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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 	 

آخر البحث.
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

حيمل العدد اخلامس من جملة دراسات البيان بني طياته مجلة من األحباث ذات 
الصلة ابملخاطر اليت تواجه اجملتمع، أو تلك اليت تسعى إىل استشراف ما ستؤول إليه 

الظواهر احلديثة.
تتزايد  والتعليم،  االفرتاضي لالجتماع واالقتصاد  للواقع  الكبري  التنامي  ويف ظل 
خماطر اختالط االقتصاد االفرتاضي مع االقتصاد احلقيقي مبا له من تداعيات خطرية 

على صعيد األمم، وهو ما تناولته إحدى الدراسات يف هذا العدد.
ومل يتخّلص النظام التعليمي من انعدام التخطيط يف جذب الطلبة، أو انعدام 
الكفاءة يف التخصص، لذا عمد ابحثون إىل دراسة ميدانية تناولوا فيها خمرجات التعليم 

ومدى مواءمتها مع سوق العمل.
النظام  يف  البيعة  ملفهوم  أتصيل  إىل  الباحث  سعى  قانونية  أخرى  دراسة  ويف 
الدستوري املغريب، إذ ال ميكن ابلطبع استنساخ التجارب الغربية وتطبيقها على اجملتمعات 
العربية واإلسالمية من دون النظر إىل طبيعة الثقافة والسياق االجتماعي احلاضن لتلك 

التجارب.
ويف الوقت الذي يسعى النظام السياسي العراقي إىل تشديد إجراءاته يف مكافحة 
الفساد على وفق اآلليات الرمسية القانونية، إال أن ملنظمات اجملتمع املدين دوراً حمورايً يف 
مكافحة الفساد ضمن اآلليات الناجعة ملواجهة جمتمعية شاملة بوجه هذه اآلفة، وهو 

موضوع دراسة أخرى يف هذا العدد.
البالد وهويتها، حبثت دراسة  الكربى مصري  املكوانت  الذي حتدد  الوقت  ويف 
أخرى يف موقف األقليات العرقية والدينية وهو موقف مهم على صعيد بناء اهلوية الوطنية 
العراقية، إذ إن الدميقراطية يف عامل اليوم مل تعد حكماً لألكثرية فقط، وإمنا ضمان حلقوق 

األقليات أيضاً.
وبقيت الياابن -دولًة وجمتمعًا- فضاًء سحرايً مغرايً للباحثني من أجل اكتشاف 
اإلدارة يف  ببحث مسات  قامت دراسة أخرى  إذ  البلد،  املستدام يف هذا  النجاح  سر 

الياابن، ننشرها ضمن هذا العدد من جملة دراسات البيان.
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ويف الوقت الذي نتشرف بتقدمي هذه الباقة املتنوعة واملهمة من الدراسات العلمية 
األكادميية، نتطلع إىل مزيد من األحباث ذات الصلة ابلتحدايت اليت تواجهها جمتمعاتنا 
التحدايت،  تلك  حتليل  يف  املفرتض  بدورهم  الباحثون  يقوم  أن  آملني  ومؤسساتنا، 
وتقدمي النصح، واإلرشاد، واخلطط العملية لتجاوزها من أجل حتقيق السالم، والتنمية، 

واالزدهار.

هيئة التحرير
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املقدمة:
لقد شاع مؤخراً يف أروقة املنظمات االقتصادية واخلرباء والعلماء يف شأن االقتصاد 
االفرتاضي،  االقتصاد  أمهها:  ومن  االقتصادية،  واملفاهيم  املصطلحات  بعض  واملال 
والعملة االفرتاضية، وقد احتدم الصراع بني مؤيٍد لالقتصاد االفرتاضي ومعارٍض للعملة 
االفرتاضية يف الوقت نفسه، أو ابلعكس، ومنهم من تطّرف بعيداً فإما قبوهلما معاً، وإما 
رفضهما معاً، وكل من الفريقني قد أدىل بدلوه ليثبت صحة مدعاه، وعلى الرغم من 
كل اجلهود اليت حاولت أن تضع القاعدة االقتصادية العامة ملسار هذين املصطلحني، 
إال أن اإلخفاق كان حاضراً دائماً عند كال الفريقني؛ وذلك لعدم متكنهما من إثبات 

ما ادعاه خصمه أو نفيه.
ومن هنا جاءت الدراسة كي حتاول أن تدعم احد الفريقني، وإثبات ما ادعاه 
بتوضيح خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي من طريق العملة االفرتاضية؛ 
وذلك ألن االقتصاد احلقيقي يف البالد العربية انتج عن اإلنتاج السلعي، والسيما النفط 
يف الدول النامية النفطية، ويتجه حنو العوملة، لكن االقتصاد االفرتاضي يف الدول املتقدمة 
واحلديثة العهد ابلتصنيع انتج عن اإلنتاج اخلدمي، ويتجه حنو العوملة االفرتاضية. وهو 
أمر مبقتضى القاعدة الفكرية انه ال ميكن استخدام أدوات االقتصاد املتقدم ووسائله يف 
االقتصاد املتخلف أو النامي، وإن حدث فاألمر كمن يستخرج مادة اليورانيوم وهو ال 

يستطيع أن يستخدمه أو يستهلكه أو يبعه.
أمهية البحث :

تُعد العملة االفرتاضية )املشفرة( من العمالت اليت راج استخدامها يف بعض الدول 
الغربية واألوروبية، ويف بعض الدول العربية أيضاً؛ مما قد يتيح هلذه العملة االستخدام يف 

االقتصاد احلقيقي، وأن أتخذ حيزاً كبرياً؛ مما سيؤثر على االقتصاد عموماً.

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي باالقتصاد احلقيقي
 )العملة االفرتاضية )املشفرة(  يف البالد العربية أمنوذجاً(

 أ.د. هيثم عبد هللا سلمان* - د. مرمي الشرقاوي**

* كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز - العراق.
** املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري- جامعة ابن طفيل- املغرب.
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خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

مشكلة البحث:
ابالقتصاد  الكرب  املتناهي  غري  االفرتاضي  االقتصاد  دمج  أن  من  املشكلة  تنبع 
احلقيقي احملدود قد تنجم عنه مشكالت اقتصادية كبرية جداً، ال ميكن أن يتحملها 
االقتصاد الواقعي، وقد تتطور لتصبح أزمة اقتصادية دولية تشرتك فيها معظم الدول اليت 

تتعامل هبا.
 فرضية البحث:

استند البحث إىل فرضية مفادها أن تداول أو استخدام العملة االفرتاضية مع 
الكتلة النقدية يف أي اقتصاد سيخلق فجوة كبرية بني الدخل القومي، مضافاً إليه الدخل 

االفرتاضي، والناتج احمللي اإلمجايل.
هدف البحث: 

يف  االفرتاضية  العملة  استخدام  عن  النامجة  املخاطر  بيان  إىل  البحث  يسعى 
االقتصاد احلقيقي )العيين( والسيما على االقتصادات العربية وتوضيح ذلك.

أواًل: اإلطار املفاهيمي لالقتصاد احلقيقي واالقتصاد االفرتاضي
لقد تعددت مفاهيم االقتصاد احلقيقي )Real Economy(، أو ما يسمى 
ابالقتصاد العيين، بيد أن معظم االقتصاديني واخلرباء أمجعوا على إطار مفاهيمي عام، 
وهو أن االقتصاد احلقيقي )العيين( هو االقتصاد الذي يتعامل بكل املوارد احلقيقية اليت 
تشبع احلاجات البشرية أبسلوب مباشر )السلع االستهالكية(، أو أبسلوب غري مباشر 
 )Real Assets( العينية  اخلاص ابألصول  االقتصاد  هو  أي:  اإلنتاجية(؛  )السلع 
اليت متثل الثروة احلقيقية اليت يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها)1(، وإذا كان االقتصاد 
احلقيقي ميثل القيمة احلقيقة لالقتصاد وأساس حياة البشر، فقد اكتشفت البشرية منذ 
وقت مبكر أن االقتصاد العيين ال يكفي وحده، بل ال بّد من أن يزود أبدوات مالية 
تسهل عمليات التبادل املتعلقة ابألصول العينية، وتيسر التعاون املشرتك، وقد أخذت 
األدوات املالية عرب الزمن مراحل وتطورت حىت وصلت إىل أمهها وأشهرها يف العصر 
احلديث وهي األسهم )اليت متثل حق امللكية على بعض املوارد كاملصانع والشركات(، 

ومؤسساته  اإلسالمي  االقتصاد  ودور  املايل  واالقتصاد  العيين  االقتصاد  بني  االرتباط  علي،  1.أمحد شعبان حممد 
األزمة  بعد  ما  وتطورات  العربية  »االقتصادات  العاشر  العلمي  املؤمتر  وقائع  املالية،  األزمات  جتنب  يف  املصرفية 
االقتصادية،  للبحوث  العربية  اجلمعية  بريوت:   (  ،2009 ديسمرب   19-20 من  للمدة   « العاملية  االقتصادية 

وآخرون، 2010(، ص: 1.

ميثل  احلقيقي  االقتصاد  إذا كان 
وأساس  لالقتصاد  احلقيقة  القيمة 
اكتشفت  فقد  البشر،  حياة 
أن  مبكر  وقت  منذ  البشرية 
االقتصاد العيين ال يكفي وحده، 
أبدوات  يزود  أن  من  بّد  ال  بل 
التبادل  عمليات  تسهل  مالية 

املتعلقة ابألصول العينية.
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والسندات )اليت متثل حق الدائنية جتاه مدين معني(، والنقود )اليت تعطي حائزيها حق 
احلصول على أي سلعة أو خدمة من االقتصاد(، وليست لألصول املالية قيمة يف حد 
ذاهتا، وإمنا تعرب عن قيمة ما ترمز إليه وما تعكسه من االقتصاد العيين، وال تولد دخواًل 
املالية  األدوات  تقتصر  ومل  للدخول)2(،  العينية  األصول  توليد  من  تسهل  وإمنا  بذاهتا، 
أداة جديدة وهي  إىل  تعدهتا  بل  والنقود(،  والسندات  )األسهم  فقط  األدوات  بتلك 
العملة االفرتاضية )Virtual Currency(؛ ولذلك فقد ُمنح االقتصاد احلقيقي 
 ،)Economy Virtual( ًبُعداً آخر يتمثل ابلُبعد الرقمي وأصبح اقتصاداً افرتاضيا
ويعرف على أنه: عملية تبادل العناصر واخلدمات االفرتاضية ابلعملة االفرتاضية يف عامل 
يكون  إذ  الرمزية؛  الصورة  على  تعتمد  األبعاد،  ثالثية  منصة  عبارة عن  هو  افرتاضي، 

استخدام املستخدمني يف العامل احلقيقي.
»الصورة الرمزية« -يف سياق العامل االفرتاضي- وهي خمططات لتمثيل املستخدم 
االفرتاضية  البيئة  مع  التفاعل  خالله  من  للمستخدم  ميكن  األبعاد،  ثالثي  شكل  يف 
احمليطة، واملشاركة يف األحداث والنشاطات االفرتاضية، والتواصل معهم)3(، ومن أهم 

خصائص االقتصاد االفرتاضي ما أييت)4(:
األرقام، . 1 على  يعتمد  الذي  االقتصاد  وهو   :)Digitization( الرقمية 

وليس على معلومات ملموسة مثل: األوراق النقدية، وحنوها.
املعرفة )Knowledge(: االقتصاد الذي يعتمد يف األساس على نشر . 2

املعرفة وتطبيقها كمعيار لالقتصاد.
التشبيك )Networking(: فاجملتمع عبارة عن شبكة، والشبكة هي . 3

االقتصاد الذي يربط بني املؤسسات الصغرى والكربى، بنظام تكنولوجي 
دقيق وواضح.

