action’ Zed Books, London, UK, 2000, P.42.

8. Ibid.p.p42-43.

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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الصرحية، أو إعادة التعمري يف مرحلة ما بعد الصراع، وميكنها أيضاً تسليط الضوء يف 
أن يكون  تزعزع االستقرار على نطاق واسع دون  اليت  الظروف واالسباب األساسية 
هناك صراع فعلي. وإن التقييم االسرتاتيجي للصراع ميكن أن يسلط الضوء يف االجتاهات 
العوامل اليت  احملتملة لتصاعد حدة الصراع وعدم االستقرار وصواًل إىل األزمة. إذ إن 
تؤدي إىل اندالع العنف ال ختتفي مبجرد التوقيع على اتفاق سالم. على سبيل املثال: 
فقد ازدادت مستوايت العنف يف غواتيماال بعد اإلهناء الرمسي لألعمال العدائية؛ لذا 
فإن التقييم االسرتاتيجي العام للصراع يعد ضرورايً، من أجل معرفة منحىن الصراع ووضع 

اآلليات املناسبة ملعاجلته)9(.

ومن هنا، تربز أمهية حتليل البيئة االسرتاتيجية للصراع، إذ إن التقييم االسرتاتيجي 
الصراع  لدينامية  دقيق  تصور  أجل وضع  الصراع من  بيئة  للصراع يشرتط حتليل  العام 
اآلليات  وضع  مث  ومن  وحتليلهما،  ومساراته  الصراع  منحىن  فهم  وابلتايل  واجتاهاته؛ 

املناسبة للتعامل معه.

9. Hewitt, J. Joseph, Jonathan Wilkenfeld, and Ted Robert Gurr. Peace 
and Conflict. College Park: Center for International Development and 
Conflict Management, University of Maryland, 2010. P.19.

وإن التقييــم االســتراتيجي للصــراع 
فــي  الضــوء  يســلط  أن  يمكــن 
لتصاعــد  المحتملــة  االتجاهــات 
االســتقرار  وعــدم  الصــراع  حــدة 

وصواًل إلى األزمة.
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اثنياً: حتليل البيئة االسرتاتيجية للصراع 

 Analysis the strategic environment of conflict

أ .	)Strategic Environment Concept( مفهوم البيئة االسرتاتيجية

للبيئة مبفهومها العام، لكن من قراءة  مل جند يف أدبيات العلوم السياسية تعريفاً 
هذه األدبيات اليت تعاجل ظروفاً أو حاالت معينة، ميكن القول إن البيئة تعين »احلدود 
الزمانية واملكانية لوضع أو حالة معينة تعرب عن سياق التفاعالت احملكومة جبملة من 
أو  أو غري مباشر، سلباً  مباشراً  املوارد واملتغريات الداخلية واخلارجية، واليت تؤثر أتثرياً 

إجياابً، يف سياق التفاعالت ويف التفاعالت حبد ذاهتا«. 

والبيئة االسرتاتيجية، بيئة دينامية ذات سياقني، داخلي وخارجي، تعمل وتتفاعل 
يف إطار تفاعالت االستمرار والتغيري، وتسعى إىل صياغة توازهنا احلايل، أو إجياد توازن 
عالقة  على  مبنية  مباشرة  بطريقة  وتتفاعل  تعمل  أن  ابلضرورة  ليس  مث  ومن  جديد. 
السبب والنتيجة، لكنها تتصرف بطريقة شاملة، يف سياق ظروف وعالقات وتفاعالت، 
عاملي  وتضم  مقصودة،  وغري  مقصودة  نتائج  وفرص،  هتديدات  وقضااي،  توجهات 
للتنبؤ(،  البيئة أشياء )قابلة  املصادفة واملستجدات املستقبلية احملتملة. ويوجد يف هذه 
وتصنف بعض األشياء على أهنا )حمتملة(، وبعضها اآلخر على أنه )ممكن(، وبعضها 

على أنه )مقبول(، وأخرى )جمهولة()10(.

أو  استقرار  عدم  حالة  يف  دائماً  جتعلها  أبربع مسات  االسرتاتيجية  البيئة  تتسم 
»فوضى« دينامية، وهي مسات ذات أتثريات متداخل بعضها مع بعض)11(:

تتسم 1-  ما  وغالباً  ومتفجرة،  سريعة  وتغريات  أفعال  لردود  عرضة  إهنا  إذ  التقلب:   
ابلعنف.

10. يارغر، مصدر سبق ذكره، ص: 55، و204.
11. المصدر نفسه، ص: 56 – 57.
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 التوجس أو الشك الذي يكون بطبيعته مثري لإلشكاليات وغري مستقر. فهناك قضااي 2- 
جديدة تظهر، ومشكالت قدمية تعاود الظهور، أو تكشف عن نفسها بطرائق جديدة، 

حبيث تصبح احللول ملتبسة، واحلقيقة الكربى املتصورة غالباً ما تتغري مع مرور الوقت.

 التعقيد، فهي مؤلفة من أجزاء عديدة متداخلة فيما بينها بطريقة يصعب معها 	- 
فهم هذه األجزاء سواء كانت جمتمعة أو منفردة، وغالباً ما يكون فهمها مستحياًل. 
وأحياانً تكون البيئة معقدة أو متداخلة إىل درجة يستحيل معها التوصل إىل فهم 

كامل أو حلول دائمة هلا. 

 الغموض، إذ ميكن تفسري البيئة من منظورات خمتلفة، واخلروج ابستنتاجات خمتلفة 	- 
بطريقة توحي بوجود جمموعة متنوعة من احللول، يتضح الحقاً أن بعضها جيد، 
وبعضها سّيئ. وغالباً ما يكون هناك نقص ما يف املعرفة، والنيات قد تكون ضبابية 

ختمينية، وغري معروفة بنحٍو كامل.

أ .	)Strategic Environment Analysis( حتليل البيئة االسرتاتيجية

واضع  مُيكن  طبيعتها،  وفهم  ومساهتا  االسرتاتيجية  للبيئة  الشامل  التحليل  إن 
االسرتاتيجية، من وضع اخلطط املناسبة للتعامل مع مدخالت البيئة وتفاعالهتا، للوصول 
إىل األهداف املرغوبة، وجتنب التداعيات السلبية واملفاجآت غري احملسوبة. عليه، تُعّد 
عملية حتليل البيئة االسرتاتيجية، بسياقيها الداخلي واخلارجي، عملية مهمة جداً لتدخل 
الطرف الثالث للتعامل مع الصراع، وواحدة من أهم عمليات التخطيط االسرتاتيجي 

حلل الصراع وبناء السالم.

ومن بني اآلليات املعتمدة يف التخطيط االسرتاتيجي وحتليل البيئة االسرتاتيجية، 
تنربي مصفوفة )SWOT( إىل املقدمة بوصفها األداة األكثر شهرة واألكثر استعمااًل 
املصفوفة  أن  من  الرغم  وعلى  االسرتاتيجية،  البيئة  وحتليل  االسرتاتيجي  التخطيط  يف 
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عدة  يف  طبقت  أهنا  إال  للمنظمة،  االسرتاتيجي  والتخطيط  اإلدارة  جمال  يف  اُبتكرت 
جماالت، وأصبح من الواضح إمكانية تطبيقها بنحو مفيد يف تقييم وتوجيه أي مسعى 
إنساين منظم مصمم من أجل إجناز مهمة، واُستعملت بنجاح يف جمال صنع القرار، 
وحّل املشكالت)12(، فهي عملية ديناميكية لصنع القرار، إذ تساعد على تربير مسار 

عمل قرر سابقاً، واستكشاف احتماالت جديدة والشروع بربامج جديدة)13(.

   لقد صممت املصفوفة لتستعمل يف املراحل األوىل من صنع القرار من جانب، 
عملية  األساس يف  غرضها  آخر،  جانب  من  االسرتاتيجية  اإلدارة  لتخطيط  وكتمهيد 
التخطيط احلصول على دعم للقرار الذي سيتم أختاذه يف اختيار االسرتاتيجية اليت يتعني 
أتباعها،14 وتسمح SWOT لالسرتاتيجيني بتشخيص تفاصيل كثرية للعناصر املؤثرة يف 
البيئتني الداخلية واخلارجية، وتصنيفها من حيث صلتها ابلقرار، ومتكنهم من املقارنة بني 
هذه العناصر،15 لذا هي أداة شائعة ملسح وحتليل البيئتني الداخلية واخلارجية، بشكل 

12. لتفاصيل أكثر حول المصفوفة، ُينظر: 
Albert Skip Rizzo & Gerard Jounghyun Kim, A SWOT Analysis of 
the Field of Virtual Reality Rehabilitation and Therapy, Presence, 
Vol.14, No.2, April 2005, p (120). E.K. Zavadskas et al, Selection of 
Construction Enterprises Management Strategy Based on the SWOT 
and Multi-Criteria Analysis, Archives of Civil and Mechanical 
Engineering, Vol.XI, No.4, 2011, p 1065.                                  

13 . Thomas J. Chermack & Bernadette K. Kasshanna, The Use and 
Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals, 
Human Resource Development International, Vol.10, No.4, December 
2007, p.p 387, 392. 

14.  P.K. Srivastava et al, Stakeholder-based SWOT analysis for 
Successful Municipal Solid Waste Management in Lucknow, India, 
Waste Management, Vol.25, 2005, p.532.                                                                                                                   

15. Chang-Yuan Gao & Ding-Hong Peng, Consolidating SWOT 
Analysis with Nonhomogeneous Uncertain Preference Information, 
Knowledge-Based Systems, Vol.24, 2011, p796. 
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المصفوفــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اإلدارة  مجــال  فــي  ُابتكــرت 
والتخطيط االســتراتيجي للمنظمة، 
إال أنها طبقت في عدة مجاالت.
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منهجي منظم، داعم لعملية صنع القرار، إذ تُعّد عملية املسح البيئي جزء مهم من عملية 
التحليل البيئي والتخطيط االسرتاتيجي.16

SWOT الشكل رقم )1( هيكل حتليل

*املصدر: 
Cengiz Kahraman, Nihan Cetin Demirel, Tufan Demirel, Prioritization 
of e-Government Strategies Using a SWOT-AHP Analysis: The Case of 
Turkey, European Journal of Information Systems, Vol.16, 2007, p )287(.

16.   للمزيد من التفاصيل، ُينظر: 
Mazaher Ghorbani et al, Implementing Shannon Entropy, SWOT and 
Mathematical Programming for Supplier Selection and Order Allocation, 
International Journal of Supply Chain Management, Vol.1, No.1, June 
2012, p 44. Also, Cengiz Kahraman et al, Prioritization of e-Government 
Strategies Using a SWOT-AHP Analysis: The Case of Turkey, European 
Journal of Information Systems, Vol.16, 2007, p 285.
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تتشكل SWOT  بناًء على املعايري اآلتية)17(:

مواطن القوة )Strengths(: وهي ميزات داخلية تساعد على حتقيق اهلدف.. 1

حتقيق . 2 تضر  داخلية  مسات  وهي   :)Weaknesses( الضعف  مواطن 
اهلدف.

الفرص )Opportunities(: وهي ظروف خارجية تساعد على حتقيق اهلدف.. 3

التهديد )Threats(: وهي ظروف خارجية تضر حتقيق اهلدف.. 4

من  متنوعة  جمموعة  لوضع  مدخالت  بوصفها   SWOT تستعمل  نظرايً، 
االسرتاتيجيات احملتملة أو البديلة، إذ تّفذ -عمومًا- ابخلطوات اآلتية)18(:

اخلطوة األوىل: حتليل البيئة اخلارجية الكتشاف الفرص والتهديدات اليت تطرحها 
هذه البيئة.

اخلطوة الثانية: حتليل العوامل الداخلية الكتشاف مواطن القوة والضعف يف البيئة الداخلية.

القوة  مواطن  وبني  اخلارجية  والتهديدات  الفرص  بني  املزاوجة  الثالثة:  اخلطوة 
والضعف الداخلية.

17.  G.J. Hay & G. Castilla, Object-Based Image Analysis: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), OBIA, The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences, Salzburg, Austria, 2006, p 2.                                                                                                         

18.  Xia Chan, A SWOT Study of the Development Strategy of Haier 
Group as one of the Most Successful Chinese Enterprise, International 
Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.11, June 2011, p 148

أثر حتليل البيئة االسرتاتيجية يف حتديد مسارات الصراع وآليات التعامل معه
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SWOT الشكل رقم )2( طريقة عمل

*املصدر: 
Ahmad Reza Ommani, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
)SWOT( Analysis for Farming System Businesses Management: Case of 
Wheat Farmers of Shadervan District, Shoushtar Township, Iran, African 
Journal of Business Management, Vol.5, No.22, September 2011, p 9449.

استنادا إىل اخلطوة الثالثة من عمل مصفوفة SWOT، مت تطوير خطوة أو 
مصفوفة أخرى مسيت TOWS، اليت تُعّد اخلطوة التالية ملصفوفة   SWOT لتطوير 
اسرتاتيجيات بديلة قائمة على مزج منطقي بني عناصر البيئتني الداخلية واخلارجية)19(؛ 
لتحقيق أفضل استفادة من مواطن القوة والتغلب على مواطن الضعف من جهة، ومن 

19. Vasantha Wickramasinghe & Shin-ei Takano, Application of 
Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism 
Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism, 
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, 
2009, p 957. 
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جهة أخرى استثمار الفرص جيداً وإزاحة التهديدات)20(.

النحو  على  اسرتاتيجيات،  أو  تركيبات،  أربع   TOWS مصفوفة تنتج     
التايل)21(:

)Maxi-Maxi )S/O: تعظيم مواطن القوة الداخلية لالستفادة من الفرص . 1
اجلديدة اليت تتيحها البيئة اخلارجية.

أتثري . 2 تقليل  أو  لتفادي  القوة  مواطن  من  االستفادة   :Maxi-Mini )S/T(
التهديدات اليت تطرحها البيئة اخلارجية.

خالل . 3 من  الضعف  مواطن  على  التغلب  حماولة   :Mini-Maxi )W/O(
االستفادة القصوى من أي فرصة جديدة تتيحها البيئة اخلارجية.

)Mini-Mini )W/T: وهذه اسرتاتيجية ذات تكتيك دفاعي للتقليل من . 4
مواطن الضعف الداخلية وجتنب التهديدات اخلارجية.

20.. Xia Chan, op.cit, p 148.                                                                                             

21. S.F. Lee & Andrew Sal On Ko, Building Balanced Scorecard with 
SWOT Analysis, and Implementing “Sun Tzu’s The Art of Business 
Management Strategies” on QFD Methodology, Managerial Auditing 
Journal, Vol.15, No.1/2, 2000, p 69. Peter Rauch, SWOT Analysis and 
SWOT Strategy Formulation for Forest Owners Cooperation in Austria, 
European Journal of Forest Research, Vol.126, Issue 3, July 2007, p 417.                                                                                              
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)TOWS( مصفوفة )الشكل رقم )3   

Internal weaknesses (W)Internal Strengths (S)
WO: “Mini-Maxi” 

Strategy
Strategies that 

minimize weaknesses 
by taking advantage of 

opportunities

SO: “Maxi-Maxi” 
Strategy

Strategies that use 
strengths to maximize 

opportunities

External 
Opportunities 

(O)

WT: “Mini-Mini” 
Strategy

Strategies that minimize 
weaknesses and avoid 

threats

ST: “Maxi-Mini” 
Strategy

Strategies that use 
strengths to minimize 

threats

External 
Threats (T)

*املصدر: 
Vasantha Wickramasinghe & Shin-ei Takano, Application of Combined 
SWOT and Analytic Hierarchy Process )AHP( for Tourism Revival 
Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism, Journal of 
the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, 2009, p 957. 

إن التحليل واملسح البيئي عرضة للتغيري؛ ألن األوضاع تتغري مع الوقت، لذا فإن 
البيئة بدورها تتغري، وتتغري بسرعة؛ وبناًء عليه، أنتقد بعضهم SWOT كوهنا جامدة 
جداً يف بيئة معقدة شديدة التقلب، واحلال هذه فإنه ليس مبقدور املصفوفة أن تقيم 

وعلى حنو شامل عملية صنع القرار االسرتاتيجي)22(.

   وعليه، يتطلب األمر أن تكون مصفوفة حتليل SWOT مرنة، ويتم حتديث 
الالحقة واملستجدة  العناصر  النتائج يف  الناتج عنها ابستمرار، وأن تستعمل  التحليل 

22.  Thomas J. Chermack, op.cit, p 396; Also Chang Yuan Gao & 
Ding-Hong Peng, op.cit, p 796.                                                                                              
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تكون  اليت  االسرتاتيجي،  التخطيط  لعملية  النهائي  فاهلدف  االسرتاتيجية)23(،  لتطوير 
SWOT مرحلة مبكرة فيها، هو تطوير اسرتاتيجية انجتة مناسبة جداً بني العناصر 
الداخلية واخلارجية وتبنيها، وميكن كذلك استعمال املصفوفة حينما تظهر االسرتاتيجية 

البديلة فجأة، مما يستوجب حتليل سياق القرار املالئم هلا)24(.

• 	)Conclusions( اخلامتة واالستنتاجات

من طريق ما تقدم، يتضح لنا أن عملية التقييم االسرتاتيجي هي عملية أساسية 
ومهمة لتحليل الصراع وتقييمه؛ من أجل الوقوف على العالجات املناسبة له، واملتمثلة 
ابالسرتاتيجيات الالزم إعدادها للتعامل معه. وإن هذه العملية هي جزء ال يتجزأ من 
إطار التخطيط والعمل العام لدراسة البيئة االسرتاتيجية للصراع اليت متثل اجلزء األساس 
يف فهم الصراع، ومساراته، ومستوايت تفاعل األطراف الداخلة فيه. إذ من غري املمكن 
وضع اسرتاتيجية معينة للتعامل مع الصراع دون فهم بيئته االسرتاتيجية والوقوف على 

أهم تفاعالهتا ومدخالهتا اليت تشكل ابجململ العام خارطة الصراع التفصيلية.

توصل البحث إىل أربعة استنتاجات رئيسة، هي:

أواًل: يشري مفهوم االسرتاتيجية إىل: 

االسرتاتيجية هي ما تقوم به اإلدارة العليا وميثل أمهية كبرية عليا.	 

تشري االسرتاتيجية إىل القرارات االجتاهية األساسية.	 

تتكون االسرتاتيجية من اإلجراءات املهمة الضرورية لتحقيق هذه االجتاهات.	 

جتيب اإلسرتاتيجية عن السؤال اآليت: ما الغاايت اليت نسعى إليها؟ وكيف جيب 	 
أن حنققها؟

23. P.K. Srivastava et al, op.cit, p 533. Thomas J. Chermack, op.cit, p 396.

24. Cengiz Kahraman et al, op.cit, p 285.                                                                        
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للصراع يف وضع خارطة حتليل  العام  التقييم االسرتاتيجي  اثنياً: تساعد عملية 
شاملة للصراع، وهلا دور يف تقدير وضع الصراع العام، وهذه اخلطوة هي سابقة لعملية 

حتليل بيئة الصراع.

اثلثاً: على الرغم من أن مصفوفة SOWT اُبتكرت يف جمال اإلدارة والتخطيط 
االسرتاتيجي، بيَد أهنا طبقت يف جماالت عدة، وابتت اداة مفيدة يف اجراء املسح البيئي 

)البيئة الداخلية واخلارجية(. 