االفرتاضية )Virtualization(: هي االقتصاد الذي نقل األشياء املادية إىل . 4

2.رضا فتحي علي املنسي، إشكاليات العالقة بني االقتصاد املايل واالقتصاد العيين ودورها يف امتصاص الثاين الزمة األول 
الراهنة، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، 2009، عدد 20، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، ص: 244.

3.Mohamed Nazir, A Brief History of Virtual Economy, Journal Worlds 
Research, Volume )9(, Number )1(, April 2016, p 2.
https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/7179/6375

4. د. أزانن حسن، د. عبد اجمليد عبيد حسن، دور العامل الرقمي وأثرة يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي، وقائع 
مؤمتر الدوحة اخلامس للمال اإلسالمي« التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي »، 19 مارس 2019، )الدوحة: وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، وآخرون، 2019(، ص: 100.
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جماالت افرتاضية يستخرج منها احلقائق أبرقام تعرب عن احلقيقة الواقعة كما هي.
فقط  االفرتاضية  العملة  دخول  على  االفرتاضي  االقتصاد  مفهوم  يقتصر  وال 
إىل االقتصاد احلقيقي فحسب؛ ألن املعلومات واملعارف من بني الثروات االقتصادية 
التفكري  وآليات  واملفاهيم،  القوانني،  بعض  قلبت  موارد جديدة  ُعدت  اليت  األساسية 
االقتصادية، أي: إن هذه املوارد ال يؤدي استهالكها إىل فنائها، وإن التنازل عنها ال 
يؤدي إىل ضياعها)5(، مبعىن أن هذا االقتصاد ال يستند بشكل واسع إىل مسلمة ندرة 

الثروات اليت تُعد مسلمة اتمة يف االقتصاد احلقيقي. 
وأتسيساً على ما سبق ميكن التمييز بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد االفرتاضي 
جبملة يسرية جداً وهو أن العامل يف االقتصاد األول يبيع قوة عمله، بينما يبيع العامل يف 
االقتصاد الثاين قدرته اليت يعتين هبا ابستمرار وحيسنها لكي يتعلم ويبتكر)6(، فالكفاية ال 
تستهلك حني استخدامها، لكن قوة العمل تستهلك؛ ألهنا طاقة كامنة ابلعامل، فضاًل 

عن عنصر الندرة اليت متيز بني االقتصاديني ولو بنحٍو نسيب.  
اثنياً: مفهوم العملة االفرتاضية )املشفرة( واقعها وأمهيتها وأهدافها

العلمية،  العملة االفرتاضية حبسب خلفية كتاهبا واجتهاداهتم  تعدد مفهوم  لقد 
إال أننا سنقتصر يف تعريف العملة االفرتاضية على أهم التعريفات اليت هلا عالقة مبشروع 
الدراسة؛ فقد عرفت العملة االفرتاضية أبهنا: وسيط تبادل تعمل مثل العملة يف بعض 
البيئات؛ ولكنها ال متلك  صفات العملة احلقيقية كلها)7(، وعرفت أبهنا: أحد أنواع 
النقد الرقمي غري املنظم )الال مركزي( اليت يصدرها مطورون يسيطرون عليها يف العادة، 
وتكون مقبولة وتستخدم بني أعضاء جمتمع افرتاضي غري حمدد)8(، فيما عرفها آخرون 
أبهنا: عملة تعمل خارج نظام النقد الرمسي، وهي متثيل رقمي لقيمة نقدية صادرة عن 
غري البنك املركزي واملؤسسات االئتمانية، وتستمد قيمتها من الثقة الكائنة يف القبول 

5.بيري ليفي، عاملنا االفرتاضي ما هو؟ وما عالقته ابلواقع؟ ترمجة: رايض الكحال، )املنامة: هيئة البحرين للثقافة 
واآلاثر، 2018(، ط1، ص: 66. 

6. ليفي، العاملنا، ص: 72.
7.Fin CEN Continues to Face Challenges with Money Services Businesses, 
Department of the Treasury, November 10, 2015, p 3.    
8. Virtual Currency Schemes-a further analysis, European Central Bank, 
February 2015, p 4.

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

االقتصاد  مفهوم  يقتصر  ال    
العملة  دخول  على  االفرتاضي 
االقتصاد  إىل  فقط  االفرتاضية 
احلقيقي فحسب؛ ألن املعلومات 
الثروات  بني  من  واملعارف 
ُعدت  اليت  األساسية  االقتصادية 
بعض  قلبت  جديدة  موارد 
وآليات  واملفاهيم،  القوانني، 

التفكري االقتصادية.
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الطوعي هلا)9(؛ وبناًء على التعريفات السابقة ميكن القول إن العملة االفرتاضية هي عملة 
رقمية ليس هلا كيان مادي ملموس أو وجود فيزايئي، منتجة من مربجمني حاسوبيني، 
وال ختضع للسيطرة أو التحكم فيها من بنك مركزي معتمد أو أي إدارة رمسية دولية، 
وجترى عمليات الشراء والبيع أو حتويلها إىل عمالت أخرى بوساطة اإلنرتنت، وتلقى 

قبواًل اختيارايً لدى املتعاملني فيها.
وقد حققت سوق بورصات العمالت االفرتاضية يف الواقع االقتصادي االفرتاضي 
معدالت منو مرتفعة ومذهلة جداً، وقد أعلنت واحدة من البورصات وهي بورصة بينانس 
)Binance( اليت مقرها يف هونغ كونغ أهنا قد استحوذت على أكثر من25.000  
من  تتخذ  اليت   )Coinbase( بورصة كوينبايس  وإن  واحد،  يوم  يف  جديد  عميل 
سان فرانسيسكو يف الوالايت املتحدة األمريكية مقراً هلا أن لديها أكثر من 20 مليون 
حساب، وبلغ حجم األموال اخلاضعة إلدارهتا 52 مليار دوالر يف شهر مايو 2018، 
وتتجه أكرب 10 بورصات للعمالت االفرتاضية يف العامل طريقها لتحقيق أكثر من مليار 
 )Bloomberg دوالر كرسوم على أساس سنوي على وفق حتليل بلومربغ للسوق
)Market، وبنحو عام فإن حجم سوق العمالت االفرتاضية ككل يتزايد بنحو كبري 
مع عالمات قوية على ارتفاع املعدالت املتوقعة للنمو. ومن الصعب التقليل من فرصة 
استحواذ البورصات حول العامل على حصة سوقية يف سوق سريع النمو.)10( ويعتقد أن 
العمالت االفرتاضية هي أعلى مراحل نضج العوملة املالية، والعملة اإللكرتونية معاً، فمن 
انحية العوملة املالية، فإن أهم ما مييزها هو صعود الرأمسالية أي األمهية املتزايدة لرأس املال 
اليت تتجسد يف صناعة اخلدمات املالية مبكوانهتا من خالل نقل الثروة العينية من يد إىل 
آخر من دون عوائق سواًء داخل البلد أم خارجه)11(، ولكن بفارق أن الثروة املنقولة هي 
الثروة االفرتاضية وليست العينية، أما من حيث العملة اإللكرتونية )هي صورة إلكرتونية 
والصفقات  املعامالت  إجناز  سهولة  هبا  التعامل  إجيابيات  أهم  فإن  النقدية(،  للعملة 

9.  Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, Eurosystem, p 53.
https://www.bundesbank.de/resource/blob/666762/97ec7094c2fba3bca
abb3afbe089da86/mL/2014-annual-report-data.pdf

Crypto Souk .10، ورقة العمل، 26 يونيو 2018، ص: 3.

https://cryptosouk.io/user/themes/custom-theme/pdf/ar/whitepaper.pdf 
11.حجار عبيدة، شوقي جدي، العوملة املالية وثروة األمم بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد االفرتاضي، وقائع امللتقى 
العلمي الدويل اخلامس »االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصادايت الدولية«، للمدة من 14-13 مارس 
2012، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خلميس مليانة، )اجلزائر: جامعة اجلزائر 

3، 2012(، ص: 4.

فرصة  من  التقليل  الصعب  من 
العامل  حول  البورصات  استحواذ 
على حصة سوقية يف سوق سريع 

النمو

https://cryptosouk.io/user/themes/custom-theme/pdf/ar/whitepaper.pdf
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التجارية اليت تكون مباشرة بني البائع مثاًل واملشرتي من دون وسيط بنكي، ومن دون 
التحكم  معامالت واعتمادات بنكية وغريها، فهي معامالت مفتوحة املصدر، وتتيح 
أينما يريد الشخص  العالية املستخدمة واملخزنة  التشفري  تقنيات  ابألموال أبمان وعرب 
على هاتفه أو حاسوبه وغريها، فهي توفر الوقت واجلهد، وميكن لتلك العمالت أن 
استثمارية؛  حمفظة  إنشاء  طريق  ومن  وشرائها،  بيعها  عرب  لالستثمار  تستخدم كأداة 

لتحقيق ذلك وغريها من املنافع)12(. 
تساؤل  جاء  هلا  والرتويج  استخدامها  إىل  دعت  اليت  األهداف  أهم  ولبيان 
االقتصادي فلورين جالسر )Florian Glaser( يف دراسته املعنونة »البتكوين أصل 
أو عملة؟ الكشف عن النيات اخلفية للمستخدمني«، وتبحث دراسته عن األهداف 
الرئيسة للمستخدمني من حتويلهم عمالهتم احمللية إىل العمالت االفرتاضية، وتوصلت 
العمالت،  هذه  آبلية عمل  مهتمني  ليسوا  اجلدد  املستخدمني  غالبية  أن  إىل  الدراسة 
ولكنهم يف املقام األول يستخدموهنا أداة استثماريًة لإلفادة من التقلبات يف أسعارها)13(؛ 
 )Speculators( مضاربني  هم سوى  ما  العملة  هبذه  املتعاملني  أن  على  يدل  مما 
ابلعملة فهم مستثمرون ماليون يسعون إىل حتقيق أقصى اإلرابح؛ نتيجة تقلبات أسعارها 
أمام العمالت الورقية العاملية مثل: الدوالر، واليورو، وغريها؛ مما يبنّي أن التعامل مع 
العمالت االفرتاضية ما هو إال تعامل ألجل الربح من خالل عد العمالت االفرتاضية 
النقدية  العمالت  هبا  تعمل  اليت  املعتادة  الوظائف  لديها  وليس  أهنا سلعه  على  كافة 
لزايدة هذا  إىل وسائل عدة  منهم  األمر عن ذلك وعمد بعض  ابتعد  التقليدية، وقد 
عنه  بدياًل  ليكون  اإللكرتوين  الوكيل  برانمج  مثل  تقنية  برامج  كاستخدام  الكسب، 
يف التنقيب ومن دون توقف، أو استخدام أشخاص آخرين مقابل مبلغ معني هبدف 
احلصول على العمالت االفرتاضية هبدف البيع الالحق هلا، وقد جنم عن هذا األسلوب 
األخري ظهور ما يسمى بـ »مزارع الذهب« وهو مصطلح يطلق على من يقوم بدور 
املنقب من أجل مجع العمالت االفرتاضية، مث يعمد إىل بيعها إىل آخرين مقابل مبلغ 

نقدي حقيقي)14(.

الرقمية،  ابلعمالت  التعامل  من  وموقفها  فلسطني  عملها:  وآلية  خماطرها  االفرتاضية  العمالت  التحرير،  12.هيئة 
ابنوراما البورصة، نشرة إلكرتونية متخصصة، يونيو 2018، عدد 17، فلسطني، ص: 5. 

13.عبد هللا سليمان عبد العزيز الباحوث، النقود االفرتاضية : مفهومها وأنواعها وآاثرها االقتصادية، اجمللة العلمية 
لالقتصاد والتجارة، يناير 2017، عدد 1، كلية التجارة، جامعة عني الشمس، القاهرة، ص: 10.

14.آالء يعقوب يوسف، األموال االفرتاضية: رؤية قانونية يف مفهومها وصاحب احلق فيها، جملة جامعة الشارقة 
للعلوم الشرعية والقانونية، ديسمرب 3016، عدد 2، جامعة الشارقة، الشارقة، ص: 253.