رابعاً: إن دراسة بيئة الصراع وحتليلها ضروراين للتعامل مع الصراع ومعاجلته. إذ 
إن حتليل بيئة الصراع تساعدان على فهم دينامية الصراع، واجتاهاته، ومستقبل تطوره؛ 

وابلتايل وضع االسرتاتيجية املالئمة للتعامل.
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توطئة مفتاحية:

 26 حنو  ميسُّ  الذي  الداخلي  النزوح  أن  متزايد-  حنٍو  -وعلى  به  املسلم  من 
مليون نسمة يف خمتلف أحناء العامل، يعد من أبرز الظواهر املأساوية اليت يشهدها العامل 
عنيفة،  صراعات  جراء  ابلغة  معاانة  نتيجة  األكثر-  -على  النزوح  ويكون  املعاصر. 
وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وعوامل ذات صلة يغلب عليها طابع التمييز، ومن 
مث يكاد يفضي دائماً إىل خلق ظروف ابلغة الشدة واإليالم للسكان املتضررين؛ فيؤدي 
العمل  فرص  وضياع  والثقافية،  االجتماعية  الروابط  ومتزيق  األسر،  بعض  تشتت  إىل 
والتوظيف املستقرة، واالنقطاع عن التعليم، وحرمان الناس من الضرورايت احليوية، مثل: 
)الغذاء، واملاء، والدواء(؛ مما جيعلهم عرضة ألعمال العنف من قبيل االعتداء واخلطف 
واالغتصاب. وسواء أجتمع النازحون داخلياً يف خميمات، أم فروا إىل مناطق انئية ابتعاداً 
الفقراء واملعوزين يف  اندسوا يف جمتمعات  أم  احملتملة،  عن مصادر االضطهاد والعنف 
املدن، فهم يبقون من أشد السكان عرضة للتأثر وأكثرهم حاجة للحماية واملساعدة. 
وقد أصبحت مشكلة األشخاص النازحني داخلياً ظاهرًة معرتفاً هبا اليوم، وأصبحت 

جزءاً بّيناً من عناصر الشؤون اإلنسانية، يف اجملالني: الوطين، والدويل.

ويشكل النازحون داخلياً جزءاً واسعاً من قطاع سكاين أوسع حيتاج إىل محاية 
ومساعدة؛ بسبب الصراع، وانتهاكات حقوق اإلنسان ،أو بسبب الكوارث الطبيعية. 
وليس القصد من الرتكيز يف موضوع النازحني داخلياً ابلدراسة احلالية هو تشجيع املعاملة 

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
) مقاربات تشريعية ومعاجلات سياساتية للرتصني(

د. أمحد قاسم مفنت *

*  تدريسي حماضر يف جامعة بغداد – كلية اآلداب.
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التفضيلية هلم، وإقصاء اجملموعات السكانية األخرى املعرضة للخطر، بل هو التعرف 
إذ  التشريعية،  وإسناداهتا  أطرها،  املقدمة هلم، وطبيعة  القانونية  االستجابة  نوعية  على 
بقيت احتياجاهتم حىت وقت قريب تلقى تلبية غري كافية من جانب االستجابة اإلنسانية 

الدولية واحمللية.

متنوعة من  أشكااًل  داخلياً  النازحون  يالقي  من دايرهم،  ونظراً خلروجهم قسراً 
احلرمان، ويواجهون خماطر عالية خاّصة ابحلماية، وقد تشمل هذه املخاطر اآليت: فقدان 
املأوى، وفقدان الواثئق، واالعتداء املسلح، فضاًل عن إساءة املعاملة يف أثناء الفرار حبثاً 
عن السالمة، وكذلك االنفصال عن األسرة، مبا ىف ذلك إنفصال األطفال عن ذويهم، 
وبقاء بعض األطفال من دون مرافقني، وتزايد احتمال التعرض للعنف اجلنسي والقائم 
على نوع اجلنس، الذي يؤثر بنحٍو خاٍص يف النساء واألطفال، واحلرمان التعسفي من 
األرض واملنازل وغريها من املمتلكات، والنزوح إىل بيئات )غري مضيفة( إذ يعانون من 

الوصمة أو التهميش أو التمييز أو التحرش)1(.

وتقع مسؤولية منع النزوح ومحاية النازحني داخلياً وغريهم من اجملموعات املتضررة 
داخل بلداهنم على عاتق السلطات الوطنية، والسيما ىف أوضاع الصراع املسلح، إذ جيد 
بعض النازحني داخلياً أنفسهم يف أراٍض تغيب عنها سلطة الدولة، أو يصعب فيها فرض 
سلطة القانون. ويف مثل هذه األوضاع فإن مسؤولية منع النزوح ومحاية النازحني داخلياً 

تقع كذلك على األطراف الفاعلة )غري التابعة أو املرتبطة( ابلدولة.

ويف األوضاع اليت حتتاج فيها الدولة إىل دعم أو اليت ال تكون فيها احلماية الوطنية 
مضمونة، يقع على عاتق اجملتمع الدويل عبء القيام بدور مهم يف احلماية، وقد بقَي 
التصدي هلذه »الثغرة ىف احلماية« أمراً صعباً ليس فقط حلساسية املوضوع داخل البلد 
الدراسة  فإن  هنا  الدويل؛ ومن  اإلطار  ثغرات خمتلفة ضمن  بسبب  أيضاً  وإمنا  املعين، 

1- جمموعة العمل التابعة للتجمع العاملي للحماية، دليل إرشادي عن محاية النازحني داخلياً، املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، آذار 2010، ص: 1. 

احلماية القانونية للنازحني داخليًا

وتقع مسؤولية منع النزوح وحماية 
مــن  وغيرهــم  داخليــًا  النازحيــن 
داخــل  المتضــررة  المجموعــات 
الســلطات  عاتــق  علــى  بلدانهــم 
أوضــاع  فــى  والســيما  الوطنيــة، 

الصراع المسلح.
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احلالية تسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ما دور التشريعات القانونية يف محاية 
إزاء  احلكومات  من  تطبيقها  الواجب  القانونية  القواعد  وما  داخلياً؟  النازحني  حقوق 
مواطنيها يف حال نزوحهم نزوحاً داخلياً؟ وما دور اجملتمع الدويل »دول ومنظمات« يف 

حتقيق تلك احلماية؟

ونستهدف من حماولة الولوج يف املوضوع احلايل اخلروج مبجموعة من املقرتحات 
والتوصيات اليت من شأهنا أن تساعد يف توضيح الرؤى وحتديد املعاجلات أو التخفيف 

من اآلاثر املصاحبة للظاهرة أو الناجتة عنها، وعلى حنٍو خاص حالة العراق.

وقفة مفاهيمية وفروق قانونية:

اقتصادي  أجل هدف  من  مكان آلخر  من  لألشخاص  الطوعي  االنتقال  إن 
الذين  داخلياً  النازحني  تعريف األشخاص  عن  متاماً  ليختلف  أو علمي  اجتماعي  أو 
تنطبق عليها املبادئ التوجيهية)2(. بل ينطبق التعريف الوارد يف هذه املبادئ على أولئك 
 Internally( الذين أرغموا على ترك مناطق سكناهم، إذ إن ما مييز النزوح الداخلي
Displacement( من غريه من التحركات -كتحركات العمل أو الدراسة أو اهلجرة 
الداخلية- أنه حركة إجبارية حتدث ضمن حدود البلد الوطنية. وقد ختتلف أسباب ذلك 
الفرار ما بني نزاع مسلح أو فوضى عنف عام أو انتهاكات حلقوق اإلنسان أو كوارث 

طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان)3(.

يُظهر البعض خلطاً مفاهيمياً واضحاً بني مفهومي )النزوح والتهجري / الرتحيل 
Deportation(، إذ -كما هو معروف- إن لكل مفهوم منهما حمدداته وأوصافه 

2- حيتوي كراس “مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي” الذي يقع يف 14 صفحة على 30 مؤشراً إرشادايً 
للحكومات ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية من أجل مساعدة األشخاص النازحني داخلياً. للمزيد ينظر: األمم املتحدة، 

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، )مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي(، على املوقع اإللكرتوين:
                                                                                                                                                                             www.internal-displacement.org
3- سوزان فوريز مارتن، كتيب تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، ترمجة متيم أبو دقة، )معهد بروكنجز 

– مشروع النزوح الداخلي – 2005(، ص: 5.
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رعاية  أن مسؤولية  )التهجري/الرتحيل(  النزوح عن  مييز  ما  أهم  ولعل  اخلاصة،  وظروفه 
النازحني داخلياً ومحايتهم تقع على عاتق احلكومات الوطنية على وفق قوانينها الداخلية 
والقوانني الدولية املعرتف هبا من قبلها، يف حني قد تكون بعض احلكومات هي املتسببة 
ابستبعاد فئة أو مجاعة سكانية معينة وترحيلها خارج حدود البلد ليطلق عليهم تسمية 
وقوانني  الدويل  القانون  ورعايتهم حبسب  محايتهم  مسؤولية  تكون  الذين  )املهجرين(، 
الدول املضيفة؛ لذا فان املبادئ التوجيهية للنازحني داخلياً الصادرة من املفوضية السامية 

لألمم املتحدة تُعىن ابلنازحني داخلياً وليس فئًة أخرى)4(. 

هو  كما  خاصاً  قانونياً  وضعاً  يعطى  ال  داخلياً  انزحاً  اإلنسان  يكون  وحينما 
احلال مع الالجئني؛ فالنازحون داخلياً مل يرتكوا البلد الذين هم مواطنون اعتياديون فيه، 
لذلك فإهنم يظلون ممتعني ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا كل مواطن يف البلد نفسه. 
فحينما يعرب هوالء األشخاص النازحون حدوداً دولية إىل دولة أخرى، وإذا حصلوا رمسياً 
على صفة )الالجئني أو طاليب اللجوء(؛ فإن الدولة املضيفة تقدم هلم الغذاء واملأوى، 

وسيتمتعون حبماية القوانني الدولية، ويصنفوا من الناحية القانونية بوصفهم الجئني.

التنبه إىل أن الرتحيل )التهجري( قد  من جانب آخر ويف السياق نفسه ينبغي 
يكون خارجياً -كما يف حالة طرد الغرابء واألجانب-، وقد يكون داخلياً داخل حدود 
البلد كما يف حاالت التطهري العرقي والديين لبعض األقليات اليت قد تكون مستهدفة 
بسياسات القمع احلكومي؛ ألهنا تقاوم التطوير االقتصادي يف مناطقها التقليدية -على 

4- إن حتول املرء إىل انزح داخل بلده ال يؤدي إىل إسباغ أي وضع قانوين خاص عليه، ابملعىن نفسه الذي يتحقق 
حينما يصبح الجئاً؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن احلقوق والضماانت اليت حيق للنازحني التمتع هبا تنشأ من حقيقة 
أهنم مواطنون هلم ظروف خاصة؛ ولكوهنم بشراً ويف حالة استضعاف حيق هلم التمتع بكل ضماانت حقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساين، وال يستبعد ذلك إمكانية اختاذ إجراءات إدارية حبقهم مثل التسجيل على املستوى احمللي لتحديد 
النازحني الذين حيتاجون إىل مساعدة خاصة )كما فعلت -وتفعل- وزارة اهلجرة واملهجرين العراقية(، غري أن عدم 
وجود مثل ذلك التسجيل ال حيرم النازحني من حقوقهم مبقتضى حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين. للمزيد ينظر: 

والرت كالني، املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي، على املوقع اإللكرتوين: 
                                                                                    www.asil.org/pdfs/study_32.pdf

احلماية القانونية للنازحني داخليًا

نازحــًا  اإلنســان  يكــون  وحينمــا 
قانونيــًا  داخليــًا ال يعطــى وضعــًا 
مــع  الحــال  هــو  كمــا  خاصــًا 
لــم  داخليــًا  فالنازحــون  الالجئيــن؛ 
يتركــوا البلــد الذيــن هــم مواطنــون 

اعتياديون فيه.
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سبيل املثال ال احلصر-. أما النزوح فهو داخلي يف الغالب، وإذا كان خارجياً فيسمى 
حينذاك جلوءًا )5(.

وعلى وفق القانون الدويل فإن محاية الالجئني والنازحني داخلياً يكفلها القانون 
واتفاقية   ،1949 لعام  جنيف  اتفاقية  على  أساٍس  بنحٍو  ويعتمد  اإلنساين،  الدويل 
الالجئني لعام 1951 )العراق غري منظم هلذه االتفاقية(، والربوتوكولني اإلضافيني لعام 

1977، واتفاقية دبلن لعام 1990، وغريها.

ولعل من أهم الصكوك الدولية اليت عنيت مبوضوع النازحني داخلياً هي االتفاقية 
اخلاصة بوضع الالجئني يف العام 1951 اليت تضمنت 7 فصول بــ)46( مادة، فضاًل 
عن املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي الصادرة عام 1997 اليت اشتملت على 

30 مبدأ.

وأكد مؤمتر أوسلو لعام 2008 على أمهية املبادئ التوجيهية كإطار عام لدعم 
حقوق النازحني داخلياً وخرج املؤمتر بتوصيات تصب يف تعزيز محاية النازحني داخلياً، 
وتتمثل يف ضرورة إدماج املبادئ التوجيهية يف التشريعات الوطنية من أجل دعم تنفيذها 

على الصعيد الوطين.

إن الالجئ والنازح داخلياً كليهما خرجا من دايرمها جمربيِن، وقد تكون األسباب 
واحدة، لكن الفرق بني االثنني شاسع من حيث املركز القانوين لكليهما بعد النزوح يف 
اجملتمع الدويل، فالالجئون هلم القوانني الدولية اليت حتمي حقوقهم أينما حلوا، ويتوافر هلم 
-فور وصوهلم- املأوى اآلمن والغذاء، إذ تعمل املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة، وغريها من املنظمات اخلاصة ابلعمل اإلنساين؛ ملساعدهتم يف بدء حياة 
جديدة يف بلدان اهلجرة. أما النازحون داخلياً -فأمرهم خمتلف متامًا- فهم ال يشكلون 

5- املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، األشخاص النازحون داخلياً، )بال- دار النخيل للنشر والطباعة، 
2004(، ص: 5-6.

إن الالجــئ والنــازح داخليــًا كليهما 
خرجــا مــن ديارهمــا مجبريــِن، وقــد 
تكون األســباب واحدة، لكن الفرق 
حيــث  مــن  شاســع  االثنيــن  بيــن 
بعــد  لكليهمــا  القانونــي  المركــز 

النزوح في المجتمع الدولي.



160

فئة قانونية مائزة، وبنزوحهم خيلقون وضعاً قانونياً جديداً داخل دوهلم حيرمهم من أي 
محاية يدعمهم هبا القانون الدويل ابتفاقات أو معاهدات دولية خاصة هبم، بيد أهنم من 
حيث املبدأ خيضعون حلماية قوانينهم الوطنية يف حالة السلم كمدنيني، ويف حالة النزاع 
املسلح يكونون حتت محاية قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين بصفتهم 

مدنيني أيضاً مع مراعاة حالة النزوح)6(.

مجيع  برعاية  تتكفل  اليت  دولته  رعااي  من  اعتيادي  مواطن  هو  داخلياً  فالنازح 
حقوقه وحرايته، من حق املشاركة يف احلياة السياسية إىل حق التعليم والصحة، مروراً 
حبقه يف حرية التعبري عن رأيه، واحلق ابلعدالة واملساواة أمام القضاء، وسواها من احلقوق 
املكفولة مبوجب القواعد الدستورية، فهو يتمتع ابحلماية الكاملة للقانون الوطين من دون 
أي متييز انتج من نزوحه؛ وإن كانت تضاف على عاتق حكومته حقوق إضافية خاصة 
الصحية،  واخلدمات  والغذاء،  املأوى،  توفري  فعليها  القسري،  النزوح  حالة  من  انجتة 
والعمل، والسماح له ابملشاركة يف االنتخاابت اليت قد حتصل يف البلد يف أثناء النزوح، 
وجتهيز مراكز خاصة للمشاركة يف احلياة السياسية، والعمل على أتمني مناطقه، وفّض 
هبا،  اليت حلت  الكوارث  أو  احلروب  خملفات  من  وتنظيفها  فيها،  املسلحة  النزاعات 
وإعادته إىل حياته الطبيعية وما كان عليه قبل النزوح. واحلقوق املذكورة آنفاً ذكرها قانون 
للنازحني محاية  القوانني الوطنية  إىل جانب  حقوق اإلنسان وأكدها، وهو يوفر أيضاً 
حلقوق النازح؛ لسراينه يف وقت السلم وحاالت النزاع املسلح على السواء، فهذا القانون 
يهدف إىل منع النزوح ويف حال حدوثه ويعمل على كفالة احلقوق األساسية للنازحني.

أو  الدويل  املسلح  النزاع  الذي يسري يف حاالت  اإلنساين  الدويل  القانون  أما 
غري الدويل فيحمي هو اآلخر حقوق النازحني داخلياً، فإذا كان النازحون داخل بلدهم 

6- غيداء مجال، النازحون: هل تكفيهم احلماية القانونية؟ مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلرايت، نشر يف جريدة 
احلياة بتأريخ 18/11/2017، على الرابط اإللكرتوين:

                                                                          http://www.alhayat.com/article/847270

احلماية القانونية للنازحني داخليًا

أما القانون الدولي اإلنساني الذي 
يســري فــي حــاالت النــزاع المســلح 
الدولي أو غير الدولي فيحمي هو 

اآلخر حقوق النازحين داخليًا.
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التمتع  هلم  مدنيني، وحيق  يعدون  فإهنم  نزاع مسلح  دولة هي طرف يف  موجودين يف 
ابحلماية املكفولة للمدنيني شرطيطة أال يكونوا مشاركني يف األعمال العدائية، وكذلك 
حيظر القانون الدويل اإلنساين إجبار املدنيني على ترك حمل إقامتهم ما مل يكن ذلك 

ضرورايً لسالمتهم أو لضرورة عسكرية ملحة.

وعلى وفق ما ذكر آنفاً، فإن حد القانون الدويل هو: جمموعة القوانني اليت حتكم 
سلوك الدول والعالقات يف ما بينها. وهو مشتق من مصدرين أساسيني: املعاهدات 

الدولية ،والقانون العريف)7(.

 	 فاملعاهدات الدولية هي اتفاقات بني الدول، وتكون املعاهدة ملزمة قانوانً 
لسائر الدول اليت وافقت على أن تكون ملتزمة هبا، مثاًل من طريق التصديق عليها أو 
امليثاق، أو  العهد، أو االتفاقية، أو  إليها، وقد يُطلق على املعاهدة تسمية  االنضمام 

الربوتوكول.