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

العمالت  مع  التعامل  أن 
االفرتاضية ما هو إال تعامل ألجل 
العمالت  عد  خالل  من  الربح 
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املعتادة  الوظائف  لديها  وليس 
النقدية  العمالت  هبا  تعمل  اليت 

التقليدية
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اثلثًا: التمييز بني العملة االفرتاضية والعملة النقدية  
هناك جمموعة من الفروق اليت متّيز العملة االفرتاضية من العملة النقدية من حيث 
الصفات واالستخدام واإلنتاج والتداول والتنقيب والتعدين واخللق، وميكن إمجاهلا ابآليت:  

التعدين . 1 عمليات  عليه  يطلق  برانمج  يصدرها  االفرتاضية  العملة  إن 
التنقيب )Mining(، ويكون تنصيبه يف  )Crypto mining( أو 
ويكون  التبادالت،  بفعل  جداً  ابلغة  محاية  ويوفر  املستخدمني،  حاسوب 
تشغيله على خوادم خاصة، ُصممت إلصدار كمية حمددة بصورة سنوية، 
وخُتفض هذه الكمية إىل النصف كل أربع سنوات)15(، وعلى العكس من 
ذلك فإن العملة النقدية يصدرها البنك املركزي أو أي مؤسسة مالية دولية، 
وحتدد كمية اإلصدار النقدي على وفق أسس ومبادئ تفرضها عالقة الكتلة 

النقدية حبجم االقتصاد.
إن برانمج العملة االفرتاضية ينقب افرتاضياً وفق برجمة معينة عن العمالت، . 2

جهاز  معاجل  قوة  تكون حبسب  هذه  وقوهتا  التنقيب  عملية  جودة  ولكن 
احلاسوب )Processor(؛ فكلما كان معاجل اجلهاز أقوى كانت عملية 
البنك  التنقيب أفضل، ومن مث ينتج عنها توليٌد للعملة بشكل أكرب، أما 
النقدية لتحسني االقتصاد والتقليل من  السياسة  املركزي فيعمل على وفق 
التغريات الدورية له على وفق أدواته وهي نسبة االحتياطي القانوين وعمليات 

السوق املفتوحة وسعر إعادة اخلصم.
إن العملة النقدية ميكن حتويلها إىل عملة إلكرتونية تتمتع ابلصفة النقدية، . 3

النقدية؛  للعملة  بذاهتا، بل هي صيغة غري مادية  قائماً  نقداً  ليست  وهي 
ألن إصدارها يتمثل يف حتويل شكل العملة من الصيغة الورقية أو املعدنية 
احلساابت  وتسوية  للمدفوعات،  أداة  وُتستخدم  اإللكرتونية،  الصيغة  إىل 
فيما بني العمالء واملصارف من خالل قنوات االتصال اإللكرتونية)16(، أما 
العملة االفرتاضية فهي على العكس من ذلك؛ إذ ميكن حتويلها إىل عملة 
معدنية أو ورقية تتمتع ابلصفة االفرتاضية )املشفرة(؛ فهي ليست نقداً قائماً 

بذاهتا، وإمنا هي صيغة مادية للعملة االفرتاضية.

15.الباحوث، النقود، ص: 23.

16.الباحوث، النقود، ص: 15.

https://www.quandl.com/data/BCHAIN/TOTBC-Total-Bitcoins.

حتويلها  ميكن  النقدية  العملة  إن 
إىل عملة إلكرتونية تتمتع ابلصفة 
قائماً  نقداً  ليست  النقدية، وهي 
مادية  بذاهتا، بل هي صيغة غري 

للعملة النقدية
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يتطلب إنتاج العملة االفرتاضية قدراً معيناً من العمل إلنتاج كمية معينة من . 4
النقود، ويكون تعديل هذا القدر من موقع الشبكة الرئيس، حىت ال حيدث 
اإلفراط يف إنتاجها وللمحافظة على الكتلة النقدية املعروضة احملددة سابقاً؛ 
إذ بلغت كمية عملة البتكوين مثاًل حوايل 16 مليون وحدة إىل 16 يناير 
2017، وحددت كميتها اإلمجالية 21 مليون وحدة حىت العام 2040 
وبعدها ستتوقف عمليات إصدارها)17(، وابلضد من ذلك أن خلق العملة 
االقتصاد  نشاط  على  يعتمد  االقتصاد  يف  النقدية  وحتديد كتلتها  النقدية 
ومنوه، فضاًل عن أن قيمتها ال تعتمد على كمية إصدارها، وإمنا تعتمد على 

قوة االقتصاد ومتانته.    
القانون يف دول . 5 النقدية وحدة إبراء للقيمة، مضمونة بوساطة  العملة  تُعدُّ 

العامل كله، إال أنه ال توجد أي قوة إبراء قانونية للعمالت االفرتاضية غري 
قبول األطراف املتعاملة هبا)18(.

العملة االفرتاضية حمددة االستخدام والتداول، إذ يقتصر استخدامها . 6 تُعدُّ 
وتداوهلا أبصحاب اخلربات واملهارات الربجمية فقط دون سواهم من اجلمهور، 
وعلى خالف ذلك فإن العملة النقدية استخدامها وتداوهلا ذات شيوع اتم 
للجمهور، وبغض النظر عن مستوى املستخدم العلمي والتقين ومهاراته يف 

استخدام احلاسوب والربجميات.
االدخار، ومن مث زايدة . 7 إىل زايدة  اجملتمع  النقدية يف  العملة  فائض  يؤدي 

العملة  أما يف  احلقيقية)19(،  الثروة  االقتصاد، ومن مث ستزيد  االستثمار يف 
االفرتاضية؛ فعلى الرغم من عدم وجود فائض يف العملة االفرتاضية، إال أن 
هناك تزايداً يف الثروة غري احلقيقية أو ما يسمى الثروة االفرتاضية، ولكن من 

دون زايدة مساوية للثروة احلقيقية يف اجملتمع.   
إن الصفقات والعمليات اليت تكون بني املتعاملني يف العمالت االفرتاضية . 8

تبقى جمهولة اهلوية، كما أن عدم وجود القوانني الضابطة واملنظمة لتداول 
تلك العمالت قد يهدد االقتصاد واألمن القومي، وقد يفتح اجملال لتهريب 
وغسيل األموال والتحكم حبجم السيولة يف السوق، فضاًل عن عدم وجود 

17.  https://www.quandl.com/data/BCHAIN/TOTBC-Total-Bitcoins.
18.  الباحوث، النقود، ص: 54.

19.عبيدة، جدي، العوملة، ص: 7.
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اليت  والعمليات  الصفقات  إن 
تكون بني املتعاملني يف العمالت 
اهلوية،  جمهولة  تبقى  االفرتاضية 
القوانني  وجود  عدم  أن  كما 
تلك  لتداول  واملنظمة  الضابطة 
االقتصاد  يهدد  قد  العمالت 

واألمن القومي
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قوانني وضوابط للحماية واألمان يف حالة سرقة تلك العمالت أو فقداهنا؛ 
إذ مبجرد أن يتوقف احلاسوب ستفقد األموال الرقمية مجيعها، وكذلك تؤدي 
املالية  السياستني  وظائف  بينها  ومن  احلكومية  الوظائف  بعض  حتييد  إىل 
والنقدية)20(، ولكن يف العمالت النقدية فإن وجود القوانني واألنظمة يقلل 
عمليات التهريب، وغسيل األموال، وحتييد عمل احلكومة لوظائفها الرئيسة.

ال ميكن توريث العمالت االفرتاضية يف حال موت صاحبها، وعلى العكس . 9
من ذلك فإن العمالت النقدية ميكن توريثها وتوزيعها حبسب الشريعة والقانون.

إن أهم وظائف العملة النقدية هي أهنا مقياس للقيمة ووسيلة للمبادالت، . 10
مقياس  فالنقود  أخراين:  وظيفتان  ُتشتق  األصليتني  الوظيفتني  هاتني  ومن 
يف  ذلك  من  العكس  وعلى  للقيمة)21(،  ومستودع  املؤجلة  للمدفوعات 
العمالت االفرتاضية ال توجد مثل هذه الوظائف، وإن وجدت فإهنا تكون 

نسبية مقارنة ابلعملة النقدية.  
يكون ختفيض عدد العمالت االفرتاضية آلياً بغض النظر ملن ميلكها، ففي . 11

املستحدثة  عمالهتا  لعدد  سنوي  ختفيض  جيرى  -مثاًل-  البتكوين  عملة 
مبقدار النصف حىت يتوقف إصدارها بصفة هنائية عند الوصول إىل جمموع 
كلي يقدر بـ 21 مليون بتكوين)22(، ولكن يكون إتالف العمالت النقدية 
املهرتئة أو املمزقة عند دخوهلا البنك املركزي، وجيرى تعويض التالف منها 
السياقات  بطبع عملة جديدة على وفق حمضر إداري وقانوين وعلى وفق 

القانونية.  
األول: . 12 النوع  اهلجمات،  من  لنوعني  تتعرض  االفرتاضية  العمالت  تتعرض 

يتمثل يف قيام مستخدم ما ابستعمال البتكوين أو استهالكه نفسه مرتني 
للعنوان نفسه )Double Spending(، والنوع الثاين: يتمثل يف قيام 
 Malicious( الشريف  يسمى ابملنقب غري  ما  املستخدمني وهو  احد 
النظام،  داخل  ومهي   )Block( صندوق سجالت  إبدراج   )Miners
وعلى إثره ميكن أن حيصل على عدد من البتكوين اجلديدة من دون وجه 

20.هيئة التحرير، العمالت، ص: 5.
21.مرياندا زغلول رزق، النقود والبنوك، كلية التجارة، )القاهرة: جامعة بنها، 2008(، ط1، ص: 36.

الرقابة، )القاهرة:   التداول وإشكاليات  البديلة والعمالت الرقمية بني حرية  22.هيئة التحرير، منصات املعامالت 
مركز هردو لدعم التعبري الرقمي، 2018(، ص: 8.

النقدية  العمالت  إتالف  يكون 
دخوهلا  عند  املمزقة  أو  املهرتئة 
تعويض  وجيرى  املركزي،  البنك 
عملة جديدة  بطبع  منها  التالف 
وقانوين  إداري  حمضر  وفق  على 

وعلى وفق السياقات القانونية.
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حق)23(؛ وذلك هبدف مايل صرف وهو زايدة مدخراته االفرتاضية، ولكن 
ميكن أن تتعرض العمالت النقدية كذلك إىل عمليتني مها: تزييف العملة 
سواًء  قانوانً  املتداولة  النقدية  األصلية  للعملة  مشاهبة  عملة  -وهو صناعة 
أكانت ورقية أم معدنية من مصدر غري شرعي-، وتزوير العملة -وهو إجراء 
تغيري يف العملة النقدية الصحيحة وحتويلها من عملة ذات فئة قليلة إىل ذات 
فئة أكرب-، أو تغيري قيمة الصكوك وغريها؛ وذلك ليس هبدف مايل صرف 
لزايدة الدخل النقدي للمزيف أو املزور فقط؛ ولكن قد تكون هناك أهداف 

سياسية من وراء ذلك اجلرم.  
إن استخدام العمالت النقدية وتداوهلا يكون جربايً حبكم القانون، وعلى . 13

العكس من ذلك يف العمالت االفرتاضية فإن التعامل هبا يكون اختيارايً؛ 
مما يدل على أن تداول العمالت النقدية تكون أمشل وأعم من العمالت 
االفرتاضية، ومن مث فإن الفائدة املتوخاه من العمالت النقدية تكون أكثر 
بكثري من العمالت االفرتاضية. فاهلاتف األرضي هو أحد األمثلة األمنوذجية 
على ذلك فامتالك أول هاتف أرضي ليس مفيداً للغاية ألنه ال يوجد من 
تتحدث إليه، ولكن كلما زاد عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف األرضي يف 

هناية املطاف، يصبح اهلاتف أكثر فائدة)24(.
تتسم قيمة العمالت االفرتاضية بتقلبات شديدة وتنطوي على خماطر كثرية . 14

وعلى  االئتمانية()25(،  )الورقية  النقدية  للعمالت  كبرياً  هتديداً  متثل  حبيث 
العكس من ذلك يف العمالت النقدية اليت تكون قيمتها حمددة بنظامي سعر 

الصرف املرن أو الثابت بنحو عام.
تؤدي النظم النقدية املستقرة ثالث وظائف حامسة وهي: احلماية من خماطر . 15

االنكماش اهليكلي، والقدرة على االستجابة مبرونة للصدمات املؤقتة للطلب 

23. الباحوث، النقود، ص: 34. 
24. ستيفان إنغفيس، االستغناء عن النقود، جملة التمويل والتنمية، يونيو 2018، عدد 55، صندوق النقد الدويل، 

واشنطن، ص: 11. 