  	 أما القانون الدويل العريف أو العرف الدويل فينتج عن املمارسة العامة أو الثابتة 
للدول اليت تـُّتبع بدافع إحساس اباللتزام القانوين. وتكون ملزمة للدول كلها، ما مل تعد 
دولة ما معارضة مستمرة ملمارستها، وفضال عن ذلك، حيتوي القانون الدويل على قواعد 
قطعية مقبولة ومعرتف هبا لدى الدول كقواعد متعارف عليها ال ميكن أبداً االنتقاص 
منها، وهي تشمل -مثاًل- حظر اإلابدة اجلماعية والرق والتمييز العنصري. وإن قرارات 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة ملزمة للدول حني إقرارها مبوجب الفصل السابع مليثاق 
األمم املتحدة. أما القرارات واإلعالانت الصادرة من الدول -كتلك اليت تُقّر يف اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة- فهي -وإن كانت 
غري ملزمة- ميكن أن تكون نصوصاً معيارية، حىت أهنا قد توفر مؤشراً لعرف دويل انشئ. 
أما املصادر الثانوية للقانون الدويل، أي: املبدأ القانوين واالجتهادات، فهي مهمة وإن 

7- جمموعة العمل التابعة للتجمع العاملي للحماية، مصدر سابق، ص20. 
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كانت غري ملزمة. 

وقد يكون من املفيد النظر إىل االجتهادات اخلاّصة حبماية النازحني داخلياً يف 
احملاكم مثل احملاكم اإلقليمية، أو مفوضيات حقوق اإلنسان، أو احملاكم اخلاصة، أو 
احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة اليت أنشئت للحكم على جرائم اإلابدة اجلماعية وجرائم 

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

      وميكن للقواعد العامة للقانون الدويل اإلنساين اليت تكفل احلماية للمدنيني 
أن تعمل على منع النزوح لو أهنا القت االحرتام املالئم، وميكن أن توفر -أيضًا- احلماية 

يف أثناء النزوح حال وقوعه. وفيما أييت القواعد ذات الصلة)8(:

	 )القواعد اليت حتظر على األطراف يف النزاع استهداف املدنيني واألعيان )األمالك 
املدنية، أو القيام ابألعمال العدائية من دون متييز.

	 احلظر املفروض على جتويع السكان املدنيني وعلى تدمري األعيان اليت ال غىن عنها
لبقاء السكان على قيد احلياة.

	.احلظر املفروض على العقاب اجلماعي الذي يتخذ غالباً شكل تدمري املساكن

	 القواعد اليت تفرض على األطراف السماح لشحنات اإلغاثة ابلوصول إىل املدنيني
الذين هم حباجة إليها.

مبنع النزوح يف حال القت االحرتام  مهماً  تؤدي دوراً  أن  القواعد  وميكن هلذه 
املالئم، حيث إنه يف معظم األحوال يكون انتهاكها هو السبب األصلي وراء النزوح.

والسياق الوحيد الذي يتناول فيه القانون الدويل اإلنساين صراحة هو )مسألة 

بتأريخ  نشر  بلداهنم،  داخل  للنازحني  القانونية  احلماية   ،ICRC األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة   -8
https://www.icrc.org/ara/resources/docu- اإللكرتوين:  الرابط  على   ،30/8/2002

               ments/misc/5lvgz4.htm

احلماية القانونية للنازحني داخليًا



163  العدد )4( 2019

العودة هو سياق »النزوح الشرعي«(؛ أي إجالء السكان ألسباب خاّصة ابألمان، أو 
لضرورة عسكرية ملحة. ففي هذه احلاالت جيب إعادة السكان النازحني إىل دايرهم 
فور توقف األعمال العدائية. وميكن أن يصبح حق العودة »ذا أولوية« إذا كان النزوح 

تعسفيًا)9(.

إن هذه الصكوك القانونية ملزمة للدول، أما القانون الدويل اإلنساين فملزم أيضا 
للجماعات املنظَّمة؛ وهتدف هذه القوانني إىل توفري احلماية األساسية اليت من شأهنا منع 
النزوح، ومحاية الناس يف أثناء النزوح، ومساعدهتم يف العودة إىل دايرهم. وتغطي القوانني 
احلالية أهم االحتياجات؛ إذ ال توجد ثغرات كبرية يف احلماية القانونية للنازحني داخل 

بلدهم. ويكمن التحدي يف أتمني تنفيذ القواعد القائمة ابلفعل.

وعلى الرغم مما تقدم، فإن غالبية الدول ومنظمات إنسانية كثرية تصعب عليها 
وما  قسرايً،  نزوحاً  مواطنيها  نزوح  حال  يف  تطبيقها  جيب  اليت  القواعد  ماهية  معرفة 
وإمهال  يعانون من ضياع حقوقهم وحرايهتم،  بلداهنم  النازحني يف  من  زال عدد كبري 

حكوماهتم لوضعهم اإلنساين.

النزاعات  بسبب  مليوانً   )26( بلداهنم حنو  داخل حدود  النازحني  يقدر عدد 
املسلحة، وحنو ما يزيد من )50( مليوانً بسبب الكوارث الطبيعية؛ األمر الذي دفع إىل 
ظهور املبادئ التوجيهية املستوحاة من قواعد القانونني )القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
والقانون الدويل اإلنساين(، وهي إرشادات مجعت لتفسري القانون وتطبيقه خالل رحلة 

النزوح الداخلي وقد تضمنت حنو )30( مبدأ، أمهها:

أتكيد حقوق وضماانت رئيسة، هلا صلة مباشرة حبماية األفراد يف مواجهة النزوح 	 
دجمهم يف  إعادة  أو  عودهتم  أثناء  ويف  النزوح  مدة  إاّبن  النازحني  ومحاية  القسري 

اجملتمع.

9- اللجنة الدولية للصليب األمحر ICRC، املصدر السابق، الصفحة نفسها.        
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محاية حقوق النساء واألطفال يف ما خيصُّ تلقي النساء الرعاية الصحية، وتعليم 	 
األطفال النازحني، وعدم جتنيدهم يف النزاعات املسلحة.

إلزام حكومات دول النازحني بضرورة أتمني عودهتم بتأمني بيئة آمنة وسليمة للعيش 	 
نشأت  اليت  القانونية  املشكالت  ومعاجلة مجيع  ممتلكاهتم  على  وضمان حصوهلم 
نتيجة نزوحهم، كمشكلة االستيالء على منازهلم، وغريها من املوضوعات اخلاّصة 

حبقوق وحرايت النازحني داخلياً.

وعي  وتزايد  املختلفة،  أبسباهبا  العامل  دول  مجيع  يف  النازحني  عدد  ارتفاع  إن 
اجملتمع الدويل للمشكالت اليت تعاين منها هذه الفئة املستضعفة أداي إىل السعي إىل 
إنشاء اتفاقات ومبادئ وتوجيهات خاصة حبماية حقوق النازحني داخلياً، لكن هذه 
االتفاقات واملبادئ ال ميكن تطبيقها وعّدها إلزامية إال يف حال تبنيها من حكومات 

الدول ودجمها ضمن قواعدها الدستورية لتكسب صفة اإللزام القانوين.

االحرتام  ضمان  إىل  هتدف  اليت  األنشطة  مجيع  أبهنا  القانونية  احلماية  تُعرف 
الكامل حلقوق اإلنسان على وفق مواد القوانني ذات العالقة ونصوصها؛ أي: قانون 

حقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، وقانون الالجئني)10(.

وميكن النظر إىل احلماية على أهنا: )هدف، ومسؤولية قانونية، ونشاط()11(، فاحلماية 
هدف يتطلب االحرتام الكامل واملتساوي حلق سائر األفراد من دون متييز، كما هو منصوص 
عليه يف القانون الوطين والدويل. وال تقتصر احلماية على اإلبقاء على قيد احلياة واألمن البدين، 
بل تغطي سائر احلقوق مبا فيها احلقوق املدنية والقانونية، كاحلق يف حرية التنقل، واحلق يف 
املشاركة السياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا فيها احلق يف التعلم والصحة.

10- سعد عزت السعدي، احلماية القانونية للنازحني داخلياً، جريدة الصباح، نشر بتأريخ 30/5/2017 الساعة 
12 صباحاً،على الرابط اإللكرتوين:

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=138090
11- جمموعة العمل التابعة للتجمع العاملي للحماية، مصدر سابق، ص: 7. 
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بأنهــا  القانونيــة  الحمايــة  ُتعــرف 
جميــع األنشــطة التــي تهــدف إلــى 
ضمــان االحتــرام الكامــل لحقــوق 
اإلنســان علــى وفــق مــواد القوانين 

ذات العالقة ونصوصها.
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واحلماية مسؤولية قانونية، تقع بنحٍو رئيٍس على عاتق الدولة ومؤسساهتا. ومتتد 
مبوجب  الصراع  أطراف  سائر  لتشمل  املسلح-  الصراع  حاالت  -يف  املسؤولية  هذه 
القانون اإلنساين الدويل، مبا فيها مجاعات املعارضة املسلحة. وتؤّدي اجلهات الفاعلة يف 
جمال العمل اإلنساين وحقوق اإلنسان دوراً مهماً كذلك، والسيما حينما تعجز الدول 

والسلطات األخرى عن الوفاء ابلتزاماهتا اخلاّصة ابحلماية أو ال ترغب يف ذلك.

التمتع  لضمان  معينة  إجراءات  اختاذ  يستوجب  األمر  ألن  نشاط؛  واحلماية 
ابحلقوق؛ وهناك ثالثة أنواع من أنشطة احلماية اليت ميكن القيام هبا بنحو متزامن، هي:

	.االستجابة: ملنع انتهاكات احلقوق أو إيقافها

	 العدالة إىل  الوصول  إاتحة  طريق  من  االنتهاكات،  تصحيح  ضمان  اإلنصاف: 
والتعويضات.

	.بناء البيئة: لتعزيز احرتام احلقوق وسيادة القانون

النازحني داخلياً مؤهلون للحماية اليت يكفلها  وعلى الرغم من أن األشخاص 
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، بيَد أن كثرياً من احلكومات 
واملنظمات اإلنسانية، فضاًل عن النازحني أنفسهم يصعب عليهم التعرف على الضماانت 
املنطبقة عليهم ويف مواقف حمددة، إذ كانت النية من وراء وضع املبادئ التوجيهية هو 
إعادة بيان املبادئ العامة للحماية بتفصيل أكثر، ومعاجلة األجزاء الغامضة والثغرات 
املوجودة يف القانون؛ وابلتايل إعطاء إرشاٍد موثوٍق لكل من يتعامل مع مشكالت النزوح 
نشرها  تدعم  وهي  التوجيهية  املبادئ  صياغة  يف  الدولية  اللجنة  وساعدت  الداخلي، 
واستخدامها على املستوى التنفيذي، وقد تستخدم اللجنة من جانبها املبادئ التوجيهية 
حني تعاملها مع مشكلة ال يعاجلها القانون اإلنساين إال ضمنياً أو ال ينطبق عليها)12(.

الدولية للصليب األمحر،  اللجنة  النازحون داخلياً: والية ودور  الدولية للصليب األمحر، األشخاص  اللجنة   -12
www.icrc. :اجمللة الدولية للصليب األمحر العدد 838، 2000، ص: 500-491، على الرابط اإللكرتوين
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فاملبادئ التوجيهية ليست مسودة إعالن حلقوق النازحني داخلياً وليست دستوراً 
يتمتع بصفة اإللزام مع ذلك فهي انعكاس للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، 
وهي مصممة إىل حد كبري لتوفري اإلرشاد بشإن الطريقة اليت ينبغي هلا تفسري القانون 
الدوليني  والفاعلني  السلطات  النزوح )مجيعها( ومبناشدة كل  أثناء مراحل  وتطبيقه يف 
الحرتام التزاماهتم مبقتضى القانون الدويل مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان، والقانون 
اإلنساين فإن املبادئ تسعى أيضاً إىل منع الظروف اليت قد تؤدي إىل النزوح يف املستقبل 

وتفاديها)13(.

وحتمل املبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي صفًة إرشاديًة جتعلها خارطة طريق يف 
القانونية  تـُعَّد وثيقة قانونية ملزمة؛ فهي مستمدة من املعايري  غاية األمهية، إال أهنا ال 
الدولية القائمة، وُقدمت بوصفها أداة محاية واسرتشاد ال ميكن االستغناء عنها لتوجيه 
الضرورية  واخلدمات  واملساعدة  احلماية  تقدم  اليت  احلكومية  واملنظمات  الدول  عمل 
األخرى للنازحني داخلياً وتسهيله؛ لذا فهي ال حتّل حماّلً، أو تعدل القانون الدويل، أو 

احلقوق املمنوحة لألفراد مبوجب القوانني الوطنية. ويف هذا السياق ينبغي التنبه لآليت:

مع .1 والتنسيق  وابلتعاون  أتسيسها  -منذ  العراقية  واملهجرين  اهلجرة  وزارة  عملت 
الدولية،  املثال ال احلصر: منظمة اهلجرة  الشريكة )على سبيل  الدولية  املنظمات 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني( منذ العام 2005-2004 حىت اآلن- على 
اعتماد املبادئ التوجيهية، والّتعّرف على مضامينها، وتدريب جمموعة من املوظفني 
على حمتوايهتا، وكيفية تطبيقها؛ إلدراك احلكومة العراقية أبمهيتها من جانب، ومن 
جانب آخر الستشعار اجلهد الدويل يف حينها أبن العراق سيتعرض ملوجات نزوح 

سكاين نتيجة احلرب، وسقوط النظام، والضطراب الوضع األمين.

. org
13-  أسامة صربي حممد، “محاية النازحني داخلياً يف النزاعات املسلحة”، جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية، 

العددان )2-1(، اجمللد الثالث، حزيران – كانون األول 2010، ص: 221.

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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اهلجرة .2 وزارة  قانون  عن  النافذة -فضاًل  والتشريعات  والقوانني  العراقي  الدستور  إن 
واملهجرين رقم )21( لسنة -2009 تتوافق مع بنود املبادئ التوجيهية بشكلها 

العام.

صممت سياسة وزارة اهلجرة وبراجمها وأنشطتها ابسرتشاد املبادئ التوجيهية. .3

إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل -كما ذكران آنفًا- 
يـُعَّدان املصدرين الوحيدين حلقوق األشخاص النازحني داخلياً، أما املبادئ التوجيهية 
فهي ليست مصدراً للقانون، وهي غري ملزمة يف وضعها احلايل، ولكنها تعيد فقط أتكيد 
املعايري امللزمة، وتقدم اإلرشاد بشأن كيفية تطبيق تلك املعايري على االحتياجات احملددة 

لألشخاص النازحني داخليًا)14(. 

من أن  انطالقاً  النازحني داخلياً  ابتدائياً يف محاية  الوطنية دوراً  القوانني  وتؤّدي 
النازح داخلياً ما هو إال أحد مواطين الدولة، لكّن ذلك ال مينع الدولة من أن تشرّع أو 
تعدل يف قوانينها الوطنية لالستجابة ملتطلبات النزوح، وما خيّلفه من مشكالت قانونية. 
مواءمة  على  تعمل  بل  خاصة،  قانونية  وضعية  هلم  أشخاصاً  ختلق  ال  بذلك  والدولة 
التشريعات لتلك املتطلبات. ومن األمثلة على ذلك: حق امللكية، وضمان احرتام هذا 
قانون يكفل  تعديل -أو تشريع-  النزوح، وكذلك  فيها  اليت حصل  املنطقة  احلق من 
ممارسة النازح داخلياً لـحقوقه السياسية -كاملشاركة يف االنتخاابت يف املنطقة اليت نزح 
فيها-  النزاعات  لكثرة  أفريقيا -نتيجة  أن  التعليم. وجند  إليها-، وكذلك ضمان حق 
اخلاّصة ابلنزوح  املسائل  تلك  ملعاجلة  إقليمية  تشريعات وطنية ومعاهدات  إىل  اجتهت 

كاملعاهدة اخلاصة ابلنازحني داخلياً اليت أعدهتا منظمة الدول األفريقية)15(. 

14- للمزيد ينظر: روبرت. ك. جولدمان، تدوين القواعد الدولية املتعلقة ابألشخاص النازحني داخلياً، اجمللة الدولية 
للصليب األمحر، العدد 324، 1998،ص: 12.

15- Hand book for the protection of internally displaced persons, Global 
protection cluster working group,dec,2007,p: 27-46.

لكثــرة  -نتيجــة  أفريقيــا  أن  ونجــد 
إلــى  اتجهــت  فيهــا-  النزاعــات 
ومعاهــدات  وطنيــة  تشــريعات 
المســائل  تلــك  لمعالجــة  إقليميــة 
كالمعاهــدة  بالنــزوح  الخاّصــة 
التــي  بالنازحيــن داخليــًا  الخاصــة 

أعدتها منظمة الدول األفريقية.
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ومينح القانون الدويل حلقوق اإلنسان محايًة مهّمًة للنازحني داخل بلداهنم، وهو 
يسري يف أوقات السلم ويف حاالت النزاع املسلح على حد سواء، ويهدف القانون إىل 
منع النزوح، وكفالة احلقوق األساسية للنازحني حال حدوثه. ويـَُعدُّ احلظر املفروض على 
التعذيب أو العقوبة القاسية والال إنسانية أو املهنية، واحلق يف التمتع ابملمتلكات يف 
سالم والتمتع ابلسكن واحلياة األسرية ذا أمهية خاصة ملنع النزوح. وإن احلق يف السالمة 
أثناء  يقدم محاية جوهرية يف  أن  شانه  من  والعمل،  والتعليم  الغذاء  وتوافر  الشخصية 
النزوح، فضاًل عن صلته أيضاً ابلعودة ملوطن األصل أو االستقرار يف اجملتمع املضيف، 

اليت تعد من احللول الدائمة لظاهرة النزوح.

تتوافق املواد الدستورية الواردة يف الدستور العراقي)16( مع النظرة الدولية بشأن 
التنقل  للعراقي حرية  أواًل إىل اآليت:  فقرة  املادة رقم )44(  إذ تشري  الداخلي،  النزوح 
على اآليت: ال جيوز نفي  الفقرة اثنياً  العراق وخارجه. وتنص  والسفر والسكن داخل 

العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إىل الوطن. 

وتساوقاً مع اإلطار القانوين الوطين الذي جرى التطرق إليه آنفاً، فإن منح حق 
العودة، أو التوطني، أو استقرار العوائل النازحة مع اجملتمع املضيف، وتذليل الصعاب 

أمامها لتسهيل حدوثه، يـَُعدُّ ضرورًة اجتماعيًة وإنسانيًة ملحًة.

وتشري املادة )2( من قانون وزارة اهلجرة العراقية رقم )21( لسنة 2009 إىل أن 
الوزارة »هتدف إىل رعاية املشمولني )بقانوهنا(، ومساعدهتم، وتقدمي اخلدمات املطلوبة 
هلم يف خمتلف اجملاالت، والسعي إىل أتمني احللول ملعاجلة أوضاعهم على وفق القانون«، 
إذ عرََّف القانون يف املادة نفسها وضمن الفقرات من أواًل وحىت سابعاً فئات عناية الوزارة 
واملشمولني بقوانينها، وهم: )النازحون داخلياً، واملرحلون، والعائدون من خارج الوطن 
والالجئون  اخلارج،  يف  اللجوء  وطالبو  الالجئون،  والعراقيون  الداخلي،  النزوح  من  أو 

16- للمزيد ينظر: دستور مجهورية العراق، لسنة 2005.

احلماية القانونية للنازحني داخليًا

لحقــوق  الدولــي  القانــون  يمنــح 
للنازحيــن  مهّمــًة  حمايــًة  اإلنســان 
فــي  يســري  بلدانهــم، وهــو  داخــل 
أوقــات الســلم وفــي حــاالت النــزاع 

المسلح على حد سواء.
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الفلسطينيون يف العراق، والالجئون يف العراق من جنسيات أخرى(.

يالحظ على ترتيب ورود فئات العناية املشمولني ابلقانون يف املادة املذكورة آنفاً 
مدى االهتمام بفئة النازحني، إذ وردت على أهنا فئٌة أوىل يف تسلسل الفئات، وورد 
الظاهرة والوعي خبطورهتا من  العائدين. وهذا يدلُّ على أمهية  فئة  ذكرها أيضاً ضمن 
جانب، ومن جانب آخر يوضح مدى اهتمام وزارة اهلجرة وأتكيدها على معاجلتها 

والتخفيف من آاثرها.

وتؤكد املادة )3( الفقرة الثانية على »السعي لتحسني أوضاعها؛ أي: الفئات 
بناًء على  يتم حتديده  للوصول إىل حٍد أدىن كأساس  املادة )2(  املنصوص عليها يف 
واملواثيق  والقوانني  املتحدة  لألمم  التوجيهية  املبادئ  ضوء  يف  وحمددة  واضحة  معايري 

واألعراف الدولية مع األخذ ابحلسبان املصلحة الوطنية واالعتبارات الداخلية«)17(.

وتكشف مضامني املادة املذكورة أن قانون وزارة اهلجرة قد ألزم الوزارة ابملبادئ 
التوجيهية، واملواثيق، واألعراف الدولية ومل يبقيها جمرد مبادئ إرشادية على وفق روية 
اخلرباء يف األمم املتحدة؛ وهذا يتضمن -ومبقدار واٍف- جدية احلكومة العراقية ممثلة 
الدولية واملعايري  بقانوهنا على وفق األطر  الفئات املشمولة  بوزارة اهلجرة ابلتعاطي مع 
مما  هبا؛  والعمل  التوجيهية  املبادئ  مع  الوزارة  تعاطي  ويتضمن مدى  احلديثة.  العلمية 

جعلها تنزهلا منزل القانون امللزم.

وعلى الرغم من توافق الدستور العراقي والقوانني الوطنية وبرامج عمل احلكومة 
ومؤسساهتا مع القوانني الدولية واملبادئ التوجيهية، إال أن املالحظ يف الواقع العراقي 
وجود مفارقات متثل خرقاً سافراً للحماية القانونية للنازحني وتقييداً حلرية التنقل ومحاية 
حمافظة  امتناع  احلصر-:  ال  املثال  سبيل  -على  منها  نذكر  واملمتلكات،  األشخاص 
كركوك وعدم مساحها بدخول النازحني الفارين من مناطق الصراع مع داعش يف صالح 

17- للمزيد ينظر: قانون وزارة اهلجرة واملهجرين العراقي رقم )21( لسنة 2009، على املوقع الرمسي للوزارة.

يالحــظ علــى ترتيــب ورود فئــات 
فــي  بالقانــون  المشــمولين  العنايــة 
المادة المذكورة آنفًا مدى االهتمام 
بفئة النازحين، إذ وردت على أنها 
فئٌة أولى في تسلسل الفئات، وورد 
ذكرها أيضًا ضمن فئة العائدين.
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للمحافظة  الرئيسة  املداخل  عند  العوائل  إىل جتمع  أّدى  مما  2014؛  العام  الدين يف 
والبقاء يف العراء ألسابيع حىت جرى التفاوض مع احملافظ وحسم املوضوع، وكذلك احلال 
يف كربالء وإن بشكٍل أقل، إذ جرى يف حينها التحّقق من العوائل النازحة قبل دخوهلا؛ 
مما عرضها لالنتظار الطويل. وعلى صعيد العودة فيالحظ أن أجزاًء كبرية من حمافظة 
دايىل جرى حتريرها من قبضة اجلماعات املسلحة. ومع ذلك مل تسمح بعض القوات 
األمنية املوجودة يف تلك املناطق )واملتمثلة بقوات البيشمركة( بعودة النازحني إىل مناطق 

سكناهم األصلية يف خانقني وبعض القصبات والقرى األخرى.

وتكشف األمثلة املذكورة آنفاً مدى اخللل الكامن يف اجلانب التنفيذي واجلهد 
إذ على  العراقية،  الدولة  املتعددة ملختلف مفاصل  التنفيذية  املؤسسات  التنسيقي بني 
الرغم من وضوح التشريعات والقوانني بشأن حرية التنقل واإلقامة واحلماية من املخاطر 
إال أن التعاطي امليداين مع النازحني قد يشوبه بعض املعرقالت أو اخلطوات اليت أقل 
ما تبدو عليه أبهنا خمالفة للقانون أو معطلة له، ومرجع ذلك انشئ من ضرورات أمنية 
وليس أتصيلية انبعة من رؤى اثبتة واسرتاتيجية، وإمنا جمرد إجراءات تكتيكية عابرة، لكن 

ينبغي الوقوف عندها ومعاجلتها.

من جانب آخر -ويف السياق نفسه- فإن مشكالت البطالة، والفقر، والسكن، 
واملاء، والكهرابء، والصحة هي مشكالت وطنية يعاين من جرائها فئات وشرائح كبرية 
التحتية  ابلبىن  الذي حلق  والدمار  احلروب واحلصار  تراكم  نتيجة  العراقي؛  اجملتمع  من 
واالقتصاد الوطين، وإن حلها، ومعاجلتها يتطلبان جهداً وطنياً ودعماً دولياً ووقتاً كافياً 
لتخطيها، وإن النازحني والعائدين يعانون الظروف نفسها ورمبا أنكى بوصفهم جزءاً من 
اجملتمع العراقي؛ مما يتطلب متييزهم متيزاً إجيابياً عرب مشوهلم بربامج خاصة للتخفيف من 

معاانهتم ورفع احليف عنهم.

احلماية القانونية للنازحني داخليًا

فيالحــظ  العــودة  صعيــد  علــى 
محافظــة  مــن  كبيــرة  أجــزاًء  أن 
ديالــى جــرى تحريرهــا مــن قبضــة 
ذلــك  المســلحة. ومــع  الجماعــات 
لــم تســمح بعــض القــوات األمنيــة 
المناطــق  تلــك  فــي  الموجــودة 
البيشــمركة(  بقــوات  )والمتمثلــة 
مناطــق  إلــى  النازحيــن  بعــودة 

سكناهم األصلية.
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املسؤولية الوطنية يف حاالت النزوح الداخلي:

فضاًل عن ضمان محاية احلقوق على وفق القانون الدويل، فإن املسؤولية الوطنية 
يف حاالت النزوح الداخلي تستلزم ما أييت)18(:

 منع النزوح وتقليل آاثره الضارة إىل احلد األدىن.. 1

 زايدة الوعي الوطين ابملشكلة.. 2

 مجع البياانت عن عدد النازحني داخلياً وعن حالتهم.. 3

 دعم التدريب على حقوق النازحني داخلياً.. 4

 وضع إطار قانوين يدعم حقوق النازحني داخلياً.. 5

 وضع سياسة وطنية للنزوح الداخلي.. 6

 تعيني مركز تنسيق مؤسسي للنازحني داخلياً.. 7

 تشجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مواجهة النزوح الداخلي.. 8

 ضمان مشاركة النازحني داخلياً يف صنع القرار.. 9

املضيفة، . 10 اجملتمعات  يف  واالستقرار  الطوعية،  )العودة  الدائمة  احللول  دعم   
والتوطني يف مكان اثلث(.

 ختصيص موارد كافية ملواجهة النزوح الداخلي.. 11

 التعاون مع اجملتمع الدويل يف حال مل تكن القدرة الوطنية كافية.. 12

العراق، وللتعرف  النزوح يف  اخلاّصة حباالت  الوطنية  املسؤولية  ولفحص معايري 

18- جمموعة العمل التابعة للتجمع العاملي للحماية، املصدر السابق، ص: 10.
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على أبرز االجراءات املتبعة لتحقيق احلماية القانونية للنازحني داخلياً سنعرض مناذج 
واقعية ألبرز األنشطة والربامج اليت قدمتها احلكومة العراقية متمثلة بوزارة اهلجرة االحتادية؛ 
للتعرف على مدى اعتماد العراق لتنفيذ تلك املعايري وتطبيقها، اليت ميكننا إمجاهلا على 

النحو اآليت)19(: 

تسجيل حاالت نزوح العوائل وتوثيقها يف قاعدة بياانت خاصة لضمان حقوقهم . 1
القانونية.

إعداد تعليمات خاصة مبعاجلة احلاالت الطارئة للنازحني.. 2

تقارير دورية . 3 للتوعية والتثقيف، وإعداد  النازحني  إجراء زايرات ميدانية ملخيمات 
بشأن أبرز املشكالت القانونية اليت تتطلب تدخاًل حللها.

دراسة موضوع انضمام العراق إىل دستور املنظمة الدولية للهجرة ومتابعته.. 4

تقدمي استشارات قانونية وبيان رأي للحاالت النادرة أو الشاذة اخلاصة ابلنازحني، . 5
فضاًل عن معاجلة احلاالت اخلاصة. وقد جاءت يف السنوات )2014–2018( 

على النحو اآليت:

يف عام 2014 بلغ عدد الكتب الصادرة بشأن بيان الرأي 698 كتاابً.	 

يف عام 2015 بلغ عدد الكتب الصادرة بشأن بيان الرأي 1600 كتاب.	 

يف عام 2016 بلغ عدد الكتب الصادرة بشأن بيان الرأي 1640 كتاابً.	 

يف عام 2017 بلغ عدد الكتب الصادرة بشأن بيان الرأي 1900 كتاب.	 

يف عام 2018 )وحىت شهر تشرين األول( بلغ عدد الكتب 1410 كتب.	 

19- وزارة اهلجرة واملهجرين، نشاطات وإجنازات الوزارة لألعوام )2018-2014(، إصدارات الدائرة القانونية، 
تشرين األول 2018. 

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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إصدار تعليمات وضوابط تنظم عملية النزوح وتسهل إدارهتا، ومن أبرزها ما أييت:. 6

إصدار تعليمات آلية تسجيل النزوح الطارئ ألحداث عام 2014.	 

إصدار إعمام إىل دوائر وزارة اهلجرة واملهجرين بشأن املناطق املشمولة ابلعمليات 	 
العسكرية )يف حينها(.

إصدار تعليمات بشأن فتح ابب التسجيل للعوائل اليت نزحت وعادت من النزوح 	 
يف أعوام سابقة من دون مشوهلم ابملنح املالية.

إصدار تعليمات عن دور وزارة اهلجرة واملهجرين يف تقدمي املساعدات لعام 2015.	 

إصدار تعديالت عن تعليمات النزوح الطارئ.	 

إصدار تعليمات لتنظيم العودة من النزوح الطارئ إىل مناطق األصل.	 

إصدار ضوابط منحة العوائل النازحة حلالة تعدد الزوجات.	 

بشأن تعليمات وزارة اهلجرة واملهجرين 	  إصدار ورقة تتضمن توضيحات وشروحاً 
اخلاّصة ابلنزوح.

إصدار تعليمات بشأن انزحي أحداث عام 2014 جملموعة انزحني مل يتسَن هلم 	 
التسجيل.

إصدار إعمام خاّص حبالة الوالدات يف أثناء النزوح.	 

إجراء العديد من االجتماعات ملناقشة بعض التعليمات واملشكالت اليت تطرأ على 	 
آلية التسجيل، وتوزيع املنح مع اجلهات املعنية.

إصدار اعمام إىل الوزارات كافة بشأن آلية احتساب مدة صرف الرواتب للموظف 	 
النازح.
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تنسيق وزارة اهلجرة واملهجرين مع املنظمات الدولية واألمانة العامة جمللس الوزراء، 	 
ووزارة اخلارجية، وجملس الدولة يف أي شأن له عالقة بتنظيم مذكرات تفاهم لتقدمي 

اخلدمات الالزمة للنازحني.

إيقاف . 7 ملنع  اهلجرة  وزارة  تصدي  هو  للنازحني  القانونية  احلماية  أمثلة  من  إن 
الرعاية  لرواتب  االجتماعية  والشؤون  العمل  ووزارة  التقاعد،  وهيئة  املالية،  وزارة 
االجتماعية، أو الرواتب التقاعدية للنازحني الذين لديهم )بطاقة كي كارد اخلاصة 
ابلنازحني(، وأخرى تقاعدية، أو للرعاية االجتماعية لوجود تشابه يف البصمات. إذ 
قامت الدائرة القانونية يف وزارة اهلجرة مبخاطبة وزارة املالية، ووزارة العمل والشؤون 
إىل  اهلجرة  وزارة  من  املقدمة  املالية  املنح  أن  توضيح  تضمن  بكتاب  االجتماعية 
العراقية ملواجهة  قبل احلكومة  ليست رواتب وإمنا هدية معطاة من  النازحني هي 

الظرف الطارئ؛ لذا ينبغي صرف رواتبهم.

إعداد دورات توعوية وتدريبية ملوظفي فروع وزارة اهلجرة يف احملافظات بشأن احلماية . 8
القانونية، وتعليمات الوزارة اخلاّصة ابلنزوح وضوابطها وكيفية تطبيقها.

إقامة ندوة قانونية يف يوم إثنني من كل أسبوع )ملعاجلة املشكالت القانونية اخلاصة . 9
ابلنازحني، أو لإلجابة عن االستفسارات، ولتوضيح التعليمات والضوابط( ملوظفي 

مقّر وزارة اهلجرة.

اآلاثر السلبية للنزوح الداخلي يف العراق

َخلََّفْت ظاهرة النزوح آاثراً متنوعة ومتباينة على مستوى الفرد والعائلة، فضاًل عن 
اجملتمع ومؤسسات الدولة بشكلها العام، ولغرض التوقف عند تلك اآلاثر وحتديدها 

ميكننا إمجال أبرزها على النحو اآليت:

أّدى النزوح الداخلي إىل تغرّي حجم السكان على مستوى احملافظات، أو داخل ( 1

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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احملافظة الواحدة، إذ يزداد سكان املناطق اآلمنة، ويقّل سكان املناطق املتوترة وغري 
املستقرة أمنياً.

مراكز ( 2 يف  املخطط-  وغري  الطبيعي  -غري  احلضري  النمو  زايدة  إىل  النزوح  أّدى 
املدن -ابلسكن وليس السلوك-؛ مما تسبب إبظهار حالٍة من عدم التوازن أربكت 
وإعادة  التنمية،  الربامج، واخلطط ملشاريع  تنفيذ  التنموية يف  احلكومة ومؤسساهتا 

االعمار.

تؤكد إحدى الدراسات)20( اليت ُأجريت يف العراق أن النزوح الداخلي ِمَثُل عملية ( 3
إعادة توزيع للعوائل النازحة حبسب االنتماءات الدينية-املذهبية والعشائرية والقومية، 
مبعىن: أن النزوح الداخلي ساعد وبنحو ملحوظ يف إظهار جتمعات سكانية ذات 
إثنية،  ظهور كانتوانت  أي  متجانسة(،  وقومية  وعشائرية،  )مذهبية،  انتماءات 
أو  اإلثين«،  »التمركز  بـ  السوسيولوجية  الدراسات  الظاهرة يف  تلك  مثل  وتسمى 
انغالق  مع  جنب  إىل  جنباً  اإلثين  التمركز  ويسري  اإلثنية«،  اجلماعات  »انغالق 
اجلماعة الذي ُيشري إىل حمافظة اجملموعة على احلدود الفاصلة بينها وبني اآلخرين، 
وذلك بطبيعة احلال سيقّلل من فرص التعايش السلمي، ويزيد من حظوظ االنقسام 

والتوتر والصراع.

نتيجة لظهور مناطق ذات متركز إثين -وحبسب ما جرى وصفه يف النقطة السابقة- ( 4
حدود  ضمن  أسواق  ابنتشار  متثلت  أخرى  ظاهرة  بروز  الظاهرة  تلك  صاحب 
احملالت واألحياء، حتتوي على سلع وخدمات متنوعة هدفها حتقيق اكتفاء ذايت 
من  للتنقل  االضطرار  عدم  على  ساكنيها  ساعد  مما  احمللة؛  أو  للحي  )داخلي( 
مكان إىل آخر لتلبية احتياجاهتم املتنوعة واملتباينة، تلك الظاهرة حدَّت من التمايز 
والتخصص يف األسواق اليت كانت تشهدها مدن العراق فيما سبق، وحّجمت من 

20- للمزيد ينظر: أمحد قاسم مفنت، سوسيولوجيا النزوح: مقاربة لثنائية الطائفة والعشرية يف العراق، بغداد- وزارة 
الثقافة العراقية، دار الشؤون الثقافية، 2016، ص: 15-156.

التــي  الدراســات  إحــدى  تؤكــد 
النــزوح  أن  العــراق  فــي  ُأجريــت 
إعــادة  عمليــة  ِمَثــُل  الداخلــي 
بحســب  النازحــة  للعوائــل  توزيــع 
الدينية-المذهبيــة  االنتمــاءات 

والعشائرية والقومية.
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فرص االحتكاك السلمي، وقللت مقدار التفاعل والتبادل بني اجلماعات السكانية 
املتباينة؛ وذلك بطبيعة احلال سيقلل من حظوظ التماسك االجتماعي.

انتشار ظاهرة السكن العشوائي )غري النظامي(، فضاًل عن تنامي ظاهرة التجاوز ( 5
على األمالك العامة )أراضي أو بناايت( واستثمارها من قبل بعض العوائل النازحة 
ألغراض السكن، وهو أمٌر أّدى إىل اإلخالل ابلتخطيط العمراين للمدن، وأظهر 
تشوهات يف تركيبتها العمرانية احلضرية والتنموية قدر تعلُّق األمر ابلربامج واملشاريع 
اخلاّصة ابلسكن، وختطيط املدن، واستثمار األراضي لصاحل املشاريع ذات الطابع 

االسرتاتيجي.

النازحني يف بؤر معينة يف مراكز املدن من الطلب على اخلدمات ( 6 ضاعَف تراكم 
ال  اليت  وغريها(  ومستشفيات،  ومدارس،  وطرق،  وكهرابء،  )ماء،  العامة  واملرافق 
وآتكلها؛  قدمها  عن  فضاًل  األصليني،  للسكان  الطلب  حجم  بطبيعتها  تكفي 
نتيجة لعدم الصيانة، وانتهاء عمرها االفرتاضي؛ مما ضاعف من حجم املشكالت، 

وزاد يف تقييدها.

أّدى تغيري حمل السكن املفاجئ وغري املخطط إىل ترك أغلب العاملني يف القطاع ( 7
اخلاص من أصحاب املهن واحلرف ألعماهلم اليت ألفوها؛ مما ضاعف من انتشار 

ظواهر البطالة، والتسّول، والسرقة، واالختطاف.

املستقطبة ( 8 )أي  املرتفع  النزوح  ذات  املناطق  بعض  السكن يف  الطلب على  زايدة 
للنازحني(؛ مما أثر على ارتفاع أسعار بدالت اإلجيار فيها.

مما ( 9 بساتينهم؛  وهجر  أراضيهم  ترك  على  الفالحني  من  ابلقليل  ليس  عدٌد  أُرغم 
عرضها للتلف والتخريب، والسيما يف بعض القرى واألرايف غري املستقرة أمنياً، أو 
تلك اليت خضعت لتهديدات اجلماعات املسلحة وابتزازها؛ مما نتج عنه ضرٌر ابلغ 

األثر يف القطاع الزراعي بنحٍو خاص، واالقتصاد الوطين بنحٍو عام.