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
25. دونغ هي، السياسة النقدية يف العصر الرقمي، جملة التمويل والتنمية، يونيو 2018، عدد 55، صندوق النقد 

الدويل، واشنطن، ص: 14.

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

العمالت  تتعرض  أن  ميكن 
مها:  عمليتني  إىل  النقدية كذلك 
تزييف العملة -وهو صناعة عملة 
النقدية  األصلية  للعملة  مشاهبة 
أكانت  سواًء  قانوانً  املتداولة 
غري  مصدر  من  معدنية  أم  ورقية 

شرعي-، وتزوير العملة

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
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على النقود ومن مث متهيد الدورة االقتصادية، والقدرة على اإلقراض كمالذ 
أخري)26(، وعلى خالف ذلك فإن النظم االفرتاضية ال تستطيع القيام هبذه 

الوظائف أبداً.
رابعًا: خماطر العملة االفرتاضية على االقتصادات العربية

يقول هنري البوري )Henri Laborit( الذي اشتهر بكتاابته الفلسفية أن 
جسامة املشكلة تكمن يف التقدم اخلارق والتغيري العجيب، وهي أمور ستكون ضرورية 
للخروج من العصر احلديدي الكوكيب، فلم تعد ثورة التقدم اخلارق على فاعل أساس 
)احلزب أو العمال(، وفعل أساس )االستحواذ على السلطة(، وبؤرة اجتماعية أساسية 
)وسائل اإلنتاج(؛ فهي تتطلب تعددية يف التحوالت والتغريات والثورات تكون يف الوقت 
نفسه يف العالئق يف اجملاالت كلها مبا فيها الفكر)27(، وأتيت بعد ذلك العملة االفرتاضية 
يف جتميع أواصر تلك األمور وجتعل من العوملة التقليدية )Globalization( -اليت 
اهلوية  تغييب  عن  فضاًل  املال،  ورأس  واخلدمات  السلع  حركة  وحررت  احلدود  ألغت 
الوطنية حىت أصبحت القضااي احمللية هي نفسها اإلقليمية وهي نفسها العاملية- عوملة 
افرتاضية )Virtual Globalization(، ففي مناهج قياس العوملة التقليدية جيرى 
قياس كريين )A.T. Kearney(، ومنهج  منهج  العوملة وفق منهجني مها:  قياس 
كوف )KOF Index( وابملقارنة بني املنهجني يتبني أن منهج كريين اعترب املؤشر 
فقد عد  منهج كوف  أما  بنسبة 35.29 %،  أمهية وحظي  األكثر  االقتصادي هو 
املؤشر االجتماعي هو األهم وحظي بنسبة 39 %)28(، ومبا أن العوملة االفرتاضية اليت 
تكونت عن طريق وسيلتها الرئيسة وهي العملة االفرتاضية جتعل من املؤشرين )املؤشر 
مؤشر كوف-  -حبسب  االجتماعي(  و)املؤشر  منهج كريين،  -حبسب  االقتصادي( 
 Virtual Index of( مؤشراً واحداً ميكن أن نطلق عليه املؤشر االفرتاضي للعملة
ينتج 74.29 %، وهنا تكمن خطورة  Currency(، وجبمع نسبة املؤشرين معاً 
العملة االفرتاضية على االقتصاد العريب، فإذا جرى اعتماد العملة االفرتاضية يف البالد 
ظل  يف  األجنبية،  للتبعية  ترهتن  املالية سوف  إيراداهتا  من  فإن 74.29 %  العربية، 
التجاري  االنكشاف  بلغ  وقد  البالغ 68.5 %،  العريب  التجاري  االنكشاف  مؤشر 

26. هي، السياسة، ص: 14.     
27. إدغار موران، إىل أين يسري العامل؟ ترمجة: أمحد العلمي، وزارة التعليم العايل، امللحقية الثقافية السعودية يف 

فرنسا، )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 2009(، ط1، ص: 64-63.
28. وليد عبد احلي، انعكاسات العوملة على الوطن العريب، سلسلة أوراق اجلزيرة 21، مركز اجلزيرة للدراسات، 

)بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، 2011(، ط1، ص: 18-20.     

فلم تعد ثورة التقدم اخلارق على 
فاعل أساس )احلزب أو العمال(، 
على  )االستحواذ  أساس  وفعل 
السلطة(، وبؤرة اجتماعية أساسية 
تتطلب  فهي  اإلنتاج(؛  )وسائل 
والتغريات  التحوالت  يف  تعددية 
نفسه  الوقت  يف  تكون  والثورات 
مبا  اجملاالت كلها  يف  العالئق  يف 

فيها الفكر
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جمللس التعاون اخلليجي حوايل 84 % عام 2017 )29(، وعند مجع املؤشرين )املؤشر 
اإليرادات  من   %  142.79 ينتج  العريب(  االنكشاف  مؤشر   + للعملة  االفرتاضي 
املالية العربية سرتهتن للتبعية اخلارجية؛ وهذا يعين أن 42.79 % من املدخرات العربية 
ستتآكل وسرتهتن للعامل اخلارجي، أما عند مجع املؤشرين )املؤشر االفرتاضي للعملة + 
مؤشر االنكشاف لدول جملس التعاون اخلليجي( فينتج 158.29 % من اإليرادات 
املدخرات  من  أن 58.29 %  يعين  وهذا  اخلارجية،  للتبعية  اخلليجية سرتهتن  املالية 

اخلليجية ستتآكل وسرتهتن للعامل اخلارجي.
وأتسيساً ملا سبق ذكره، ميكن حتليل خماطر العملة االفرتاضية على االقتصادات 
العربية مبراحل عدة قبل نضج خطرها الرئيس ذلك، وميكن إجياز مراحل نضج خماطرها 

على النحو اآليت:
1- مرحلة االستخدام والتداول:

• 	.)Bitcoin( طرح نوع حمدد من العمالت االفرتاضية، ومن أمهها البتكوين
• الرتويج عن النوع احملدد من العمالت االفرتاضية؛ الكتساب ثقة املستهلك واملتعامل 	

هبا.
• طرح أنواع أخرى من العمالت االفرتاضية لغرض املنافسة، والتغطية على عيوب 	

افرتاضية  عملة   )711( حوايل  عددها  بلغ  وقد  الرئيسة،  االفرتاضية  العمالت 
وبريكوين   ،)Namecoin( ونيمكوين   ،)Litecoin( اليتكوين  أمهها  ومن 
 ،)Feathercoin( وفيذركوين ،)Novacoin( ونوفاكوين ،)Peercoin(
Dinarcoin(، وزيكاش )Zcash(، وغريها)30(، مث   E-( وإي داير كوين
 ،)Bitcoin( عملة حىت أبريل 2018 ومن أمهها: البتكوين )ارتفعت إىل )1500

وإيذر )Ether(، وريبال )Ripple( مها األكثر استخداماً يف العامل)31(.
• إبراز املميزات والصفات للعمالت االفرتاضية كلها.	
• اختيار املستهلك أو املتعامل للعملة االفرتاضية املقتنع هبا بناًء على ثقته هبا من دون 	

29. www.data.albankaldawli.org. 
30.الباحوث، النقود، ص: 30-19.

31.أنطوان بوفرييه، فيكرام هاكسار، ما هي العمالت املشفرة، جملة التمويل والتنمية، يونيو 2018، عدد 55، 
صندوق النقد الدويل، واشنطن، ص: 27.

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
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غريها من العمالت االفرتاضية األخرى.
• انتقال عملية الرتويج للعمالت االفرتاضية من منتج العملة االفرتاضية إىل املتعامل 	

هبا.
• التوسع يف التعامل ابلعملة االفرتاضية يف الدول األوروبية والغربية ذات االقتصادات 	

املتطورة.
• التوسع يف التعامل ابلعملة االفرتاضية يف الدول العربية ذات االقتصادات الغنية، 	

فضاًل عن االقتصادات ذات القيمة املرتفعة لعمالهتا أمام العمالت الرئيسة.
• انتشار التعامل ابلعملة االفرتاضية يف أروقة املدن واملناطق واألزقة واحلارات يف البالد 	

العربية املشار إليها سابقاً حىت تبلغ غرف املنازل يف الدار الواحدة.
2- مرحلة الرمسلة: 

ويف هذه املرحلة جيرى حتويل العملة االفرتاضية إما إىل عملة ورقية وعلى شكل 
عمالت رئيسة وإما مشاريع استثمارية حقيقية وليست افرتاضية  كأن تكون على شكل 

)شركات، وعقارات، ومصانع، وأسهم، وسندات، وغريها(.
3- مرحلة انفجار الفقاعة: 

ويف هذه املرحلة هناك سيناريوهان مها: األول: فقدان قيمة العملة االفرتاضية أمام 
العمالت، سواًء احمللية منها أم األجنبية، فضاًل عن هتاوي أسعار األسهم والسندات 
يف بورصة الشركات واملصارف اليت تتعامل ابلعمالت االفرتاضية يف البالد العربية، يف 
االفرتاضية مروجيها سواًء  العملة  أو  الكبار ألصحاب  للمستثمرين  ظل صمت دويل 
أكانوا من العرب أم األجانب، ومن مث زايدة قيمة العملة احمللية أمام العملة االفرتاضية 
والعمالت الرئيسة؛ نتيجة زايدة الطلب عليها، ومن مث جترى زايدة االسترياد السلعي 
Marshal-( مارشال-لرينر  قيد  االقتصادية وحبسب  النظرية  على  بناًء  بنحو كبري 

Lerner( يف قياس نسبة الزايدة يف االسترياد السلعي إثر ارتفاع قيمة العملة احمللية 
أمام العمالت الرئيسة، والعكس صحيح ابلنسبة للصادرات السلعية.

اآلخر: هو زايدة قيمة العملة االفرتاضية أمام العمالت، فضاًل عن ارتفاع أسعار 
األسهم والسندات يف بورصة أسواق املال االفرتاضية، ومن مث اخنفاض قيمة العملة احمللية 
أمام العملة االفرتاضية والعمالت الرئيسة؛ نتيجة اخنفاض الطلب عليها، ومن مث جتري 
زايدة الصادرات السلعية بشكل كبري حبسب قيد مارشال-لرينر يف قياس نسبة الزايدة 
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يف الصادرات السلعية إثر اخنفاض قيمة العملة احمللية أمام العمالت الرئيسة.
ويف كال السيناريوهني سيصاب االقتصاد العريب مبوجة من الصدمات املستوردة 
اليت تؤثر بشكل أو آبخر على أسعار صرف العمالت الوطنية وبغض النظر عن طبيعة 
أنظمة الصرف املتعامل هبا لكل دولة، وهذا سيؤثر سلباً على أهم املفاصل احلاكمة إلدارة 
اقتصادايت البالد  العربية إال وهي املوازنة املالية العامة، ومن مث ستتفاقم االختالالت 

اهليكلية يف القطاع املايل واإلنتاجي والسلعي )التجارة اخلارجية( هذا من جهة.
واألمر املهم الذي يفاقم من انفجار الفقاعة هو ليس من املعروف حىت اآلن 
بسبب  االفرتاضية  األصول  العمالت  لشراء  املستثمرون  يقرتضها  اليت  األموال  حجم 
الطبيعة املبهمة هلذه السوق اليت ال ختضع للتنظيم وما تزال يف مرحلة مبكرة من التطور 
وعدم انكشاف البنوك الكربى هلا إال بدرجة حمدودة، وابلطبع فإن هذا السوق تعتمد 
على الرفع املايل، فبعض عمليات تبادل العمالت االفرتاضية تتيح للمستثمرين اقرتاض 
أموال تصل قيمتها إىل 100 ضعف األرصدة النقدية املودعة يف حساابهتم)32(، من 
جهة اثنية، فهو أمر يؤدي حتماً إىل تفاقم األزمة املالية العاملية ال انفجار الفقاعة فقط.

4- اندالع األزمة املالية العاملية املستقبلية:
ويف هذه املرحلة ينتقل انفجار فقاعة العملة االفرتاضية من العامل االفرتاضي إىل 
العامل احلقيقي ابلتوجه حنو توريق العملة االفرتاضية؛ وهذا يعين حتويل رأس مال افرتاضي 
العاملية، والسيما يف  إىل رأس مال حقيقي؛ وهو مشابه ملا حدث يف األزمات املالية 
األزمة املالية العاملية عام 2008 اليت اندلعت يف الوالايت املتحدة األمريكية؛ إذ مل يرجع 
التوسع يف اإلقراض فقط إىل جتاهل اعتبارات احلدود املعقولة للرافعة املالية لكل مؤسسة 
بل إن النظام املايل يف الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزايدة حجم اإلقراض 
 ،)Derivatives Financial( املالية املشتقات  امسه  جديد  طريق اخرتاع  عن 
وهو اخرتاع ينتج عن طريقه توليد موجات متتالية من األصول املالية، وقد بدأت هذه 
الظاهرة مبا يسمى »ابلتوريق« )Securitization( على األصل الواحد، والسؤال 
هو كيف جيرى التعامل مع هذه اإلشكالية وحلحلة األزمة يف حال ذلك األصل الواحد 
ليس حقيقياً لكنه افرتاضي. واإلشكالية األخرى ليست يف وجود االقتصاد االفرتاضي 
مبا  الديون  أدوات  إصدار  املنضبط والسيما يف  وتوسعه غري  احنرافه  بل يف  ذاته،  حبد 

32.أندرايس أدراينو، نبذة اترخيية قصرية عن فورة األصول املشفرة، جملة التمويل والتنمية، يونيو 2018، عدد 55، 
صندوق النقد الدويل، واشنطن، ص: 21.

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

اإلقراض  يف  التوسع  يرجع  مل 
فقط إىل جتاهل اعتبارات احلدود 
لكل  املالية  للرافعة  املعقولة 
يف  املايل  النظام  إن  بل  مؤسسة 
اكتشف  قد  الصناعية  الدول 
حجم  لزايدة  جديدة  وسيلة 
اإلقراض عن طريق اخرتاع جديد 

امسه املشتقات املالية
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يفوق حاجة االقتصاد احلقيقي، ولذلك حددت اتفاقية ابزل للرقابة على البنوك حدود 
التوسع يف اإلقراض ومن مث االقرتاض، فالبنك ال يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة 
معينة مما ميلكه من رأس املال واحتياطي وهذا ما يعرف ابلرافعة املالية)33(. والعالج هنا 
ال يكون ابستئصال هذا االقتصاد االفرتاضي وأدواته وإمنا إبخضاعه ملزيد من االنضباط 
واملسؤولية)34(، وتطبق عليه الضوابط احلاكمة يف االقتصاد احلقيقي. ومن أهم األسباب 

الثانوية اليت تعجل يف اندالع األزمة هي:
للنقود . 1 الكلي  العرض  اثر زايدة  العاملية،  االقتصادات  التضخم يف  زايدة معدل 

بعدها وسيلة تبادل إضافية على املستوى الدويل)35(، ومن مث ستبتلى االقتصادات 
العربية مبا يسمى ابلتضخم املستورد.

ابلقطاع 2.  املتعلقة  االقتصادية  القوانني  االفرتاضية سيبطل  ابلعمالت  التعامل  إن 
املايل ومؤشراته، ومن بينها كمية النقود املتداولة، وسرعة تداوهلا، وأسعار الفائدة 

وغريها.
النمساوية)36(، سينجم عنه . 3 املدرسة  العملة حبسب  للناس ابختيار  السماح  إن 

اخلشية من تفعيل قانون كريشام )Greshams Law( الذي ينص على أن 
العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة من التداول، لصاحل العمالت االفرتاضية، مما 
قد يطرد العمالت النقدية من التداول وتُعد نوعاً من أنواع الثروة املكتنزة، وترتفع 

أسعار فائدهتا إىل مستوايت تنذر بتوقف االستثمار برمته.  
ال سبيل للعودة للخلف اآلن، فالتكنولوجيا املشفرة ستشهد مزيداً من االنتشار، . 4

الثورة  تقييدها ابلتشريعات: ألن  أو  أن ختفق كل جهود جتاهلها  املرجح  ومن 
مستوى  على  الفعل  وردود  التكيف  وترية  وإن  عاملي،  بطابع  تتسم  الرقمية 
السياسات ستكون -صواابً أو خطأ- حملية أو إقليمية إىل حد كبري؛ مما يرجح 

وقائع  احلقيقي،  واالقتصاد  االفرتاضي  االقتصاد  بني  العالقة  إشكاليات  احلمزة،  احلليم  عبد  سحنون،  33.حممد 
امللتقى العلمي الدويل اخلامس » االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصادايت الدولية، للمدة 14-13 مارس 
2012، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خلميس مليانة، )اجلزائر:جامعة اجلزائر 3، 

2012(، ص: 5
34.سحنون، احلمزة، اإلشكاليات، ص: 8.

35.الباحوث، النقود، ص: 49.
مؤسسة  )القاهرة:  فتحي خضر،  ترمجة: حممد  موجزة،  مقدمة  االقتصاد:  النمساوية يف  املدرسة  ابتلر،  36.إميون 

هنداوي للتعليم والثقافة، 2013(، ط1، ص: 67.

العملة  ابختيار  للناس  السماح  إن 
حبسب املدرسة النمساوية، سينجم 
عنه اخلشية من تفعيل قانون كريشام 
الذي   )Greshams Law(
تطرد  الرديئة  العملة  أن  ينص على 

العملة اجليدة من التداول
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اختالف اهلياكل االقتصادية والتفضيالت االجتماعية، وستؤثر هذه الثورة على 
االقتصادات اليت متثل مراكز مالية مثل: سنغافورة، وهونغ كونغ وغريها على حنو 
خمتلف عن الدول النفطية مثل: الكويت، وقطر، والسعودية، وغريها)37(، وهذا 
ال يعين أبداً أن الدول النفطية تكون يف مأمن من أزمة الثورة، إذ ستعاين هذه 

 .)Imported Crisis( الدول من ما يسمى ابألزمة املستوردة
العمالت االفرتاضية ال ميكن أن . 5 املال واالقتصاد، أبن  أمجع بعض خرباء شؤون 

الثالث  الوظائف  فيها  تتحقق  ال  ألهنا  النقود؛  قبيل  من  عمالت  عليها  يطلق 
للقيمة)38(،  وخمزانً  حساب،  ووحدة  دفع،  وسيلة  كوهنا  وهي:  للنقود  األساسية 
ولكن تكمن خطورة العمالت االفرتاضية أبن بعض االقتصاديني ومسؤويل البنوك 
املركزية الكبار قد ذكروا انه من املمكن أن تصبح العمالت االفرتاضية يوما ما وسيلة 
بديلة لسداد املدفوعات، ورمبا وحدات للحساب، وهو ما سيخفض الطلب على 

العمالت الورقية االئتمانية أو أموال البنوك املركزية.)39(
خامساً: اخلامتة 

يطابق االستنتاج الرئيس الذي توصل إليه البحث فرضية البحث اخلاّصة ابلواقع 
االقتصادي اآلين حبسب النظرية االقتصادية، والواقع االقتصادي املستقبلي حبسب ما 
أدرج من خماطر على االقتصادات العربية، وهو أن خلط العملة االفرتاضية ابلعملة الورقية 
)الكتلة النقدية( يف التداول واالستخدام واالعرتاف يف أي اقتصاد سيخلق فجوة كبرية 
احلقيقي.  اإلمجايل  احمللي  والناتج  االفرتاضي،  الدخل  إليه  مضافاً  القومي  الدخل  بني 
فالعمالت االفرتاضية بواقعها احلايل فيها حماذير شرعية، وال تتفق متاماً ومبادئ االقتصاد 
اإلسالمي، وميكن تاليف هذه احملاذير الشرعية بوسائل خمتلفة)40(، وال تقتصر خطورهتا 
على مبدأ احلرمة الشرعية الصرف فقط، ولكن آلاثرها االقتصادية الكبرية املتوقعة اليت 
قد حتول االقتصادات العربية من اقتصادات ذات فوائض مالية كبرية ودائنة يف الوقت 

37.  مارتن موآليزين، كل ما ميكن أن يقال عن الثورة الرقمية، جملة التمويل والتنمية، يونيو 2018، عدد 55، 
صندوق النقد الدويل، واشنطن، ص: 8-7.

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
38.إنغفيس، االستغناء، ص: 12. 

39. هي، السياسة، ص: 14.
االقتصاد  فقه  التعامل هبا، منتدى  املشفرة واملعماة ماهيتها وضوابط  العمالت  الكبيسي،  أيوب  40.حممد عيادة 

اإلسالمي 2018، )ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، 2018(، ص: 45. 

خماطر دمج االقتصاد االفرتاضي ابالقتصاد احلقيقي

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf


25  العدد )5( 2019

دواًل  الحق  وقت  يف  تكون  وقد  منخفضة،  مالية  فوائض  ذات  اقتصادات  إىل  نفسه 
ذات عجوزات مالية كبرية أو مدينة؛ والسيما يف الدول النفطية. ففي بعض دول جملس 
التعاون اخلليجي ومن بينها: اإلمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، بلغ عدد مستخدمي 
العمالت االفرتاضية حوايل 200 ألف مستخدم، وهو ما حفز مطعم )ذي بيتزا جايز( 
يف إمارة ديب جلعلها أحد اخليارات للدفع، إىل جانب البطاقة االئتمانية والعملة النقدية، 
فضاًل عن وجود جهاز صراف آيل خاص ابلبتكوين يف مدينة اجلبيل يف السعودية)41(؛ 
استخدام  اليت تصاحب عملية  لالزمات  من غريها  تعرضاً  أكثر  الدول  مما جيعل هذه 
العمالت االفرتاضية أو تداول، والسيما أهنا غري مضطرة الستخدام تلك العمالت يف 

ظل الغموض الذي يكتنفها، ويف ظل الرفاهية املادية اليت تتمتع هبا هذه الدول.
 G( العشرين لبلدان جمموعة  املالية  املركزية ووزراء  البنوك  اجتماع حمافظي  ويف 
اتفقوا مع  إذ  بوينس آيرس يف مارس 2018،  العاصمة األرجنتينيه  املنعقد يف   )20
رأي جملس االستقرار املايل أبن العمالت املشفرة ال متثل هتديداً لالستقرار يف الوقت 
احلايل، ولكنهم اتفقوا أيضا على أهنا قد تشكل هتديداً يف وقت ما مستقباًل، وطالبوا 
جملس االستقرار املايل وغريه من جهات وضع املعايري، ومواصلة العمل على دراسة تلك 
املخاطر  أن  يدل على  مما  الشأن)42(،  احملرز هبذا  التقدم  تقارير عن  وتقدمي  العمالت 
املستقبل؛  يف  ستتفاقم  االفرتاضية  العمالت  استخدام  جراء  العاملي  ابالقتصاد  احملدقة 
نتيجة إنضاج األزمة وبزوغها يف األفق يف ظل ما تعانيه العمالت االفرتاضية من عمليات 
مضاربة خطرية من دون أن يكون هلا وجود حقيقي، أو اعرتاف من أحد البنوك املركزية 

هبا وتبنيها، ومن دون أن يكون هلا أصل )عني ومنفعة( حىت يرجع إليها صاحبه)43(.