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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 عزز النزوح من الضغوط الواقعة على العوائل النازحة فيما خيّص فرص تعليم ( 10
أبنائهم؛ نتيجة للفقر، والبطالة وفقدان الواثئق؛ مما زاد يف عدد املتسربني من مقاعد 
األطفال،  عمالة  قبيل:  من  السلبية  الظواهر  من  ذلك جمموعة  ورافقت  الدراسة. 

وجنوح األحداث، وتزايد أعداد أطفال يف وضعية الشارع )األطفال املشردون(.

التوصيات واملقرتحات:

أتسيساً على ما ذُِكر ميكننا أن نفضي إىل عدٍد من التوصيات اخلاصة ابجملالني 
التشريعي والتنفيذي، وقد جاءت على النحو اآليت:

أواًل: التوصيات اخلاصة ابلنازحني والعائدين يف اجلانب التشريعي:

التشريع القانوين املوحد:	 

تعديل قانون وزارة اهلجرة واملهجرين رقم 21 لسنة 2009 مبا جيعله إطاراً قانونياً 
مناسباً وشاماًل حلل مشكالت النزوح، ومعاجلة آاثره، وتعويض املتضررين منه على وفق 
املعايري الدولية، ومبا يلزم املؤسسات املختلفة )صحية، وتربوية، وأمنية، وثقافية، وغريها( 
كالًّ حبسب اختصاصه يف تنفيذ اجلانب اخلاص به، وبيان احلقوق اليت تتمتع هبا فئات 
لكل فئة، على أن جيري تشكيل جلنة عنقودية  عناية وزارة اهلجرة واملهجرين تفصيلياً 
آليات  بشأن  للتنسيق  العالقة  ذات  الوزارات  وعضوية  واملهجرين  اهلجرة  وزارة  برائسة 

العمل والتنفيذ.

القوانني الساندة:	 

إجراء ما ينبغي من تعديالت على قانون مكافحة اإلرهاب، وقانون العمل والشؤون أ- 
االجتماعية مبا يؤمن القضاء على اإلرهاب، وتوفري فرص العمل، وضمان احلقوق 
قاطبًة، كلٍّ حبسب  الوزارات  قبل  من  هبا  اإليفاء  يؤمن  ومبا  العناية  لفئات  كافة 

اختصاصه.
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تعديل قانون تعويض املتضررين من جراء العمليات العسكرية واإلرهابية رقم ب- 
اشرتاط  دون  من  املعامالت  برتويج  للمتضررين  يسمح  مما  2010؛  لسنة   20
تقدميها يف منطقة حتقق الضرر أو احلادث املسبب للضرر؛ لصعوبة مراجعة الدوائر 
يف املناطق اليت شهدت عمليات نزوح، مع إفراد مواد تشمل أبحكامها تعويض 

النازحني والعائدين عن األضرار سواء عن أمواهلم املنقولة أو غري املنقولة.

ضرورة تعديل قانون إجيار العقار إبفراد مادة خاّصة ابلعوائل النازحة اليت اضطرت ج- 
إىل أتجري دورهم مببالغ زهيدة، وهم غري قادرين على العودة إىل منازهلم؛ بسبب 

احلماية اليت يوافرها القانون للمستأجر.

التعويضات رقم )28( لسنة 1991 واملعدل ابلقانون رقم )27( 	  تعديل قانون 
الكوارث  جراء  من  املتضررين  تعويض  )قانون  بـ  تسميته  وتبديل   2000 لسنة 
العمل  وزارة  عاتق  على  تقع  مبوجبه  التعويضات  إذ كانت  واإلنسانية(،  الطبيعية 
اليت  اليانصيب  عوائد  عن  فضاًل  الدولة،  منحة  من  ومتويله  االجتماعية  والشؤون 
املالية- وزارة  قبل  من  رصيده  جتميد  بعد  به  العمل  أوقف  وقد  الوزارة،  تصدرها 
التمويل الذايت لدوائر  مصرف الرافدين بعد 2003/4/9؛ نتيجة جتميد أرصدة 
العمل هبذا القانون إبعداد  الدولة، وقد أيدت األمانة العامة جمللس الوزراء مؤخراً 
تعليمات جديدة من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية لالستفادة منه من قبل 

املتضررين جراء الكوارث.

من 	  أو  النازحني،  مثل:  الكوارث،  من  املتضررين  فئة  من  املشمولني  أعداد  زايدة 
العاطلني عن العمل ابلقروض الصغرية املدرة للدخل اليت ال تزيد عن )20( مليون 
دينار ومن دون فوائد ملساعدهتم على فتح مشاريع صغرية مدرة للدخل نتيجة سراين 
قانون دعم هذه املشاريع رقم )10( لسنة 2012، إذ أصدرت دائرة العمل والتدريب 
املهين يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية تعليماٍت لتسهيل تنفيذ أحكام القانون.

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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والسياسات 	  القانونية  التشريعات  من  ينّفذ  ما  ملراقبة  عراقي  مدين  مرصد  إنشاء 
احلكومية، ومدى التزام مؤسسات الدولة جتاه النازحني والعائدين، والسيما يف جمال 

العودة، واالندماج، والتعويض، وإعادة االعمار.

اثنياً: التوصيات اخلاصة ابلنازحني والعائدين يف اجملال التنفيذي )السياسات(:

إاتحة املعلومات للمستفيدين: من طريق استخدام موقع وزارة اهلجرة واملهجرين . 1
إلاتحة املعلومات الكافية وتوفريها للنازحني والعائدين اليت متكنهم من اختاذ قرار 
العودة أو االستقرار يف جمتمعاهتم املضيفة أو التوطني يف مكان آخر، ليصبحوا على 
علم ودراية مبستوى التقدم احملرز يف اجملال األمين، والتعويضات املناسبة والكافية جلرب 
الضرر الذي حلق هبم، وحل املشكالت السكنية، ونزاعات امللكية العقارية، وغريها 

من املعلومات الضرورية الختاذ القرار.

ملتابعة . 2 الوزراء  العامة جمللس  القرارات: تشكيل جلان برائسة األمانة  تنفيذ  متابعة 
إجراءات احلكومة يف وضع السياسات واخلطط األمنية والقرارات والربامج كاّفة اليت 
تكون كافية لتوفري األمن واخلدمات الضرورية؛ لتشجيع النازحني على العودة إىل 

مناطق األصل.

السالمة البدنية: اختاذ احلكومة اإلجراءات اليت تؤّدي إىل ضمان حق النازحني يف . 3
السالمة البدنية واحلرية وعدم تعريضهم لالضطهاد واملالحقة أو االحتجاز من دون 

وجه حق ومن دون مسوغ قانوين.

السنوية . 4 املوازنة  ضمن  الوظيفية  الدرجات  من  نسبة  ختصيص  العمل:  يف  احلق 
للنازحني والعائدين لتامني أوضاعهم االقتصادية، وتوفري فرص عمل مناسبة تؤمن 

هلم الدخل واملستوى املعيشي الالئق. 

املشاركة يف صنع القرار: عقد ورش عمل وندوات من قبل جمالس احملافظات، . 5
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تشكيل  عنهم يف  ممثلني  واختيار  والعائدون،  النازحون  فيها  يشارك  اهلجرة  ووزارة 
اللجان احلكومية اخلاصة بشؤوهنم إلشراكهم يف إدارة الشؤون العامة وإعطائهم احلق 

يف املشاركة بصنع القرار واالختيار السياسي.

اإلعانة االجتماعية: مشول العوائل ذات الدخول الواطئة واملنخفضة من النازحني . 6
داخلياً إبعاانت شبكة احلماية االجتماعية املقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية والسيما الذين اختاروا التوطني اجلديد أو الذين ما زالوا يدفعون بدالت 
اإلجيار من طريق إحصائية دقيقة لتلك العوائل يتم حتديثها شهرايً، والسيما أولئك 

الذين ال يستطيعون العودة إىل منازهلم يف مناطق األصل.

محاية األطفال: تشكيل جلان مشرتكة لوضع سياسات وحلول ملشكالت األطفال . 7
العراقيني املنفصلني عن ذويهم أو الذين فقدوا ذويهم من جراء العمليات اإلرهابية 
أو احلرب على داعش، ابلتنسيق بني وزارات العمل والشؤون االجتماعية، واهلجرة 

واملهجرين، وحقوق اإلنسان.

ابلتنسيق بني وزاريت . 8 اخلاصة  االحتياجات  بذوي  االهتمام  اهلشة:  الفئات  محاية 
ممارسة  من  متكنهم  اليت  احتياجاهتم  لتوفري  الدولية؛  واملنظمات  والصحة،  اهلجرة 
والسيما  اإلعاقة،  من  يعانون  ال  الذين  االعتياديني  ابألشخاص  أسوة  حياهتم 
أو األطراف  الثابتة  أو  املتحركة  الطبية كالكراسي  املستلزمات  توفري  على مستوى 
الصناعية، فضاًل عن مراعاة خصوصيتهم عند بناء املساكن، والدوائر، وغريها من 

األبنية جلعلها موائمة لوضعهم.

رواتبهم . 9 وصرف  تركوها  اليت  وظائفهم  إىل  النازحني  املوظفني  إبعادة  اإلسراع 
ومستحقاهتم استناداً إىل القانون رقم 20 لسنة 2009 قانون تعويض املتضررين 

جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية.

إنشاء هيئة للطوارئ الوطنية: رفع درجة األولوية واالهتمام )بتشريع »قانون . 10

احلماية القانونية للنازحني داخليًا
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هيئة للطوارئ الوطنية« كآلية دائمة ملواجهة الكوارث وإدارة األزمات(، كما ورد يف 
)خطة العمل التفصيلية( تسلسل )15( صفحة )46( )من اخلطة الوطنية حلقوق 
االنسان يف العراق( اليت قدمتها وزارة »حقوق اإلنسان« واعتمدها جملس الوزراء.

اهلوامش:

 جمموعة العمل التابعة للتجمع العاملي للحماية، دليل إرشادي عن محاية النازحني 1.
داخلياً، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، آذار 2010.

 األمم املتحدة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، )مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي(، 2.
على املوقع اإللكرتوين:  سوزان 
فوريز مارتن، كتيب تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، ترمجة متيم أبو 

دقة، )معهد بروكنجز - مشروع النزوح الداخلي - 2005(.

 والرت كالني، املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي، على املوقع اإللكرتوين:3.

www.asil.org/pdfs/study_32.pdf

داخلياً، 4. النازحون  األشخاص  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   
)بال- دار النخيل للنشر والطباعة، 2004(.

اللجنة 5. داخلياً: والية ودور  النازحون  للصليب األمحر، األشخاص  الدولية  اللجنة   
الدولية للصليب األمحر، اجمللة الدولية للصليب األمحر العدد 838، 2000، ص: 
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املستخلص
يقف ذوو التحليل الكمي مبواجهة ضد ذوي حتليل اخلطاب بشأن درجة متتعه 
ابملوضوعية، أي درجة التحقق من عنصري )الصدق، والثبات(، وإشكالية عده منهجاً 
تعميمها  ومستوى  نتائجه  بناء  وطرق  مؤخراً،  إال  تتضح  مل  اليت  وأدواته  أسلوابً،  أم 
اليت ختتلف عن مستوى تعميم البحوث الكمية؛ لكن هذا النمط من البحوث القى 
الكمي وجهت  األسلوب  اتباع  فاملغاالة يف  والسائد،  اخلاطئ  الفهم  نتيجة  معارضة؛ 
االنتقادات  متجاوزين  اخلطاب-  حتليل  -منه  الكيفي  األسلوب  إىل  لالجتاه  الباحثني 
ابلبحث والتحليل والتمحيص يف اخلطوات املنهجية املتبعة؛ وهو األمر الذي سنناقشه 

يف مشكلة الدراسة اليت تتضمن البحث يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
ما املقارابت املنهجية لتحليل اخلطاب؟ ما مفهوم حتليل اخلطاب يف الدراسات 
اإلعالمية؟ ما األسس العلمية )األنسقة املنهجية( اليت ميكن هبا تصنيف حتليل اخلطاب 
ضمن أطر املناهج اإلعالمية، أو األساليب العلمية املتبعة يف البحث اإلعالمي؟ كيف 
ميكن حتقيق املوضوعية يف حتليل اخلطاب بوجود التفسريات الذاتية؟ ما مستوايت أدوات 

التحليل املستعملة لتحليل اخلطاب؟ كيف تُبىن نتائجه؟ 
يهدف  الذي  الوصفي،  بشقِه  »املسحي«   املنهج  الباحثة  استخدمت  وقد 
اليت  البحوث »الوصفية«  نوع  إىل  البحث  وينتمي هذا  املبحوثة.  الظاهرة  اىل وصف 
هتدف إىل وصف املضمون الظاهرة االتصالية، وهو من أكثر أنواع البحوث شيوعاً يف 

الدراسات اإلعالمية.
وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج متثلت بتشخيص أن سبب االختالف 
يف تصنيف حتليل اخلطاب منهجاً أم أسلوابً راجع الختالف الباحثني فيما بينهم؛ إذ 
اليت  التحليل  مستوايت  مع  متفق  مبفهوم  قد حّدها  الباحثني  من  سنجد كل ابحث 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب 
اإلعالمي 

م.د وداد جنم عبود الدوغجي* 

*  كلية اإلسراء اجلامعة.
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فالباحث  أخرى،  جهة  من  إليها  ارتكز  اليت  البحث  ومناهج  جهة؛  من  هبا  يتعامل 
الذي يرتكز إىل املنهج الكمي مثاًل سيكون مفهومه لتحليل اخلطاب خمتلفاً عن الذي 
يرتكز إىل املنهج الكيفي وهكذا، ويقوم األساس النظري الذي استيق من العلوم اجملاورة 
على حتليل عنوان اخلطاب وحماوره، وقائل اخلطاب، وزمان اخلطاب ومكانه، وموضوع 
منها:  مستوايت،  عدة  يتضمن  فهو  للخطاب  الضمين  التحليل  بشأن  أما  اخلطاب. 

املستوى التأويلي، والتوليدي، والداللة، والسياق الداخلي، واخلارجي.
إىل أن مفهوم املوضوعية يف حتليل اخلطاب تعتمد على  وتوصل البحث أيضاً 
حتديد املشكلة أو املوضوع الذي يرغب الباحث بدراسته وحتديد املتغريات بنحو يغطي 
موضوع الدراسة؛ وذلك ابعتماد منهجية علمية دقيقة واستخدام أساليب حتليلية واضح 
حيّدد الباحث املشكلة واملتغرّيات، ويصمم  اخلطاب  حتليل  املوضوعية يف  ، ولتحقيق 
أداة الدراسة ومجع املعلومات ابستخدام األدوات املناسبة سواء االستبيان أو املالحظة 
أو القياس أو غريها من أدوات البحث العلمي، وبعدها يراجع الطالب هذه البياانت 

وحيللها ويفسرها مبوضوعية وحيادية وموثوقية.

Abstract

The authors of the quantitative analysis stand against the 
impact of the analysis of the discourse on the degree of objectivity, 
the degree of verification of the elements of honesty and persistence, 
and the problem of several method or method, and tools that 
have not been clear only recently, and methods of building the 
results and the level of circulation that differ from the level of 
quantitative research, The study of the opposition to the result of 
misconception and widespread, excessive in the use of quantitative 
method directed researchers to the trend to the qualitative method 
of analysis of the discourse, bypassing the criticism research and 
analysis and scrutiny in the methodological steps followed, which 
we will discuss in the problem of research, To answer the following 
questions, namely:  methodology for the analysis of discourse? 
What is the concept of speech analysis in media studies? What are 
the scientific foundations )methodological coordination( which can 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 
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be classified as discourse analysis within the framework of the media 
curriculum, or the scientific methods used in media research? How 
can objectivity be achieved in discourse analysis by the existence of 
self-interpretations? What levels of analysis tools are used to analyze 
speech? How are its built results?

The researcher used the method ”survey“ descriptive section, 
which aims to describe the phenomenon investigated. This research 
belongs to the type of research ”descriptive“, which aims to describe 
the phenomenon of communicative phenomenon, one of the most 
common types of research in media studies.

مقدمة    
ارتبط تطور حبوث اإلعالم يف العشرينيات من القرن املاضي ابملدرستني التحليلية 
بناؤها  حيث  من  البحوث  تلك  أساسيات  من  الكثري  وأخذت  والسلوكية،  الوضعية 
املنهجي واإلجرائي وأطرها النظرية والعملية، ويف هذا اإلطار اجتهت ابتت حبوث اإلعالم 
تركز يف دراستها على أتثري وسائل اإلعالم يف اجلمهور اعتماداً على ما يعرف بدراسات 
اجلمهور ودراسات املضمون االتصايل الظاهر، وأمهلت إىل حد كبري دراسة املضمون 

الكامن اليت يفرتض أنه حيدث التأثري املطلوب أو املرغوب من وجهة نظر املرسل.
وقد اختفت -أو ُغّيبت- الدراسات ذات النوعية اليت هتدف لدراسة املضامني 
االتصالية الرمزية غري اللفظية، واهتمت ابلتحّيز والبعد عن املوضوعية، فضاًل عن عدم 
امتالك اخلربة الالزمة على استخدام أسلويب االستقراء واالستنباط يف استخدام التحليل 
يف البحوث النوعية، ومنها حتليل اخلطاب اإلعالمي، الذي ظهر نتيجة اجتاه اخلرباء إىل 

اتباع احلدس واالستبصار واالستقراء يف فهم الظواهر االعالمية بصورة كامنة.
اإلطار املنهجي للبحث:

أواًل: مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث بوجود قدر من الغموض املفاهيمي واالضطراب النظري 
التقاليد  مراعاة  مجيعهم  الباحثني  من  يستلزم  إذ  واستخداماته،  اخلطاب  حتليل  بشأن 
والقواعد العلمية، وااللتزام ابلقوانني، واملعايري املنهجية اليت تتضح من املسامهات النظرية 
املتمثلة  البحث  البحث اإلعالمي، ومن هنا ميكن حتديد مشكلة  والتطبيقية يف جمال 

إذ يســتلزم مــن الباحثيــن جميعهــم 
مراعــاة التقاليــد والقواعــد العلميــة، 
والمعاييــر  بالقوانيــن،  وااللتــزام 
مــن  تتضــح  التــي  المنهجيــة 
والتطبيقيــة  النظريــة  المســاهمات 

في مجال البحث اإلعالمي.
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بوجود غموض حول املقارابت املنهجية لتحليل اخلطاب بعده أحد االجتاهات احلديثة 
املعاصرة يف حبوث اإلعالم، وقد اختّص ذلك الغموض ابإلجابة عن التساؤل الرئيس 
الرئيس  التساؤل  عن  تفرع  وقد  اخلطاب؟  لتحليل  املنهجية  املقارابت  ما  املتضمن: 

تساؤالت فرعية وهي كاآليت: 
ما مفهوم حتليل اخلطاب يف الدراسات اإلعالمية؟. 1
ما األسس العلمية )األنسقة املنهجية( اليت ميكن تصنيف حتليل اخلطاب ضمن أطر . 2