41.الباحوث، النقود، ص: 40-55.
 ،55 يونيو 2018، عدد  والتنمية،  التمويل  تنظيمي، جملة  املالية من منظور  التكنولوجيا  42.كريستني الغارد، 

صندوق النقد الدويل، واشنطن، ص: 10.
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf

43.. علي حمىي الدين القرة داغي، املصارف االلكرتونية والرقمية: آاثرها وخماطرها الشرعية وغريها، وقائع مؤمتر 
الدوحة اخلامس للمال اإلسالمي« التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي »، 19 مارس 2019، )الدوحة: وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، وآخرون، 2019(، ص: 28.

التعاون  جملس  دول  بعض  ففي 
اإلمارات،  بينها:  ومن  اخلليجي 
والكويت،  والبحرين،  وقطر، 
العمالت  مستخدمي  عدد  بلغ 
ألف   200 حوايل  االفرتاضية 

مستخدم

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf
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ملخص البحث:
اجلامعيني وتناقضها مع  للخرجيني  العلمي  التحصيل  البحث جدلية  يعاجل هذا 
واقع سوق العمل احمللية من حيث الظروف، والعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
البنيوي حىت غدت من أهم املعوقات والتحدايت اليت  اليت شاركت بتغوهلا وتشكلها 
أحدثت انعكاسية اجتماعية سلبية على خرجيي املعاهد واجلامعات بنحو خاص من 
للضغوط  ونتيجة  العلمية،  ومؤهالهتم  تتوافق  عمل  فرص  على  حصوهلم  عدم  حيث 
بعيدة عن مؤهالهتم  للعمل بوظائف وأعمال ومهن  يلجأون  االقتصادية واالجتماعية 
وطموحاهتم ضمن القطاع العام واخلاص إن توافرت تلك الفرص، ويف حالة عدم توافرها 
يلجاؤن للهجرة )الداخلية واخلارجية(، أو ينخرطون ضمن جماميع منحرفة واجلرمية املنظمة 
واملنظمات اإلرهابية اليت هتدد أمن اجملتمع والدولة؛ مما يشكل هدراً كبرياً يف رأس املال 
االجتماعي واملوارد البشرية، وابلتايل تقويض عملية التنمية املستدامة يف البلد؛ لذا حياول 
وانعكاساهتا  وأسباهبا،  اجلدلية  تلك  لطبيعة  منطقي  وتفسري  فهم  إىل  الوصول  البحث 
اخلطرية على الفرد واجملتمع، والبحث عن حلول ومقرتحات إجرائية ختفف من حدهتا، 

وتكون مقدمة ورؤى لوضع اسرتاتيجيات انجعة من قبل أصحاب القرار احلكومي.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل
حبث اجتماعي ميداني يف مدينة بغداد

أ.د. نبيل نعمان إمساعيل* - د. كمال حممد صديق ** - د. سهران حسني علي***
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Abstract

This research deals with the dialectic of the academic 
achievement of university graduates and their contradictions with 
the reality of the local labor market in terms of the cultural and 
social conditions and factors that contributed to its transformation 
and structural structure، which became one of the most important 
obstacles and challenges that caused a negative social reflection on 
graduates of institutes and universities in particular in terms of lack 
of employment opportunities. In accordance with their scientific 
qualifications، and as a result of economic and social pressures، they 
resort to jobs، jobs and professions that are far from their qualifications 
and ambitions within the public and private sectors. These 
opportunities are available، and if they are not available، they seek 
migration )internal and external( And thus undermine the process 
of sustainable development in the country. Therefore، the research 
attempts to reach a logical understanding and interpretation of the 
nature of the dialectic، its causes and its serious repercussions on the 
individual and society. And the search for solutions and procedural 
proposals to reduce the severity and be an introduction and visions 
for the development of effective strategies by government decision-
makers.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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املقدمة:
يعّد التعليم واالقتصاد األساسني الصاحلني لبناء اجملتمعات املتقدمة فهما املمران 
اجملاالت  بشىت  وعطاءاهتا  الشعوب  قدرات  تتقّلص  وبغياهبما  الرتقائهما  الضروراين 
لقد  االسرتاتيجية.  والقدرات  والعلوم  والسياسة،  اجملتمعات كالثقافة،  حلياة  املكملة 
فالطلبة واألساتذة يعانون إحباطاً  بلغ الواقع التعليمي يف العراق إىل حد صعب جداً 
من السياسات املتبعة واملوجهة اليت كبلت التعليم واجلامعات حتديداً بعشرات القيود، 
خمرجات  مع  املتوافق  العمل  وسوق  التشغيل،  سياسات  مستقبل  وضبابية  واألعباء، 
التعليم، والتوظيف املركزي حسب اخلطة القومية اليت من املفرتض رمسها إلدارة اسرتاتيجية 
التعليم بنحو عام، واجلامعات بنحو خاص لتحقيق أهداف، وبرامج اقتصادية معرفية 
بتحقيق اخلطة القومية للبلد حسب االحتياج واألمهية للتخصصات املطلوبة؛ وعليه فإن 
األستاذ والطالب يف ظل هكذا وضع أصبحا حماصرين نفسياً وتربوايً ومعنوايً واقتصادايً 
عامة  للتعليم بصورة  احلقيقية  املهام  ينعكس على  احلال  بطبيعة  االختناق، وهذا  حد 

واقتصادايت املعرفة والتنمية ابخلصوص.
واالجتماعي  النفسي  الصراع  جدلية  مشكلة  وصف  على  البحث  فكرة  تقوم 
وتفسريها وحتليلها الذي يعيشه اخلرجيون الشباب بني رغباهتم وميوهلم وطموحاهتم من 
جهة، وضغوطات أسرهم يف توجيههم إىل ما يرغبونه من جهة، وما يفرضه واقع سوق 
العمل احمللي من مهن وأعمال قد ال تنسجم مع تطلعاهتم، وتطلعات أسرهم، وما ينبغي 
وخمرجاته  التعليم  مدخالت  بني  التوازن  حتقيق  أتباعه يف  االقتصادية  السياسات  على 
على الصعيدين العملي واملهين كثروة بشرية اقتصادية تنظر إىل مجيع التخصصات نظرة 
والواجبات،  احلقوق  يف  واملساواة  االجتماعية،  العدالة  مبدأ  على  تقوم  عادلة  توزيعية 
وتكافؤ الفرص بني مجيع اخلرجيني حسب اخلطة القومية للتعليم والتشغيل. فاملالحظ 
التنظيم،  والتخطيط االسرتاتيجي، واضطراب  املؤسسية،  الفلسفة  الواقع غياب  أبرض 
التعليم، وخمرجاته ضمن سوق العمل، إذ تكمن  والتوزيع الال متكافئ بني مدخالت 
االقتصاد  ظل  يف  املتبعة  احلكومية  والسياسات  والربامج  اخلطط  يف  اخلرجيني  مشكلة 
أحادي اجلانب اعتماداً على الريع النفطي وحتصيل الضرائب، والفوائد، وإعادة توزيعها 
بنحو غري عادل، فضاًل عن عدم استقرار الوضعني األمين والسياسي، واستشراء الفساد 
اإلداري واملايل، ومزامحة العمالة الوافدة، واحلراك املزيف الذي أدى إىل صعود فئات من 
حديثي النعمة واستحواذهم مبحسوبيتهم أمور التأثري يف تعيني أقرابئهم، واالجتاه إىل نظام 

غياب  الواقع  أبرض  فاملالحظ 
والتخطيط  املؤسسية،  الفلسفة 
التنظيم،  االسرتاتيجي،واضطراب 
والتوزيع الال متكافئ بني مدخالت 
سوق  ضمن  وخمرجاته  التعليم، 

العمل
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العوائل ابلتشغيل حبيث ساعد يف تعطيل الكثري من الطاقات وزايدة يف معدالت البطالة 
ابختالف أشكاهلا، وأجرب العديد من اخلرجيني على التسّرب الدراسي، وامتهان أعمال 
ال متت بصلة مع ما تعلموه وما بذلوه من جهود يف سبيل حتقيق أحالمهم وطموحاهتم 
وآمال أسرهم، فضاًل عن أن زايدة حالة القنوط واإلحباط وضبابية املستقبل أثرت كثرياً 
على تعثر املتعلمني غري اخلرجيني ودافعيتهم؛ مما دفع ابلكثري منهم إىل التكالب على بعض 
االختصاصات ذات التعيني املركزي بغض النظر عن رغبتهم وميوهلم وقدراهتم الذاتية، 
وكذلك دفع ابلكثري منهم إىل سلوك أساليب احملسوبية والرشى يف سبيل احلصول على 
فرصة تعليم مركزي أو وظيفة جيدة مادايً، بينما سعى آخرون إىل حماولة البحث عن 
حظوظهم ضمن اهلجرة الداخلية أو اهلجرة اخلارجية يف بلدان أخرى عن طريق اهلجرة 
الشرعية وغري الشرعية حسب وضعهم وأسرهم املادي، وسلك آخرون بسبب غياب 
للعصاابت  االجتماعية واالقتصادية سلوكيات منحرفة واالنضمام  اهلدف وضغوطات 

اإلجرامية أو اإلرهابية واإلدمان على املخدرات والكحول واألعمال الال أخالقية.
املبحث األول: اإلطار النظري للبحث

احملور األول: عناصر البحث:
1- مشكلة البحث:

ال شك أن سوق العمل هي الفيصل الذي يتحقق فيها مثار التعليم والتدريب 
العقالنية  فإن  لذا  أنفسهم؛  وللطلبة  الطلبة  واألسر  التعليمية  للمؤسسات  األكادميي 
وذلك  الغاايت؛  مع  والوسائل  النتائج  مع  املقدمات  توافق  تقتضي  والعملية  النظرية 
لعاملني أساسيني: األول أن اخلريج يقضي نسبة كبرية من وقته يف ميدان العمل، والثاين 
الدور املهم للعمل، وأتثريه على حياة الفرد ومكانته. وألن سوء التوافق بني التحصيل 
نفسية واجتماعية  ذاتية وأسرية وجمتمعية  أثره يف عدة جماالت  ينعكس  العمل  وسوق 
واقتصادية؛ كون اخلريج كياانً إنسانياً متفجر الطاقات وذا مطالب واحتياجات ضرورية 
لتأمني احلياة وتؤكيد الذات فإن اضطرب جانباً منها اضطربت له سائر جوانبها؛ لذا 
التحصيل  بني  األمثل  التوافق  حتقيق  على  وأتثريه  الصراع  هذا  علينا حبث  لزاماً  كان 
التعرف  إىل  يسعى  فبحثنا  املتاحة،  العمل  الالئق ضمن سوق  املهين  والعمل  العلمي 
على جدلية الصراع بني طموحات اخلرجيني وحتصيالهتم الدراسية من جهة، وبني رغبة 
أسرهم وواقع فرصهم يف سوق العمل وانعكاساهتا على الدافعية لإلجناز املهين والنمو 

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

الصراع  علينا حبث هذا  لزاماً  كان 
األمثل  التوافق  حتقيق  على  وأتثريه 
بني التحصيل العلمي والعمل املهين 

الالئق ضمن سوق العمل املتاحة
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االقتصادي للبلد وتوقعات الدور االجتماعي املنشود من جهة أخرى؛ فلقد بلغ عدد 
العاطلني يف حمافظة بغداد )93468( عاطاًل من اجملموع الكلي للمحافظات العراقية 
البالغ )478926( عاطاًل، وبلغت نسبة العاطلني من محلة شهادة دبلوم فما فوق 
الذكور )43999( عاطاًل يف حني  بلغ عدد  إذ  لكال اجلنسني )68345( عاطاًل 
شكلت نسبة اإلانث )24346( عاطاًل من جمموع الكلي للعاطلني، وشكلت نسبة 
الشباب األكادمييني منهم الذين ترتاوح فئتهم العمرية ما بني )19-40 سنة( الذين 
استهدفهم البحث )13057( عاطاًل من املسجلني يف بياانت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية / دائرة التشغيل والقروض لعام 2016 )1(، ويف ضوء ذلك ميكن صياغة 

مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت:
احمللية  العمل  وسوق  العلمي  التحصيل  بني  املهين  التوافق  مستوى  يكون  ملاذا 
األسئلة  منه  وتتفرع  اآلخر؟  لدى  ومنخفضاً  العراقية  اجلامعات  لبعض خرجيي  مرتفعاً 

اآلتية:
- هل التحصيل العلمي للخريج العراقي كان ضمن رغبته الذاتية؟

- ما الدافعية االجتماعية اليت ساعدت بنحو كبري يف عملية اختياره للتخصص 
العلمي؟

العلمي لدى الشباب  التحصيل والتخصص  العمل احلايل مع  - هل يتناسب 
اجلامعي؟

تشغيلية  برامج وسياسات  تبين  الدولة يف  املرتقبة من مؤسسات  األدوار  ما   -
تضمن العدالة التوزيعية بني املخرجات التعليمية، وواقع سوق العمل مبا يضمن االندماج، 

والتوافق املهين للشباب اخلرجيني؟
- كيف تنعكس عملية سوء التوافق املهين على تفكري اخلريج العراقي وسلوكياته 

ونظرته املستقبلية؟
البدائل  وما  العراقي؟  اخلريج  لطموحات  العمل  سوق  واقع  تلبية  مدى  ما   -

املتاحة؟

1.آخر التقارير السنوية للفرتة 2015/7/1 وحىت 2016/12/31، وزارة العمل والشؤون االجتماعية / دائرة 
التشغيل والقروض، ص: 65-63.
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2- أمهية البحث: 
تتأتى أمهية البحث كونه يتناول حبواره جدلية التناقض والتضاد بني ميول اخلرجيني 
التعليم، وتناقضها مع واقع  العراقيني ودافعيتهم وتقاطعهما مع رغبة األهل وخمرجات 
التناقض والتضاد ابلتفكري، واألقوال، واألفعال، وحتليلهما  سوق العمل احمللية ملناقشة 
منطقيا؛ هبدف إخضاعها للتفسري والفهم والتأكيد على أن انعدام التوافق بني التحصيل 
العلمي، وواقع سوق العمل منشؤه ظروف ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ لذا 
فإن السياق االجتماعي هو املتغرّي األساس والفارق بنشأة الدافعية الختيار التخصص 
العلمي بغض النظر عن رغبة اخلريج وأهله، وما حتدثه تلك الدافعية بكل تداعياهتا على 
اسرتاتيجيات  تبين  عرب  احلكومية  االقتصادية  للثقافة  تغيري  تستلزم  من ضغوط  اخلريج 
الدمج والتمكني، وتوفري األرضية املناسبة بتوظيف مجيع التخصصات يف حتقيق املشاركة 
املهنية الالئقة، واالستفادة من الطاقات والقدرات الشبابية يف بناء مؤسسات اجملتمع، 

وتغيري نظرهتم الضبابية املستقبلية.
3- أهداف البحث:

حياول البحث الكشف عن جذور جدلية عدم التوافق بني التحصيل العلمي، . 1
وواقع سوق العمل.

يروم البحث وصف األدوار اليت تؤديها األسرة، وواقع سوق العمل وتفسريمها . 2
بتحديد خيارات اخلريج.

االنعكاسية االجتماعية اليت ختلقها جدلية التناقض بني خمرجات التعليم، وواقع . 3
سوق العمل على اخلرجيني واجملتمع واملسارات اليت تفرضها.

حتليل واقع سوق العمل والتحدايت اليت تواجه اخلرجيني، وإجياد بعض احللول . 4
والبدائل اليت تقلل من سوء التوافق بني املتوقع واملالحظ.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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املبحث األول: احملور الثاين: حتديد مفاهيم البحث الرئيسة: )الشباب، التحصيل، 
التشغيل(:

1- الشباب Youth: ينظر علم االجتماع عادة إىل الشباب بوصفه مكانة 
مكتسبة على حنو ال دخل للفرد فيه، أو كصفة حيددها اجملتمع، وليس جمرد الظرف 

البايولوجي املرتبط بصغر السن، ويستخدم املصطلح بطرائق ثالث)2(:
- طريقة العمومية اليت تغطى جمموعة من مراحل دورة احلياة، املمتدة من الطفولة 

املبكرة إىل أوائل البلوغ
- بديل مفضل ملصطلح املراهق؛ للداللة على النظرية والبحوث اليت جترى على 

املراهقني وعلى فرتة االنتقال إىل البلوغ.
جمموعة من املشكالت العاطفية  يستخدم أقل شيوعًا اليوم للداللة على   -

واالجتماعية اليت يعتقد أهنا ترتبط بعملية التنشئة يف اجملتمع احلضري الصناعي. 
ترتاوح  الذين  األفراد  أهنم  على  الشباب  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  وتعرف 
الشباب  ملفهوم  بلد  لتباين خصوصية كل  وتبعاً  عاماً(،   24-15( بني  ما  أعمارهم 
األمم  برانمج  اسرتاتيجية  فإن  والسياقية  والثقافية  االجتماعية  القضااي  نطاق  ولتوسيع 
املتحدة اإلمنائي للشباب أخذت تستخدم تعريفاً أكثر مرونة كي جتيز مواءمة الربجمة مع 
احلقائق الوطنية واحمللية؛ لذا اقرتح برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الرتكيز ابلدرجة األوىل يف 
الشباب من اجلنسني ضمن الفئة العمرية )15-24 عاماً(، واقرتح توسيع فئة الشباب 
لتشمل الذين ترتاوح أعمارهم ما بني )25-30 عاماً( وصواًل إىل 35 عاماً. مستنداً 
إىل احلقائق السياقية والتوجيهات بشأن السياسة اإلقليمية والوطنية اخلاصة ابلشباب)3(. 

أما التعريف اإلجرائي الذي اعتمده البحث ملفهوم الشباب فكان على النحو اآليت: 
العمرية  الفئة  الذي يعرب عن تلك  املفهوم  الشباب Youth: هو ذلك   -1
من حياة اإلنسان، اليت تقع ابلعادة بني هناية فرتة املراهقة وبداية مرحلة التقدم ابلسن 

2.د. حممد اجلوهري وآخرون ،موسوعة علم االجتماع ، اجمللس األعلى للثقافة املشروع القومي للرتمجة، القاهرة ، 
ط2، 2007، ص: 719.

3.برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )شباب مُمكن . مستقبل ُمستدام(، اسرتاتيجية برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملساواة 
بني اجلنسني للمدة 2014 - 2017، الوالايت املتحدة األمريكية ـ نيويورك، ص: 8.    

لألمم  العامة  اجلمعية  تعرف 
املتحدة الشباب على أهنم األفراد 
بني  ما  أعمارهم  ترتاوح  الذين 

)15-24 عاماً(
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واليت حنددها مابني )19-43 سنة( كفرتة عمرية تشمل املرحلة اجلامعية من الناحية 
الدراسية، وما بعدها اليت مير هبا الشباب واليت متتاز ابحليوية، والعنفوان، والطاقة املهيأة 

لالستثمار والتنمية االجتماعية واالقتصادية للفرد واجملتمع. 
الطالب من  عليه  ما حيصل  مقدار  التحصيل Achievement: هو   -2
معلومات أو معارف أو مهارات، معرباً عنها بدرجات يف االختبار املعد بنحو ميكن معه 
قياس املستوايت احملددة، يف حني يعرف التحصيل الدراسي أو األكادميي أبنه جمموعة 
اليت عادة تدل  أو  الدراسية،  املواد  اليت تطّور عرب  املتحصل عليها  املعارف واملهارات 
عليها درجات االختبار أو الدرجات اليت خيصصها املعلمون أو االثنان معاً، وكذلك 
هو كل ما يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات واجتاهات وميول وقيم وأساليب تفكري 
وقدرات على حل املشكالت نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم يف الكتب املدرسية، 
ويعرف إجرائياً أبنه مقدار ما يكتسبه الطالب من معلومات نتيجة دراسة ملوضوعات 
وحدة كذا بطريقة كذا أو يقاس ابالختبار الشخصي املعد من قبل الباحث)4(. عرف 
البحث التحصيل إجرائياً ليتناغم مع طبيعة مشكلة البحث وأهدافه على النحو اآليت:

واألفكار  واملعارف  املعلومات  جمموعة  Achievement: )وهي  التحصيل 
النظرية العلمية واملهارات العملية اإلجرائية اليت يتزود هبا الشباب من خرجيي املعاهد، 
واجلامعات العراقية، واليت جتاز عرب واثئق وشهادات كإجازات أكادميية تثبت امتالكهم 
ملخرجات التعليم والتخصص الكايف لتأهيلهم عملياً واستعدادهم لالندماج مع سوق 

العمل(.
3- التشغيل Employment: وهي عملية توظيف السكان يف سن العمل 
أعمااًل ومهناً تناسب كفاءهتم يف الوظائف واملناصب املؤسسية اجملتمعية؛ لذا يهتم علم 
االجتماع بتوقعات العمالة والتشغيل عرب املقارنة بني النمو السكاين وحجم القوة العاملة 
اجلديدة وبني فرص العمل املتاحة أو املمكن توافرها يف أمد زمين حمدد)5(. أما التشغيل 
والبطالة، فهما مفهومان متالزمان متقاطعان، هلما مضامني اقتصادية واجتماعية ذات 
طبيعة متناقضة، إذ إن التشغيل هو إقرار حبق اإلنسان ابلعمل بوصفه مصدراً للعيش 

4.د.حسن شحاتة وآخرون، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ’الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2003، ص: 
.89

5.د. خليل أمحد خليل، معجم املصطلحات االجتماعية، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط1، 1995، ص: 308.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

فهما  والبطالة،  التشغيل  أما 
متقاطعان،  متالزمان  مفهومان 
هلما مضامني اقتصادية واجتماعية 

ذات طبيعة متناقضة
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الكرمي واحلياة الالئقة بينهما، يف حني أن البطالة هي سلب هلذا احلق، وإضرار بكرامة 
اإلنسان ووجوده، وإن التشغيل هو عملية خلق فرص توظيف للقادرين عليه، والراغبني 
فيه؛ هبدف رفع مستوى املعيشة، وأتكيد العمل بعده األداة اإلنسانية واحلضارية القيمة 
للقضاء على العوز املادي واحلرمان من الفقر الناجم عن انعدام الدخل، ويقابله احنسار 
أو تراجع فرص العمل بسبب اختالل العالقة بني املعروض من قوة العمل والطلب عليها 
يف سوق العمل، وتلك احلالة تعرب عن مفهوم البطالة كوهنا مشكلة اقتصادية اجتماعية 
يتعرض فيها اجلهد البشري إىل اجلمود والضياع؛ لعدم توفري إمكانية استثماره لتقدمي 
خدمات ومنافع يتطلبها اجملتمع)6(. أما التعريف اإلجرائي الذي صاغه فريق العمل مبا 

يتناسب وطبيعة البحث ومساراته فكان كاآليت:
التشغيل Employment: )هي عملية إجياد الوظائف واألعمال والتوجيه 
املهين من قبل مكاتب التوظيف واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية خلرجيي املعاهد 
واجلامعات كقوى عاملة مؤهلة لتسنم املهن، والوظائف، واملناصب اليت تتناسب، وتتوافق 
والسياسات  اخلطط  ضمن  التحصيلية  وإمكانياهتم  وقدراهتم،  وميوهلم،  حتصيلهم،  مع 

التشغيلية بتوفري الفرص والعمل الالئق(.
احملور الثالث: توليفة نظرية )املعيارية واالنعكاسية االجتماعية(:

يهتم مريتون بصفة أساسية بدراسة االستجابة املنحرفة عرب العالقة بني األهداف 
الثقافية والوسائل االجتماعية بعدمها جزأين منفصلني؛ فكلما تزايدت اهلوة اتساعا بني 
األهداف والوسائل أدى ذلك إىل ظهور االستجاابت املنحرفة عن املعيارية اجملتمعية؛ 

وبذلك حيدد مريتون بناءين متميزين مها:
على . 1 أفراده  وحيث  اجملتمع  يضعها  اليت  األهداف  جمموعة  يضم  الثقايف:  لبناء 

حتقيقها.
لتحقيق . 2 املشروعة  والوسائل  املعايري  جمموعة  يتضمن  االجتماعي:  البناء 

األهداف)7(.