املناهج اإلعالمية، أو األساليب العلمية املتبعة يف البحث اإلعالمي؟ 
كيف ميكن حتقيق املوضوعية يف حتليل اخلطاب بوجود التفسريات الذاتية؟. 3
ما مستوايت أدوات التحليل املستعملة لتحليل اخلطاابت اإلعالمية؟. 4
كيف يُبىن نتائج اخلطاب اإلعالمي؟. 5

اثنياً: أمهية البحث:
 تنطلق األمهية العلمية هلذا البحث من أمهية موضوعة حتليل اخلطاب وحداثته 
حتليل  جمال  يف  العملية  التطبيقات  حداثة  ومن  العراق،  يف  اإلعالمية  الدراسات  يف 
اخلطاب اإلعالمي، ومن أمهية التأصيل النظري ومناقشة إشكالية االستخدام للتوّصل 

إىل مقرتحات لتطوير طرق التحليل بصورة موضوعية ومنهجية.
اثلثاً: أهداف البحث:

النظري،  اإلطار  ضمن  العلمية  األهداف  إىل  البحث  هذا  أهداف  تصّنف 
إذ  املبحوثة،  الظاهرة  التأصيل إىل موضوع  فيها  يتم  واملتضمن حتديد جمموعة أهداف 

ميكن تعيني أهداف هذا البحث ابآليت:   
حتديد مفهوم حتليل اخلطاب يف جمال دراسة الظواهر اإلعالمية.. 1
تعيني النسق املنهجي العلمي لتحليل اخلطاب إن كان منهجاً أو أسلوابً.. 2
التعرف على كيفية حتقيق املوضوعية يف حتليل اخلطاب مع وجود التفسريات الذاتية.. 3
حتديد مستوايت أدوات التحليل املستعملة لتحليل اخلطاابت اإلعالمية.. 4

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

لهــذا  العلميــة  األهميــة  تنطلــق   
موضوعــة  أهميــة  مــن  البحــث 
فــي  وحداثتــه  الخطــاب  تحليــل 
الدراســات اإلعالميــة فــي العــراق، 
ومن حداثة التطبيقات العملية في 
مجال تحليل الخطاب اإلعالمي.
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التعرف على كيفية بناء نتائج اخلطاب اإلعالمي.. 5
رابعاً: املفاهيم واملصطلحات:

مقاربة منهجية: ويقصد فيها َمْعرِفة اأَلْوُجِهه أو االجتاهات املنهجية ملعاجلة موضوع . 1
أو دراسة ظاهرة أو مشكلة ما بنحو يربز الرتابط والتفاعل بني خمتلف مكوانهتا 
اليت  الطريقة  أو هي  البحث،  يناقشها  اليت  املبادئ  وعناصره ، فهي جمموعة من 

يتناول هبا الدارس أو الباحث املوضوع بنحو منهجي.
الظاهرة . 2 ومكوانهتا  وعناصرها  موضوعاهتا  من حيث  الرسالة  هو  اخلطاب:  حتليل 

واملسترتة مبا تنطوي عليه من معان ودالالت وأهداف يف سياقها الزمين واملؤسسي 
واجملتمعي، ويضم اللغة املكتوبة أو املنطوقة والتعبريات غري اللفظية )تعبريات اجلسم(، 
ويشمل املادة املرئية واأللوان واملؤثرات وعناصر اإلبراز واإلخفاء كافة يف التعامل مع 
املوضوع وكل ما له عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبذا املوضوع يف سياقه الشامل)1( .

املفهوم: هي الصيغة اليت تضع فيها الكلمة ضمن إطارها الداليل وهيكلها العام، . 3
البحث  شكل  حتدد  اليت  وهي  ابملفهوم،  اخلاصة  املصطلحات  طياهتا  يف  حتمل 
ومضمونه، وهتدف إىل بيان اخلصائص البنائية والرتكيبية وما يطرأ عليها من حتوالت 

يف حاالت أخرى وما تؤديه من وظائف)2(. 
النسق املنهجي: ويقصد به النسق املرجعي املتبع منهجياً، وهو الذي حيكم تصميم . 4

الكاملة  املعرفة  إىل  ويستند  ابلبحث،  البدء  قبل  قرار  اختاذ  يتم  وعربه  البحث، 
ابلظاهرة املبحوثة؛ والذي يصنف فيه  األساليب واملنهج املتبع يف الدراسة، ويتم 
حتديده على وفق نوع الظاهرة واملربرات اليت يتخذها الباحث استناداً إىل مراحل 

التصميم البحثي وتنفيذه)3(.    
البحث . 5 اجراء  عند  إتباعها  الباحث  على  اليت جيب  الشروط  إحدى  املوضوعية: 

اليت تؤكد على أن يتجرد الباحث من صفاته الذاتية، ومن أثر معتقداته، وميوله، 
واجتاهاته، وأفكاره، وعدم التأثر ابجملرايت من حوله)4(.

أسلوب التحليل وأدواته: يعتمد اختيار أسلوب التحليل على املفاهيم واملتغريات . 6
اليت تبحث مع األخذ ابلنظر مميزات ومساوئ كل أسلوب من األساليب املتبعة 



190

وطبيعة العينة اليت تطبق عليها األداة، إذ ال تصلح مجيع األساليب للتطبيق على 
مجيع البياانت، وال تصلح تطبيق مجيع األدوات على مجيع اجملتمعات)5(.

التفسري، . 7 عمليات  تؤيد  اليت  األدلة  الباحث  يقدم  أن  هبا  ويقصد  النتائج:  حتليل 
والتحليل، والتأويل، ومناقشتها يف ضوء حدود عملية التحليل)6(.

اإلطار النظري للبحث 
املبحث األول 

االستدالل املوضوعي لتحليل اخلطاب
أواًل: مفهوم التحليل اخلطاب:

التحليل لغة: جاءت اللفظة من حّلل العقدة أي فكها وحّلل الشيء: أرجعه إىل 
عناصره األوىل. والتحليل اصطالحاً هو بيان أجزاء الشيء ووظيفة كل جزء فيها ويقوم 

على الشرح والتفسري والتأويل والعمل على جعل النص واضحاً جلّيًا)7(. 
إّن قراءة النص على َعَجٍل ال تعد حتلياًل، فإذا وقف القارئ على النص وقفة 
سريعة وفهم فيها النص وأدرك مغزاه، وقرأ ما بني السُّطور، وكان على وعي ابلدالالت 
أما  النقد،  فيه، دخل يف منطقة  والقبح  اجلمال  لأللفاظ، وعرف عناصر  االجتماعية 
عملية التحليل اإلعالمي فإهنا حتتاج إىل جهد ووقت وخربة وحبث وتنقيب، والتحليل 
على أساس التفسري والشرح والتأويل، وبيان املعاين املشرتكة، وإن كانت يف الوقت نفسه 
تتفرَّد بدالالت خاصة متيزها عن املعاين األخرى، إال أن الشرح ارتبط كثرياً ابلتفسري، 
ولعل هذه املفردة هي اليت تؤدي املعىن على أحسن وجه، فاملعاين األخرى حتوي معىن 
الشرح ولكنها ال تشمله، وهي اليت تقود ابلضرورة اىل معىن التأويل بعد إجراء عملية 

التدقيق والتمحيص)8(.
راد عن اللفظ املشكل وبيان وضع اللفظ إّما حقيقة 

ُ
 أّما »التفسري« فكْشُف امل

وإما جمازاً. أّما »التأويل« فمن: أوَّل الكالم وأتوَّله: دبَّره وقدَّره وأوَّله: فسَّره، ويكون ذلك 
برّد أحد احملتَمَلنْي إىل ما يطابق الظاهر؛ وبذلك خرجت دالالت هذه األلفاظ من معىن 
املشرتك حني دخلت جمال الدراسة العلمية، فاختص التأويل والتفسري ابلدراسة القرآنية 

واملعجمية، والشرح ابلشعر، إال فيما ندر، وأصبح لكل منها اصطالح خاص به)9(. 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

َعَجــٍل ال  النــص علــى  قــراءة  إّن 
القــارئ  وقــف  فــإذا  تحليــاًل،  تعــد 
وقفــة ســريعة وفهــم  النــص  علــى 
فيهــا النــص وأدرك مغــزاه، وقرأ ما 
ــطور، وكان علــى وعــي  بيــن السُّ
لأللفــاظ،  االجتماعيــة  بالــدالالت 
والقبــح  الجمــال  عناصــر  وعــرف 

فيه، دخل في منطقة النقد.
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وبناًء على ما تقّدم، ميكن القول إن حتليل اخلطاب هو دراسة نقف هبا على 
كشف خباايها الرسالة املنطوقة، أو املكتوبة، أو املرئية، ونقف على جزئياهتا وعناصرها 
األولية، ووظيفة كل منها ابلشرح والتفسري والتأويل، دون مبالغة يف ذلك أو إخالل فيه.

والعالقات  واألسلوب  اللغة  يف  يركز  اخلطاب  أن  يتضح  املنطلق   هذا  ومن 
املتبادلة بني األجزاء والكل، كي يصبح معىن النص ورمزيته واضَحني، من حيث يعتمد 
التلخيص ملا فيها من تنظيم املعلومات بنحو منطقي، وقدرة على فهم النص، ومبا أن 
حتليل اخلطاب يقوم على مبدأ الشرح والتحليل والتفسري فإنه قد يعتمد كثرياً يف ذلك 
والتوضيح  الكشف  مبعاين  ارتبط  الشرح -وإن  إن  القول  وميكن  الباحث،  ذاتية  على 
والبيان, والتفسري- جيمع بني وضع اللفظ الظاهر وتفسري ابطن اللفظ، أي: »التفسري« 

بصيغة »التأويل«.
إذ تظهر كتاابت وأحاديث عن اخلطاب اإلعالمي ال عالقة هلا ابألطر النظرية 
التمييز بني  العلمي للخطاب، تفقد  التحليل  واملستخدمة يف  املعروفة عاملياً  واملنهجية 
اخلطاابت العامة ىف اجملتمع، وبني اخلطاب اإلعالمي الذي ال يعدو كونه واحداً منها، 
لكن أمهيته تكمن يف أنه ينقل كل اخلطاابت سواء أكان سياسياً أم اقتصادايً أم نسوايً 
إىل اجلمهور من طريق وسائل اإلعالم، ويف عملية النقل هذه تصبح كل اخلطاابت مبعىن 

ما أي خطاابت إعالمية.
وال يتسم النقل اإلعالمي -يف الغالب- ابلدقة واملوضوعية، وإمنا يقع يف أخطاء 
للواقع إال يف  لذا ال يوجد خطاب إعالمي مماثل  التضخيم؛  أو  أو االختزال  التهويل 
حاالت اندرة واستثنائية، بكلمات أخرى أن حتليل اخلطاب هو جممل القول والفعل، 
وهو املمارسة االجتماعية، ويقوم اخلطاب اإلعالمي بنقل هذه املمارسة االجتماعية إىل 
اجلمهور من طريق وسائل إعالم هلا مرجعيتها، وقواعد مهنية هلا أيضاً حتيزاهتا ألصحاب 
السلطة واملمولني، فضاًل عن التحّيزات الظاهرة وغري الظاهرة لإلعالميني أنفسهم؛ لذا 

من املهم أن يكون حتليل اخلطاب على قدر من الدقة واملوضوعية.
  اثنياً: حتليل اخلطاب بني األسلوب واملنهج:

خيتلف الباحثون يف تسمية حتليل اخلطاب بعده منهجاً للبحث أو أسلوابً ضمن 
أساليب املنهج الوصفي للبحوث االجتماعية، ويف حمور احلديث عن املقاربة املنهجية 

 أن تحليــل الخطــاب هــو مجمــل 
الممارســة  وهــو  والفعــل،  القــول 
الخطــاب  ويقــوم  االجتماعيــة، 
الممارســة  هــذه  بنقــل  اإلعالمــي 
الجمهــور  إلــى  االجتماعيــة 
لهــا  إعــالم  وســائل  طريــق  مــن 

مرجعيتها.
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هذه سنناقش كاًل من مفهومي املنهج واألسلوب بطريقة علمية، وحناول إسقاط ذلك 
اخلطاب  حتليل  عد  بشأن  احلكم  ملعيار  العلمية  األسس  لوضع  اخلطاب؛  حتليل  على 
ملعاجلة  منط  فهو  البياانت  ملعاجلة  طريقة  أبنه:  يعرف  فاألسلوب  أسلوابً،  أو  منهجاً 

املشكالت قد يضّم بني طياته أداة واحدة للبحث أو عدة أدوات)10(.
ويعرتف كثري من الدارسني أن كلمة أسلوبية ال ميكن أن تعرف بنحو مرض، 
وقد يكون هذا راجعاً إىل مدى رحابة امليادين اليت صارت هذه الكلمة تطلق عليها، 
إال أنه ميكن القول إهنا تعين بشكل مكن األشكال التحليل اللغوي لبنية النص، ومن مث 
ميكن تعريف األسلوبية أبهنا: »فرع من اللسانيات احلديثة خمصص للتحليالت التفصيلية 
لألساليب األدبية او لالختبارات اللغوية اليت يقوم هبا املتحدِّثون والكتاب يف السياقات 

– البيئات – األدبية وغري األدبية«)11(.
 ،STYLE أما لفظة أسلوب، فهي مشتقة من األصل الالتيين للكلمة األجنبية
إقناع اجلماهري،  القدمية كان األسلوب يعّد إحدى وسائل  اليواننية  البالغة  ويف كتب 
فكان يندرج حتت علم اخلطابة والسيما اجلزء اخلاص ابختيار الكلمات املناسبة ملقتضى 
احلال، مث أصبح  يشري إىل »أنه طريقة خاصة مستعملة يف نشاط ما حبيث تكون تلك 

الطريقة صفة مميزة للكاتب، أو الباحث«)12(.
وترى الباحثة أن سبب االختالف يف تصنيف حتليل اخلطاب منهجاً أم أسلوابً 
قد يكون الختالف الباحثني فيما بينهم؛ إذ سنجد كل ابحث من الباحثني قد حّدها 
مبفهوم متفق مع مستوايت التحليل اليت يتعامل هبا من جهة، ومناهج البحث اليت ارتكز 
إليها من جهة أخرى فالباحث الذي يرتكز إىل املنهج الكمي مثاًل سيكون مفهومه 

لتحليل اخلطاب خمتلفاً عن الذي يرتكز إىل املنهج الكيفي وهكذا.
وللبّت يف هذه االشكالية حاول بعض الغربيني تغرّي األسلوبية بصفة كالذاتية، 
املثالية، التأصلية ولكنهم مل ينجحوا؛ ودليل ذلك أننا ما ذلنا خنلط بني هذه املفاهيم 
على الرغم من هذا التقيد؛ ولذا والرؤية املستقبلية ميكن التخلص من هذه التداخالت يف 
املفاهيم أبن حناول إجياد مصطلحات جديدة غري )STYLISTIC( لتدل على مفهوم 
األسلوبية املتنوعة املتغايرة، فنلخص مصطلح )STYLISTIC(، لعلم األسلوب فقط، 

ونوجد غريه لألسلوبيات على سبيل املثال)13(.

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

أن ســبب االختــالف فــي تصنيــف 
تحليــل الخطــاب منهجــًا أم أســلوبًا 
قــد يكــون الختــالف الباحثين فيما 
بينهــم؛ إذ ســنجد كل باحــث مــن 
الباحثيــن قــد حّدهــا بمفهــوم متفــق 
التــي  التحليــل  مســتويات  مــع 

يتعامل بها.
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لعملية  »األسلوب«  املنهجية  الصفة  اعطاء  إىل  النظر  يستحيل  أن  واخلالصة 
حتليل اخلطاب على أنه علم واحد، ميكن حّده حّداً واحداً يرضي مجيع األطراف اليت 

تعمل حتت هذا املصطلح.
اليت  املرتابطة واملتسلسلة  املنهجية واإلجرائية  املراحل  املنهج من جمموع من  أما 
تبدأ بصياغة املشكلة؛ لتنتهي بوضع النتائج واالستنتاجات، وقد يضم بني طياته أسلوابً 
واحداً للبحث أو عدة أساليب، تشتق كلمة منهج من الفعل الثالثي نـََهَج، مجعها نـُُهج 
وهًنوٌج، وتشري إىل معىن املسلك الواضح، فيقال انتهج الطريق أو األمر، وهنج طريقه، 
ويقال طريق هنٌج وطرٌق هنجٌه )14(؛ وتدل فلسفياً على معىن الطريق املؤدي إىل احلقيقة 
بوساطة جمموعة من القواعد العامة اخلاصة اليت يتبعها الباحث لتحديد أصول حبثه)15(. 
فهو وسيلة الفحص للعمليات الذهنية اليت تتطلب إجياد قواعد مشروعة للمعرفة العلمية 

على وفق نظرية العلم)16(.
وتصفه الفلسفة احلديثة أبنه جمموعة من القواعد اليت توصل إىل غاية علمية تنظم 

املعرفة، فهو وسيلة للتحقق من الفرض الذي يقوم البحث ألجله)17(.
ويعرفه املعجم االصطالحي ملناهج البحث أبنه الطريق اإلجرائي املركب املتكامل 
الذي يتخذه الباحث للوصول إىل كيفية التغلب على ظاهرة متثل مشكلة ما)18(، فهو 
إجراء نظامي بتقنيات حمددة يهدف إىل بيان أيسر السبل وانفعها؛ ويقصد ابإلجراء 

النظامي أبنه الطريقة أو اخلطة الواضحة اليت تقود إىل غاايت مقصودة)19(.
فقد  حبثه،  يف  الباحث  يتبعها  اليت  العلمية  والطرق  األساليب  جمموعة  فاملنهج 
يستخدم أسلوب واحد أو عدة أساليب. ويتبني مّما تقدم أن املنهج يف الفلسفة ينظر 
إليه أبنه وسيلة تقود إىل معرفة؛ أما اصطالحاً فينظر إليه أبنه الطريق الذي يضم جمموعة 
من القواعد للوصول إىل حقائق؛ وبذلك يدّل املنهج على معنيني أوهلما يدّل على معىن 
الطريق املؤدي إىل معرفة عرب جمموعة من التطبيقات النظامية؛ واآلخر يدل على معىن 
القواعد املصاغة منطقياً، واليت تقود إىل حقيقة علمية؛ وعليه ميكن القول إن املنهج 
اليت ترتبط  العلمية  املنطقية  هو طريق منتظم يتضمن سلسلة من اإلجراءات والقواعد 
أبهداف البحث وغاايته؛ فال ميكن أن نطلق صفة العلمية على البحث إال أبتباع منهج 

مناسب.

 ّممــا تقــدم أن المنهــج في الفلســفة 
ينظــر إليــه بأنــه وســيلة تقــود إلــى 
معرفة؛ أما اصطالحًا فينظر إليه 
بأنــه الطريــق الذي يضم مجموعة 
من القواعد للوصول إلى حقائق.
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وانطالقاً من التعريف مبفهومي املنهج واألسلوب والتفرقة بينهما فيمكن القول: 
إن املنهج يتخذ الصفة الكلية، أما األسلوب فيتخذ الصفة اجلزئية؛ أي: إنه جزء من 
حتليل  أن  على  القائل  الرأي  وتسند  األسلوب،  من  وأعم  أمشل  طريق  فاملنهج  الكل، 
اخلطاب أحد األساليب العلمية، وليس منهجاً علمياً نظراً الجتاه البحوث الكيفية اليت 
متيل يف بعض األحيان إىل الذاتية يف مجع وحتليل البياانت، على الرغم من سعي الباحثني 
التحليل، وال ميكن تعميم  إىل إجياد تطبيقات للتحقق من عدم احنيازهم يف عمليات 
نتائجها على الوحدات املتماثلة، وتؤكد الباحثة أن ما يعد منهجاً يف دراسة ممكن أن 
يكون أسلوابً يف دراسة أخرى، والعكس صحيح نظراً الختالف الظواهر، واملشكالت 

املبحوثة، ورؤية الباحث العلمية، واالسرتاتيجيات املتبعة.
وترى الباحثة قد تكون أن سبب االختالف يف تصنيف حتليل اخلطاب منهجاً 
أم أسلوابً؛ نظراً الختالف الباحثني فيما بينهم؛ إذ سنجد كل ابحث من الباحثني قد 
حّدها مبفهوم متفق مع مستوايت التحليل اليت يتعامل هبا من جهة، ومناهج البحث 
اليت ارتكز إليها من جهة أخرى فالباحث الذي يرتكز إىل املنهج الكمي مثاًل سيكون 

مفهومه لتحليل اخلطاب خمتلفاً عن الذي يرتكز إىل املنهج الكيفي وهكذا.
اثلثاً: املوضوعية يف حتليل اخلطاب: 

إن املوضوعية الكاملة يف الكتابة والتحليل السياسي أمر مطلوب وشرط أساس 
يف أي حبث علمي، ولكن الوصول إليها حيتاج إىل صفات ذاتية ومهارية جيب أن يتمتع 
هبا الباحث من انحية، وإىل تطبيقات علمية من انحية أخرى، وهي يف ذلك تعرّب عن 

ِصدق سلوك الباحث العلمي، لكن يبقى أمر الوصول إليها نسبياً.
واألحداث  الظواهر  حتليل  عملية  هو  العلمي:  البحث  يف  ابملوضوعية  ويقصد 
سَبق للباحث، واحمللل السياسي، وعدم التحّيز ملصلحة مادية أو 

ُ
بعيداً عن املوقف امل

ذاتية، والتزام املوضوعية انطالقاً من ذلك أنه لو حلل ابحثان أو أكثر ظاهرًة ما فستكون 
النتيجة واحدة)20(.

ثالثة،  رئيسة  مستوايت  من  اخلطاابت  حتليل  حبوث  يف  املوضوعية  تستند  إذ 
هي)21(: 

الذاتية: يقصد هبا موقف الباحث من موضوع البحث بوصفه فرداً او شخصاً معيناً. . 1

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

 أمــا األســلوب فيتخــذ الصفــة 
مــن  جــزء  إنــه  أي:  الجزئيــة؛ 
الــكل، فالمنهــج طريــق أشــمل 

وأعم من األسلوب.
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القيمية: يقصد هبا موقف الباحث بوصفه ملتزماً مبعايري، وقيم مجاعته وجمتمعه.. 2
الدينية . 3 بثقافته، ومرجعيته  الباحث بوصفه ملتزماً  األيديولوجية: يقصد هبا موقف 

والسياسية 
وعملياً فإن املوضوعية تبقى نسبية ليس يف جمال البحث اإلعالمي فحسب بل 
يف اجملال االجتماعي والسياسي، فدائماً توجد فجوة كبرية بني تصورات احمللل وفهمه 

للواقع، وإن احلقيقة نسبية دائماً، فال توجد حقيقة مطلقة.
أما عن عالقة املوضوعية بتعدد اآلراء؛ فإن هذا التعدد ال يشكل أي تعارض مع 
املوضوعية العلمية؛ ألن التعددية هنا صراع من أجل الوصول إىل احلقيقة، أما التحيز أو 
انتفاء املوضوعية عند احملللني والباحثني فهو التحيز الذي يُبعد الباحث عن فهم الظاهرة 
عمداً، وإن كان يفهم الظاهرة فإنه يتعمد إعطاء صورة عنه على خالف حقيقته؛ لكون 
والدميقراطية،  واحلرية  والتقاليد،  –كالعادات  البحث  حمل  الظاهرة  من  جزءاً  الباحث 
والعنف واإلرهاب، واجملتمعية الطبقية، وغريها- يؤثر ويتأثر هبا الرتباطه مبوضوع حبثه 
سواء على مستوى الوضع العائلي، أو جنسه، أو وضعه الطبقي، أو انتمائه القومي، 
أو احلزيب، أو السياسي، أو االقتصادي، وكل ذلك حيد من ضمان صفاء التفسري أو 
حياده ابلكامل؛ ألنه كإنسان مييل بطبعه إىل إسقاط وضعه االجتماعي أو مصلحته 
على األفكار؛ فتكون نتائج البحث متحيزة ال تعكس ابلضرورة واقع الظاهرة املبحوثة، 

بل تعرّب غالباً عن رؤية الباحث هلذا الواقع)22(.
انطالقا مما سبق فإن االلتزام ابملوضوعية يبقى أمراً نسبياً، وجممل التنظريات يف 
احلقيقة  أحد جوانب  أو  النظر  االفرتاضات ووجهات  إىل  أقرب  السياسي هي  اجملال 
وليست كل احلقيقة، وكل َمن يزعم أن حتليله أو حبثه -حىت وإن التزم بشروط البحث 
العلمي- حتلياًل موضوعياً يطابق احلقيقة فهو جمرد زعم حيتاج إىل متحيص؛ ألن الباحث 
االجتماعي والسياسي غري منفصل عن الظاهرة اليت يبحثها، وله موقف مسبق منها 
السياسي  الباحث  إن  القول:  إىل  بياجيه  مفكر كجان  دفع  ما  وهذا  إجيااب  أو  سلبا 
ألنه  خالصاً  عاملاً  أبداً  »ليس  الشأن:  هذا  يف  عامل  أبنه  يقول  من  أو  واالجتماعي 
دوما مرتبط مبوقف ما فلسفي أو أيديولوجي وخبصوصيات اجتماعية، وملتزم ابحملايثة 

االجتماعية«.

االلتزام بالموضوعية يبقى أمرًا 
نســبيًا، ومجمــل التنظيــرات في 
أقــرب  السياســي هــي  المجــال 
ووجهــات  االفتراضــات  إلــى 
النظــر أو أحــد جوانب الحقيقة 

وليست كل الحقيقة.
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وترى الباحثة أن حتقيق املوضوعية يف حتليل اخلطاب الذي يعتمد على التفسريات 
الذاتية يف فهم الظواهر أمر صعب، لكن قد يلجأ الباحث يف حتقيقها إىل االلتزام ابملنهج 
العلمي واملالحظة الدقيقة ابلقيام بعمليات الضبط والتحكم للمادة املبحوثة كتصويرها 
وعرضها على حمللني آخرين؛ للتحقق من صحة التفسريات، فضاًل عن االعتماد على 
االستقراء العلمي يف التحليل، واالستنباط من رؤية البحوث السابقة للظاهرة، واستخدام 

األدوات املنضبطة.
أمناط االستدالل املوضوعي يف حتليل اخلطاب:

ذكر املعاصرون تعريفات ُمَتشاهبة الستدالل املوضوعية، فقد عرفت: اإلنصاف 
قرين العدل، والعدل يقتضي أن تتجرد من اهلوى ومن الرغبة يف التشهري أو قلب احلقائق 
من أجل نزعة تسيطر على النفس)23(، “فهي تعين اإلنصاف واألمانة والنزاهة، حتليل 
 “ هي  أو  واهلوى”)24(،  واملغاالة  والتعصب  الذاتية  عن  بعيداً  لألمور  منطقي  علمي 
الرغبة والقدرة على فحص األدلة بنزاهة وجترد، والبعد عن التحيز الشخصي والذاتية يف 
البحث، وأتسيس البياانت على احلقائق، وليس على املشاعر والتقدير الشخصي”)25(.
وميكننا تعريف املوضوعية أبهنا: نشاط علمي يتسم ابلتجرد واحليادية، وترجيح 
والدليل  العقل  إعمال  آراءه على  الباحث  بناء  فهي  املعترب  الدليل  يؤيده  الذي  املعىن 
ينبغي  اليت  الشروط  التحيز والتعصب واالهواء، وميكننا أن نستخلص  املنطقي، وترك 
أن تتوافر يف الباحث حىت يكون موضوعياً، وهذه الشروط هي: الدليل املعترب، وترك 
التعصب واهلوى، واملوازنة بني اآلراء املختلفة؛ ويظهر لنا أن للموضوعيَّة أثراً كبرياً يف 

فهم النص، فغياب املوضوعيَّة يبتعد ابلباحث عن الفهم الصحيح. 
لقد حاول معظم الدارسني للوصول إىل املراحل الثالث اليت سبق أن أشران إليها 
واملتضمنة: )مرحلة التوصيف، ومرحلة التحليل والتفسري، ومرحلة التنبؤ(؛ ونظراً لتلك 
املراحل فقد تطورت هذه احملاوالت على وفق الوسائل اليت من طريقها يتم هذا التعرف 
اخلربة الشخصية، واالستدالل  والفهم،؛وتشمل هذه الوسائل ثالث فئات تتضمن: 
االستنباطي واالستقرائي، والبحث العلمي أو الطريقة العلمية، وهي جتمع يف  بنوعيه 

الواقع بني الفكر والنظرية من جهة، والواقع امللموس من اجلهة األخرى)26(.
اخلربة الشخصية املباشرة، فإهنا ترتبط بقدر كبري من مهارات  وفيما خيّص 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 
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ومعلومات اكتسبها الفرد من مواقف سابقة، وقد ال يكتفي الفرد بذلك، فيلجأ إىل 
ذلك تبقى اخلربة الشخصية للرجل االعتيادي  من  الرغم  وعلى  اآلخرين الستشارته؛ 
وقد ختلو من االنتظام والرؤية  عشوائية، وتتسم ابلسطحية، وتفتقر إىل االنضباط 
االنتقادية، وتكون ردود أفعاله مفككة واختيارية، فهو قد يتجاهل األدلة اليت تتفق مع 
توجهاته وأهوائه، وقد تبتعد تفسرياته واستنتاجاته عن الواقع، أما االستدالل أو التفكري 
املنطقي فتربز أمهيته حينما ال تسعف املرء اخلربة الشخصية يف فهم العامل، فيلجأ إىل 
الفئة الثانية من الوسائل اليت بواسطتها ميكن حتقيق ذلك الفهم، واليت ميثلها االستدالل، 

وأيخذ أحد األشكال الثالثة التالية)27(.
ينشأ عن مسلمة رئيسة تستند إىل برهان سابق، . 1 استدالل استنباطي املنطقي: 

أو عن ظاهرة ُيشك فيها، مث مسلمة اثنوية ترتبط حبالة معينة، مث االستنتاج 
وصواًل إىل خالصة، بناًء على خطوات متتابعة من التفكري املنطقي تتدرج من 
العام إىل اخلاص؛ مثال: )كل أمناط اخلطاب تتشكل من سياقني: خارجي وآخر 
داخلي، واخلطاب اإلعالمي واحد من هذه(، وعلى الرغم من أمهية هذا النوع من 
االستدالل، فقد ظل يقوم على التدريب العقلي، ومل يعد يعتمد على املالحظة، 

ففقد أمهيته، مع تفوق أساليب العلم احلديث القائمة على شواهد الواقع.
االستدالل االستقرائي: ويرتبط مبسامهات الفيلسوف الربيطاين فرنسيس بيكون، . 2

بينما ارتبط االستدالل القياسي مبسامهات أرسطو؛ فقد انتقد بيكون طريقة 
االستدالل االستنباطي بعده طريقة تستند إىل مسلمات أساسية غالباً ما تعرّب عن 
انطباعات مسبقة وغري واقعية بل ومتحيزة، ومن مث تكون االستنتاجات واخلالصات 
غري سليمة، وقدم بيكون بدالً من هذه الطريقة طريقته لالستدالل االستقرائي اليت 
أكد على أمهية ما تتضمنه من خطوات وصحتها اليت تبدأ من حتليل حالة فردية 
املالحظة الواقعية وصواًل إىل فرض أو جمموعة من الفروض  وفق  حمددة، على 
لصياغة عالقات ترتبط ابحلالة العامة اليت يتناوهلا الباحث ابلدراسة، وأكد ضرورة 

أن يقدم الباحث األدلة العلمية اليت تثبت صحة نتائج حبثه.
القياسي: جتمع بني االستدالل االستقرائي لبيكون، . 3 االستدالل االستقرائي 

واالستدالل القياسي ألرسطو ومن هذه الطريقة املزدوجة يعتمد الباحث على 
املالحظة واستخدام الشواهد الواقعية كي يصل إىل فرض أو جمموعة فروض، 

الشــخصية  الخبــرة  تبقــى   
عشــوائية،  االعتيــادي  للرجــل 
وتفتقــر  بالســطحية،  وتتســم 
إلــى االنضبــاط وقــد تخلــو مــن 

االنتظام والرؤية االنتقادية.
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ويتحقق من صحة هذه الفروض والقواعد من حماولة تطبيقها على حاالت فردية 
خمتلفة، ويف الوقت نفسه حياول مطابقتها مع ما اتفق عليه من معلومات ومعارف، 
إضافية؛ للتأكد من صحتها  الباحث هذه الفروض الختبارات  وقد خيضع 

وصدقها)28(.
أن هذه الطريقة اليت جتمع بني االستقراء والقياس  ويتضح على وفق ما سبق 
املنطقي هلا مشاركة ال ميكن جتاهل أمهيتها أو التقليل من شأهنا يف تطور العلم احلديث 

والسيما أهنا تتضمن تقنينا للمالحظة اليت تُوّظف ويُعاد تركيبها يف إطار نظري.
ويرى الكتاب يف الغرب بشأن حتقيق املوضوعية العلمية يف البحوث الكيفية أن من . 4

األفضل اجلمع بني األسلوبني االستقرائي واالستنباطي بعد اإلعالم أكثر تعقيداً 
من الظواهر األخرى، على مستوى السلوك للفرد وذلك نتيجة لالرتباط بظروف 
ابلغة التشابك، والسلوك حيمل عالقات للتعامل مع اآلخرين، وحّل املشكالت 
العامة، والقضااي املختلفة، وهو سلوك خيضع آلليات الضبط، الرتباطه ابلسلطة، 
يكون سلوكاً  وبعمليات التوزيع السلطوي للقيم، وأيخذ أشكااًل متباينة، كأن 
على مستوى الدولة، أو حزابً سياسياً، وقد أيخذ أيديولوجيًا أو عقيدايً أو أبواابً، 
وقد أيخذ خطاابً بصيغة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، واملالحظة هلا أمهيتها 
وأولويتها يف تسجيل السلوك، وسائر األحداث والوقائع وتوفر أربطة بني البحث 
والتنظري، والواقع وما يشهده من أحداث ووقائع وتطور، فهي توفر قاعدة صلبة 

علمية وأمبرييقية)29(.
تعد احلقائق والوقائع، مبا فيها السلوك والتصرفات والتفاعالت للفرد واجملتمع -كما . 5

حتدث على أرض الواقع- مصدر املعرفة، وبؤرة االهتمام، ويتحقق تطور العلم من 
طريق املوضوعية اليت تقوم على حمورين مها)30(:  

أمبرييقي مبعىن اختباري واقعي، على وفق مالحظة مدققة.. 1
عقالين يقوم على االستدالل االستقرائي واالستنباطي، وصوالً إىل التعميم، أي إن . 2

املعرفة تعتمد على اجلمع بني ما هو ملموس أو حسي، وما هو فكري أو عقلي، 
وهو ما يسميه بعضهم ابملنطقية األمبرييقية.

مراحل حتديد املقرتابت املنهجية، واألدوات البحثية وتشغيلها يف مجع املعلومات 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

تعــد الحقائــق والوقائــع، بما فيها 
السلوك والتصرفات والتفاعالت 
تحــدث  -كمــا  والمجتمــع  للفــرد 
مصــدر  الواقــع-  أرض  علــى 

المعرفة، وبؤرة االهتمام.



199  العدد )4( 2019

وحتليلها وتفسريها:
مرحلة التوصيف: وهو أوىل مراحل البحث، ويضم توصيف األحداث وعالقاهتا . 6

املتبادلة، وسياقاهتا، ومن عملياته)31(: 
التصنيف: هي عملية يتم هبا اكتشاف الروابط الثابتة نسبياً بني الصفات واخلصائص، . 1

ووضع رموز هلا من طريق صياغة املفاهيم اليت جترد هذا التصنيف.
التسلسل: يطلق عليه الرتتيب اهلنّي، ويتطلب مزيداً من املعرفة؛ ألنه ال يتوجه إىل . 2

السمات واخلصائص املشرتكة بل يستلزم أن تكون اخلصائص والسمات موجودة 
يف درجات ومقادير ميكن ترتيبها تتابعياً وبطريقة اثبتة.

االرتباط: ينتج عن حماولة أكتشاف طبيعة واجتاه عالقة متغريين أو أكثر كالزايدة . 3
والنقصان. 

وترى الباحثة أنه حينما حيدد الباحث األكادميي يف جمال اإلعالم املشكلة أو 
املوضوع الذي يرغب بدراسته وحتديد املتغرّيات بنحو يغطي موضوع الدراسة، فإن ذلك   

يتم ابعتماد منهجية علمية دقيقة واستخدام أساليب حتليلية  واضحة.
مرحلة التحليل والتفسري: يعد التحليل والتفسري هو أكثر وظائف املنهجية العلمية . 7

ماذا حدث؟ فإن التحليل  اآليت:  أمهية، وإذا كان التوصيف جييب عن السؤال 
جييب عن سؤال: كيف حدث؟ والتفسري جييب على سؤال: ملاذا حدث على هذا 
النحو؟ ويعلو التحليل والتفسري التوصيف ألنه يعتمد على مزيد من التجريد، وعلى 
إدخال افرتاضات عقلية لتخضع للمالحظة والتجريب املباشر، ولكنها البداية لفهم 
العالقات بني الوقائع واملعطيات املتعددة من جهة والظاهرة املدروسة من جهة 
أخرى، فإذا كان التوصيف هو كشف الدالالت يف الظواهر املعطاة، فإن التفسري 
هو كشف الدالالت األعمق من خالل املعاجلة العقلية لتلك املعطيات، وختتلف 
التحليل والتفسري يف أن األخرية تُقبل بعدها حقيقة  داللة التوصيف عن داللة 
والتجربة فإهنا تغدو حقيقة حمتملة،  ممكنة، فإذا كانت قد حتققت ابالستدالل 
وعلى هذا يتقدم  التحليل والتفسري ابملعرفة إىل األمام، ويكشف الثغرات القائمة 

يف فهم الظواهر)32(.
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الباحث املشكلة واملتغريات وتصميم أداة الدراسة  ترى الباحثة أنه بعد حتديد 
ومجع املعلومات ابستخدام الدوات املناسبة سواء االستبيان، أو املالحظة، أو القياس، 
أو غريها من أدوات البحث العلمي، فسرياجع الطالب هذه البياانت وحيللها ويفسرها 

مبوضوعية وحيادية وموثوقية.
التنبؤ: ميثل التنبؤ اهلدف الذي ينبغي أن يتحقق لنجاح الدراسة العلمية . 8 مرحلة 

شروط حمددة خمتلفة عن الشروط اليت ينبغي توافرها يف  وليس له أوصاف أو 
التوصيف والتفسري، فالتنبؤ هو حصادمها األخري، ويعلق كثرة من العلماء أمهية 
على التنبؤ ودوره يف إجناح التوصيف والتفسري، ويرى فريق من العلماء أن اهلدف 
املباشر للتفكري العلمي هو إقامة تنبؤات صحيحة للظواهر حمل الدراسة العلمية، 
وأن احملك الوحيد لصحة النماذج العلمية اليت يقدمها اتريخ العلم أو جمالته هو 
التنبؤ الصادق وأييت الصدق التنبؤي نتيجة إلقامته على أسس وقواعد علمية 
وواقعية سليمة، وتعّد الدراسات املستقبلية إحدى اجملاالت املهمة املبنية على أسس 
واقعية، ودون دخول يف تفاصيل فإن األحداث أو الظواهر السياسية املهمة غالباً 
ما يكون هلا امتداداهتا أو أتثرياهتا املستقبلية، فال يقتصر أتثريها على الواقع اللحظي 

أو اآلين، بل رمبا ميتد ألحقاب وأجيال بعيدة)33(.
ترى الباحثة أن هذه املرحلة تشري إىل قيام الباحث يف جمال اإلعالم بتحليل 
املعلومات للوصول إىل مرحلة التنبؤ ابلظاهرة أو املوضوع الذي يُعاِلج ما ميكن أن حيدث 

يف املستقبل من تطورات. 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 
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املبحث الثاين 
مرتكزات حتليل اخلطاب اإلعالمي 

أواًل: عناصر حتليل اخلطاب اإلعالمي: 
بدرجات  ولكن  االحنياز  عنصر  من  العامل كله  يف  اإلعالمي  اخلطاب  خيلو  ال 
مستوى  إىل  لتصل  غالباً  الدميقراطية  غري  الدول  ىف  التحيزات  هذه  تتضخم  متفاوتة، 
األكاذيب والدعاية الفجة؛ وهنا أييت دور حتليل اخلطاب اإلعالمي يف كشف عملية 
واخلداع  الغش  ومستوايت  جمتمع  يف كل  واستهالكه  وتوزيعه  ونقده  اخلطاب  إنتاج 
والتضليل يف أي ممارسة خطابية، ويتفق علماء حتليل اخلطاب على عدة عناصر ال بد 

من الرتكيز عليها يف حتليل أي خطاب، وهي كاآليت)34( :
اإلطار العام للمجتمع ومدى تطوره الدميقراطي وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية . 1

والثقافية.
ملكية وسائل اإلعالم، أي من ميتلك وسائل اإلعالم ويديرها، وهل هناك احتكار . 2

أم تعددية؟ وما مصادر متويل اإلعالم، ومدى الشفافية ىف اإلعالن عنها ومراقبتها؟ 
وإىل أي مدى يعتمد اإلعالم على الدخل من اإلعالن؟

التشريعات والقوانني الىت تنظم العمل اإلعالمي واهليئات الىت تراقب األداء اإلعالمى، . 3
ومدى الشفافية، واحلرية الىت تتيحها ىف أرض الواقع، وابملمارسة اليومية، حبيث ال 
تكون هناك فروق كبرية بني ما تنص عليه التشريعات والقوانني، وما يطبق وميارس 

فعلياً.
أي . 4 وإىل  اإلعالم،  ىف  وكفاءهتا  للعاملني  النقابية  التنظيمات  استقاللية  مستوى 

مدى توفر ضماانت مادية ومعنوية هلم، يف مقابل ضغوط الدولة ورجال األعمال 
واإلعالن.

القواعد املهنية والتقاليد املعمول هبا ىف وسائل اإلعالم املختلفة، وهل تتسم ابلدقة . 5
وهل  اخلطاب؟  إنتاج  يف  العاملني  مشاركة كل  تضمن  وهل  والشفافية؟  والتوازن 

تضمن عدم التمييز ضد بعض الفئات ىف اجملتمع؟
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مستوى تعليم وخربة اإلعالميني ومدى التزامهم أبدلة عمل ومواثيق شرف، فضاًل . 6
عن مدى احرتامهم حلقوق املواطنني ىف االتصال واإلعالم.

معه، . 7 يتعاملون  وكيف  اإلعالمي  اخلطاب  ملستهلكي  والثقايف  التعليمي  املستوى 
ومدى مشاركة اجلماهري يف إنتاج اخلطاب اإلعالمي، وتداوله؟ وهل توجد منظمات 

وهيئات مستقلة تدافع عن حقوق اجلمهور يف االتصال وتضمن مشاركته؟
مدى التعدد والتنوع ىف إنتاج وتداول اخلطاب، وطبيعة العالقة بني اخلطاب املهيمن، . 8

واخلطاابت الفرعية، وإىل أي مدى تعاىن اخلطاابت الفرعية واملعارضة من القمع 
والتهميش سواء من السلطة أو اإلعالميني أو حىت اجلمهور نفسه. 

التحوالت الرئيسية ىف اخلطاب اإلعالمي؛ ألن دراسة وحتليل التحوالت واالنقطاعات . 9
أهم بكثري من دراسة االستمرار والثبات يف إنتاج وتداول اخلطاب.

إىل أي مدى يعرتف اخلطاب اإلعالمي أبخطائه أو حتيزاته أحياانً، ويتخذ إجراءات . 10
جادة لتصحيح مساره، وهل تقوم بذلك السلطة أم هيئات مستقلة وجهات متثل 
اجملتمع املدين، أم يقوم بذلك اإلعالميون أنفسهم من طريق التنظيمات والنقاابت. 

اثنياً: أدوات حتليل اخلطاب: 
إن سيادة مناهج التحليل الكمي وأدواته وهيمنتها مل متنع من ظهور كثري من 
انصبت على شكلية وعدم  اليت  اقرتنت ابالنتقادات  لكنها  الكيفي،  التحليل  أدوات 
موضوعية فئات حتليل املضمون الكيفي اليت تدعي أبهنا أدوات تقوم على أساس غري 
إىل جمرد  وحتويله  النص،  تفتيت  إىل  تنزع  بعدها  واملوضوعية،  الدقة  متتلك  وال  علمي 
تفسريات تكشف عن معىن النص أو املعاين اليت حيملها، وإن التحليل الكيفي جتاوز 
ومنظور  داخله،  القوي  وعالقات  النص  سياق  أمهل  الذي  الكمي  التحليل  سلبيات 

الفاعل، فضاًل عن عدم االكرتاث ابملعاين الضمنية أو غري الظاهرة يف النص)35(.
من هنا يالحظ البدء ابلظهور بصورة أولية حماوالت الستخدام مناهج وأدوات 
للتحليل الكيفي يف دراسة النصوص اإلعالمية، اليت امتازت يف البداية ابلرتدد، واخللط، 
املواجهة  من  نوعاً  لكنها شكلت  واإلجرائي،  املنهجي،  التكامل  أو  الوضوح،  وعدم 

والتحدي للتقاليد السائدة يف جمال الدراسات اإلعالمية، ومنها)36(: 
حتليل اإلطروحات: ويقصد هبا الفكرة أو املعىن املراد إيصاله.. 1

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 
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حتليل املعىن الكامن: توضيح املصطلحات وأتويلها واملسميات اليت استخدمت.. 2
حتليل املعىن الناقص: الكلمات اليت من املفرتض أن ترد يف اخلطاب لكنها مل ترد.. 3
حتليل حول الداللة: الكلمات املفاهيم املتناقضات، والصفات، واألفعال، واملقارنة . 4

يف السياقات الزمانية، واملكانية، واملوضوعية.
حتليل مسار الربهنة: الوقائع التأرخيية، والشواهد القانونية، والسماوية، والسياسية، . 5

شواهد النفي أو اإلثبات، وغريها.
واالتفاقيات، . 6 واألماكن،  األشخاص،  أبمساء  وتتمثل  املرجعية:  األطر  حتليل 

واملعاهدات.
والقوى . 7 واملنظمات،  والدول،  واحلكومات،  األشخاص،  الفاعلة:  القوى  حتليل 

الداخلية واخلارجية، والقوى الشعبية، والقوى الرمسية، وغريها.
اللغوي، والسياق الكالمي، والسياق اجملتمعي وكل . 8 حتليل السياق: وميثل السياق 

ما له عالقة ابملدة الزمنية املبحوثة من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية، وهو 
حتليل من أصعب أدوات التحليل املنضوية.

الصرحية كاللون، واإلضاءة، . 9 للمعان والدالت  الدقيق  الوصف  الصورة: أي  حتليل 
واإلكسسوار، والديكور، وحركيت العني، واليدين، والتعجب، واالستفهام، وسواها.

التحليل األسلويب: رصد األساليب املوجودة يف النص، وتفسري دالالهتا للفكرة . 10
كالتناص، وبنية التعبري، وحتديد حاالت التكرار، والرتادف، واإلحاالت، واحلذف، 

والوصل، والقطع، والربط، والعطف.
التحليل البالغي: يضم حتليل الفصاحة اللغوية من حيث جودة املعىن، والسبك.. 11

اثلثا: األسس النظرية لتحليل اخلطاب:    
ال توجد أسس نظرية أتسيسية خاصة وقائمة بعينها يقوم عليها حتليل اخلطاب 
التيارات  منم  التقى مبجموعة  تشكل حينما  فضاء  اخلطاب  إن حتليل  بل  اإلعالمي، 
احلديثة املنحدرة من أوساط علمية متنوعة كالتأريخ، والفلسفة، والدين، واللسانيات، 
االجتماع، وعلم النفس التحليلي، ومل يكتسب الشرعية العلمية أبن ينفصل، ويستقل 

ال توجــد أســس نظريــة تأسيســية 
خاصة وقائمة بعينها يقوم عليها 
اإلعالمــي،  الخطــاب  تحليــل 
بــل إن تحليــل الخطــاب فضــاء 
تشــكل حينمــا التقــى بمجموعــة 
منــم التيــارات الحديثــة المنحــدرة 

من أوساط علمية متنوعة.
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إال يف الربع األخري من القرن العشرين، حينما بدأت الدراسات العربية يف حتليل اخلطاب 
متأثرة ابجلهود الغربية، إذ وظفوا حتليل اخلطاب يف ميدان اإلعالم وحتديد مساته ومكوانته 

وأدواته لتحليل الواقع اخلطاب السياسي، االجتماعي، الديين)37(.
عنوان  حتليل  على  اجملاورة  العلوم  من  استقيت  الذي  النظري  األساس  ويقوم 
اخلطاب وحماوره، وقائل اخلطاب، وزمان اخلطاب، ومكانه وموضوع اخلطاب، أما بشأن 

التحليل الضمين للخطاب فهو يتضمن عدة مستوايت منها)38(:
املستوى الصريف: ويتضمن حتليل األفعال إىل زمن )املضارع، واملاضي، واألمر(، . 1

وأفعال املبين للمعلوم واملبين للمجهول، وتصنيف أوزاهنا الصرفية، وحتديد األمساء 
والتفضيل،  املبالغة،  وصيغ  التفضيل،  واسم  اآللة،  واسم  الفاعل،  )اسم  منها: 
وغريها(، ويفسر استخدام كل منها إىل أفعال متنح احليوية للخطاب، أفعال متنح 
احلركة للخطاب، وأفعال متنح اإلقناع للخطاب، وأفعال متنح السخرية للخطاب.

املستوى الرتاكييب: تتضمن حتليل النص إىل اجلمل الصغرى واجلمل الكربى املوسعة . 2
اليت تتكون من مجلة امسية مكونة من فعلني، أو مجلة فعلية تتكون من فعلني أو 
أكثر، وهي مجل اليت تدل على التفاعل، ويعد استخدام اجلمل الكربى إىل متاسك 
يسمح بتطوير األفكار يف اخلطاب وانتقاهلا من مرحلة إىل أخرى تناسب موضوع 
احلقيقة  بيان  إىل  استخدامها  فريجع  االمسية  اجلمل  استخدام  عن  أما  اخلطاب، 

واألخبار، أما عن استخدام »قد« فتأيت لتأكيد احلقائق.
الداللة . 3 بنية  فهناك  وتراكيبها  والكلمات  األفكار  معاين  يدرس  الداللة:  مستوى 

البناء  تشكيل  ومتثل  واملوضوعات  واملضامني  األفكار  حتليل  تتضمن  اليت  الكربى 
املتماسك للخطاب، وتظهر عند ترابط األلفاظ ابلرتاكيب، أما بنية الداللة الصغرى 
متثل ما توحي إليه املفردات داخل اخلطاب من معىن، أما عن بنية الداللة اجلاهزة 
اليت متثل االقتباس من الكتب املقدسة واألحاديث الشريفة، وأقوال العلماء الفقهاء. 
أما بنية الداللة البالغية فتحلل أشكال االستعارة والكناية اليت تؤثر يف املعىن وامللقي 

ومتنحه قوة وأتثرياً. 
يستخدمها . 4 مبن  واإلشارة  الرمز  عالقة  بدراسة  يهتم  مستوى  التداويل:  املستوى 

وكيفية حتقق االتصال من طريقها فهو مستوى يدرس املرسل وعالقته ابملتلقي يف 

االستدالل املوضوعي ملنهجية حتليل اخلطاب اإلعالمي 

الكبــرى  الجمــل  اســتخدام  ويعــد 
بتطويــر  يســمح  تماســك  إلــى 
األفــكار فــي الخطــاب وانتقالهــا 
مــن مرحلــة إلــى أخــرى تناســب 

موضوع الخطاب.
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السياقني الداخلي واخلارجي وكاآليت)39(: 
أ ما حييط ابخلطاب من ظروف خارجية وأخرى 	- السياق اخلارجي: كل  مستوى 

داخلية وهو من أهم العناصر اليت يتم حتليلها يف اخلطاب، إذ يهتم بدراسة العصر 
الذي قيل فيه اخلطاب، واملكان الذي ميل البيئة اخلارجية للخطاب.

مستوى السياق الداخلي: هو تفسري سياق اخلطاب يف دالالت األلفاظ املستعملة 	-أ
ودراسة  جمازاً،  املستخدمة  اإلحيائية،  املباشرة  غري  واأللفاظ  املكررة  األلفاظ  مثل 
واإلسناد  الواردة،  لألفكار  دعمه  ومواضع  والرباهني،  لألدلة  واستخدامه  املرسل 
التأرخيي، واإلسناد التشريعي، واإلسناد القانوين، واإلسناد اإلهلي. أما حتليل سياق 
عرب  اخلطايب  املكون  دراسة  مث  ومن  انتماءاهتم،  فئاهتم،  تفصيل  فيتضمن  املتلقي 
الرتغيب  وأساليب  والعاطفية،  العقلية،  اإلقناع  أساليب  واملتضمنة  عناصره  دراسة 
والرتهيب واألساليب املختلطة، واحلوار، والتوازن، والشمولية، والواقعية، والوضوح، 
والقدرة على التكثيل، وحماكاة األدوار، والقدرة على إاثرة احلاجات لدى املتلقي، 

والقدرة على تقدمي املعلومات، والقدرة على احلث والتوعية.
حمور  تكون  قد  اليت  اخلطاب  يف  املستخدمة  االسرتاتيجية  حتليل  عن  وفضاًل 
واملتمثلة ابسرتاتيجية  اآلتية  أكثر من االسرتاتيجيات  أو  يتوقف على واحدة  اخلطاب 
املزااي احلسنة واملنجزات،  اإلنكار، والنفي، والتكذيب، والتفنيد، والتعزيز، واستعراض 

واالعرتاف ابلذنب والتقصري، واالستعطاف واالستنكار، واسرتاتيجة اللوم.
رابعاً: بناء النتائج يف حتليل اخلطاب:

 ومتثل خالصة جهد الباحث يف ميدان حبثه العلمي، وعناصر تقوميها كاآليت)40(: 
مدى قيام هذه النتائج على أدلة كافية ومنطقية، وهل مت عرضها بصورة جتعلها . 1

قابلة للتطبيق.
مدى وطبيعة العالقة بني البياانت املتوافرة ، والنتائج املستخلصة وهل تسمح األوىل . 2

ابستنباط الثانية.
مدى إمكانية التحقيق من صحة النتائج اليت مت التوصل عرب إعادة البحث من . 3

طريق ابحثني آخرين.
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مدى إمكانية تطبيق النتائج اليت توّصل إليها، أو تل اليت تثبت الفروض أو تنفيها.. 4
مدى إجابة النتائج اليت توصل إليها الباحث -فعاًل- على أسئلة البحث املطروحة . 5

بداية. 
مدى إاثرة النتائج لتحدايت وأسئلة حبثية جديدة تصلح أن تكون نقاط انطالق . 6

يف إاثرة مشكلة حبثية جديدة.
مدى تدخل العوامل الذاتية والشخصية يف النتائج املعروضة الذي مت التوصل إليها.. 7

النتائج:
ال بد من التمييز بني اخلطاابت العامة ىف اجملتمع، وبني اخلطاب اإلعالمي الذى ال . 1

يعدو كونه واحداً منها، لكن أمهيته تكمن يف أنه ينقل كل اخلطاابت سواء أكان 
سياسياً، أم اقتصادايً، أم نسوايً إىل اجلمهور من طريق وسائل اإلعالم، ويف عملية 

النقل هذه تصبح كل اخلطاابت مبعىن ما خطاابت إعالمية.
إن سبب االختالف يف تصنيف حتليل اخلطاب منهجاً أم أسلوابً؛ نظراً الختالف . 2

الباحثني فيما بينهم، إذ سنجد كل ابحث من الباحثني قد حّدها مبفهوم متفق مع 
مستوايت التحليل اليت يتعامل هبا من جهة؛ ومناهج البحث اليت ارتكز إليها من 
جهة أخرى فالباحث الذي يرتكز إىل املنهج الكمي، مثاًل سيكون مفهومه لتحليل 

اخلطاب خمتلفاً عن الذي يرتكز إىل املنهج الكيفي وهكذا.
يقوم األساس النظري الذي استقيت من العلوم اجملاورة على حتليل عنوان اخلطاب . 3

وحماوره، وقائل اخلطاب، وزمان اخلطاب، ومكانه، وموضوع اخلطاب. أما بشأن 
التأويلي،  املستوى  منها  مستوايت  عدة  يتضمن  فهو  للخطاب  الضمين  التحليل 

والتوليدي، والداللة والسياق الداخلي واخلارجي.
للوصول إىل املوضوعية يف حتليل اخلطاب على الباحث حتديد املشكلة، أو املوضوع . 4

الذي يرغب بدراسته وحتديد املتغرّيات بنحو يغطي موضوع الدراسة، وذلك من 
طريق اعتماد منهجية علمية دقيقة، واستخدام اساليب حتليلية واضحة.

يقوم الباحث بتحديد املشكلة واملتغريات . 5 اخلطاب  حتليل  يف  املوضوعية  لتحقيق 
وتصميم أداة الدراسة ومجع املعلومات ابستخدام األدوات املناسبة سواء االستبيان، 
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للوصــول إلــى الموضوعيــة فــي 
تحليــل الخطــاب علــى الباحــث 
تحديــد المشــكلة، أو الموضــوع 
وتحديــد  بدراســته  يرغــب  الــذي 
المتغّيرات بنحو يغطي موضوع 

الدراسة.
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من أدوات البحث العلمي، يقوم الطالب  أو املالحظة، أو القياس، أو غريها 
مبراجعة هذه البياانت، وحتليلها، وتفسريها مبوضوعية، وحيادية، وموثوقية.
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