والشؤون  العمل  وزارة  واجملتمع،  العمل  دورية   ، تطويره  وسبل  العراق  يف  التشغيل  واقع  عامر،  مشخي  6.كاظم 
االجتماعية، املركز الوطين للبحوث والدراسات، العددان السابع والثامن، 2009، ص: 8.

7.د. عديل السمري، علم االجتماع اجلنائي، دار املسرية، عمان-األردن، ط1، 2009، ص: 179.
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استخدم مريتون إشارة )+( موجبة لإلشارة إىل التوافق العقالين العملي بني األهداف 
واستخدم  حتققها،  اليت  واآلليات  والوسائل  واجملتمع(،  واجلماعة،  )الفرد،  مستوى  على 
اإلشارة )-( ليشري إىل التناقض وعدم التوافق بني األهداف والوسائل، وتوصل إىل مخس 
صيغ من التكّيف أو أمناط من االحنراف عن املعيارية اجملتمعية وحسب املبني يف اآليت)8(:

 Yاملتغري املستقل                                                 االحنراف X األنومي
املتغري املعتمد

صيغ التكيفالوسائل املأسسةاألهداف الثقافية
التوافق++
التجديد-+
الطقوسية+-
االنسحابية--
+
-

+
-                    

التمرد )الثورية(

وحسب االنعكاسية االجتماعية ألنتوين غدنز فإن البنية االجتماعية )األهداف 
الثقافية للمجتمع(، والفعل أي )الوسائل واآلليات لبلوغ اهلدف( ليسا ثنائية منفصلة 
املمارسات،  إنتاج  بواسطتها  يعاد  وسيلة  فاألنساق  مزدوجان  مها  بل  بعضهما،  عن 
واملمارسات  الذاكرة  بقااي  من  يف كل  موجود  فهو  الفاعل  عن  خارجاً  ليس  والبناء، 
ما تعيق الفرد، واجلماعة، واجملتمع عن حتقيق  االجتماعية  أو البنية االجتماعية غالباً 
األهداف أو االستمتاع مبا حقق من أهداف، ومن بني املؤشرات املهمة اليت يوردها 
غدنز أن العوملة تطلق عقال الوالءات األولية وتعزز اهلوايت الفرعية وختلق مناطق ثقافية 
واقتصادية )االحتاد األورويب مثاًل( جديدة؛ فالعوملة حتول الالمركزية، وهي تتتسم بتوزيع 
غري عادل للقوة والثروة بعامل متليه إرادة مجاعية مدفوعة مبتغريات خمتلفة تؤدي ملزيد من 

الفوضى والال معيارية)9(.

8. رث واالس وألسون وولف ،النظرية املعاصرة يف علم االجتماع، جمدالوي للطباعة والنشر، عمان ـ األردن، 
2012، ص: 111-110.

9.د. كرمي حممد محزة، نظرايت علم االجتماع )مقدمات تعريفية( دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر، بريوت-
لبنان، 2015، ص: 324-321.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

اليت  املهمة  املؤشرات  بني  من 
يوردها غدنز أن العوملة تطلق عقال 
اهلوايت  وتعزز  األولية  الوالءات 
ثقافية  مناطق  وختلق  الفرعية 
مثاًل(  األورويب  )االحتاد  واقتصادية 

جديدة
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وحينما نقدم على تطبيق نظرييت الال معيارية املريتونية، واالنعكاسية الغدنزية على 
توجهات حبثنا ننظمها تدرجياً بدءاً ابلقضااي األكثر عمومية نزواًل لألكثر خصوصية، 
مع اإلشارة إىل أن النظرية ليست جمرد مفاهيم بل هي قضااي مؤلفة من مفاهيم مبعىن 
)القضية ملفردة تعبري عن دافع اجتماعي معني وتضم مفهوما أو أكثر(؛ لذا مت صياغة 

قضااي ومفاهيم حبثنا ابلنحو اآليت:
ختتلف أمناط التكيف بني خمرجات التحصيل الدراسي ومدخالت التشغيل املهين . 1

بني الشباب اجلامعي العراقي حسب منط التوافق والبدائل الوظيفية املتاحة بني 
األهداف التشغيلية، واملهنية، والوسائل التحصيلية األكادميية.

زادت . 2 التشغيل  ومدخالت  التحصيل  خمرجات  بني  التوافق  مستوى  زاد  كلما 
مستوايت التكّيف، واالندماج والرضا الوظيفي، والدافعية حنو اإلجناز املهين.

عندما ال تتوافق خمرجات التحصيل ومدخالت التشغيل لدى الشباب اجلامعي . 3
البدائل  عن  البحث  حماولة  على  )التحصيلية(  اخليارات  تلك  تنعكس  العراقي 

الوظيفية ضمن القطاع العام أو اخلاص أو اهلجرة الداخلية أو اخلارجية.
التكيف . 4 التشغيل وصعوبة  التحصيل ومدخالت  التوافق بني خمرجات  إن سوء 

مع البدائل الوظيفية تقود ابألغلب إىل استجابة طقوسية تظهر حالة عدم الرضا 
الوظيفي والتقليل مبستوى الدافعية حنو اإلجناز املهين.

إن عدم توفر فرص العمل الالئق )ضمن القطاع العام أو اخلاص أو اهلجرة( نتيجة . 5
النمو االقتصادي  على  التحصيل والتشغيل قد ينعكس سلباً  التوافق بني  سوء 

للبلد من جهة، وعلى خلق شخصيات انسحابية واحنرافية هتدد أمن اجملتمع.
إن استدامة سوء التوافق بني خمرجات التحصيل ومدخالت التشغيل يعمل على . 6

االجتماعي  النظام  من  والثائر  االنتقام  مشاعر  ومنو  وتذمر  استياء  حالة  خلق 
وحماولة استبداله أو تغيريه.

 إن األمر الذي يستدعي رسم سياسة اجتماعية عقالنية تنعكس إجياابً على 7. 
نوعية التخطيط االسرتاتيجي للقطاع التشغيلي وإجراءات تنظيمية اجملتمعية وهتيئة 
للبيئة القانونية لتشكيل بنائي يدفع ابجتاه االلتزام واحليادية والعدالة التوزيعية أتخذ 
ابحلسبان خصوصية اجملتمع من انحية والفرص املتوافرة والتحدايت املعوقة للتنمية 

اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.
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وعوائق  التحصيل  خمرجات  على  املؤثرة  اجملتمعية  الظروف  الثاين:  املبحث 
التشغيل

متهيد: 
تعدُّ التجارب الرائدة يف جمال تطبيقات العمل الالئق إاّبن العقود املاضية حمط 
للحياة  للعمل بوصفه صانعاً  العملية األساسية  اهتمام كوهنا تكشف عن اإلجراءات 
التأرخيية،  لصريورته  فعالة  واداة  اإلنساين  للوجود  مميزة  البشرية، وصفة  لتقدم  ومصدراً 
وحينما يتغّول الوعي اإلنساين داخل أغوار العمل فإنه يستهدف خلق أتريخ عصري 

حييا فيه اإلنسان أبمن وسالم وكرامة بعيداً عن مقت االستغالل، والتمييز، والقهر.
واجتماعّي  اقتصادّي  حميط  يف  انسانية  بيئة  خلق  إىل  يسعى  الالئق  فالعمل 
وقانويّن وسياسّي، وجعل عوامل الصراع واألزمات والتفاوت أداة لتقوية تقاليد العمل، 
واحرتام شروطه، ومتطلبات دميومته، وبعبارة أدق: يعّد العمل الالئق وسيلة للتغلب على 
حتدايت احلضارة املادية، ويؤسس لقاعدة جديدة من العالقات، واملفاهيم، والسلوكيات 
لالنطالق إىل جمتمع احلرية، والكرامة، واملساواة، والتقدم، وجند احلاجة تتزايد يوماً بعد 
البطالة، وتوسيع  الفقر، وتقليل معدالت  للحد من  الالئق  العمل  تطبيقات  آخر إىل 
شبكات احلماية واألمان االجتماعي، وأتمني احلرايت، وتطوير آليات احلوار االجتماعي 
القيمة اإلنسانية للفرد،  يف جو تسوده مبادئ حقوق اإلنسان اليت ترتفع من خالهلا 

وتنقله إىل مستوايت أفضل)10(.
ومن خالل مفردات هذا املبحث ستتطرق الدراسة إىل الوقوف على الظروف 
للشباب  العلمي  التحصيل  املرتبطة مبخرجات  الالئق  العمل  فرص  املؤثرة يف  اجملتمعية 

العراقي، وميكن بياهنا ابآليت: 
احملور األول: الظروف األمنية والسياسية املؤثرة على سوق العمل: . 1

إذ حاولنا البحث يف التحدايت اليت تشكل عائقاً أمام حتّسن الوضع االقتصادي 
األساسية  احلاجات  تليب  اليت  فيه  املستدامة  البشرية  التنمية  برامج  العراق، وحتقيق  يف 
الكفاءات  واستيعاب  احلقيقية،  العمل  فرص  توفري  عرب  اجملتمع  ألفراد  الرفاه  لتحقيق 

10. وزارة العمل والشؤون االجتماعية / قسم العالقات العربية والدولية، تطبيقات العمل الالئق ... فكرة ومؤشرات، 
دراسة منشورة يف جملة العمل واجملتمع، العدد 1، 2007، ص: 85-63.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

حينما يتغّول الوعي اإلنساين داخل 
خلق  يستهدف  فإنه  العمل  أغوار 
اإلنسان  فيه  حييا  عصري  أتريخ 
أبمن وسالم وكرامة بعيداً عن مقت 

االستغالل، والتمييز، والقهر.
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واخلربات الفنية واإلدارية يف سوق العمل )القطاع العام واخلاص( من الشباب واخلرجيني، 
جند أن استمرار االختالالت على املستوى األمين والسياسي تؤثر يف القدرات االقتصادية 
للبلد مع ما رافق ذلك من تدهور للبنية التحتية ألغلب املشاريع الصناعية والتجارية 
فيه، فنجد أتثريات عدم االستقرار السياسي قد انعكست سلباً على النمو االقتصادي 
وسوق العمل، وهذ األخري أتثر كثرياً ابلوضعني السياسي واألمين؛ بسبب تدين حجم 
االستثمارات واخنفاض عوائد النفط وزايدة اإلنفاق العسكري نتيجة لإلرهاب، فضاًل 
عن هتميش دور القطاع اخلاص وقلة الدعم، واالنعكاسات األمنية اخلطرية اليت وضعت 
قيوداً على تدفق االستثمارات األجنبية وعزوف أغلب املستثمرين احملليني عن التواجد يف 
مناطق التهديدات والتوترات؛ األمر الذي أّدى إىل تراجع دور العراق يف حتقيق متطلبات 

األمن والتنمية على حد سواء)11(.
شكل هذا الوضع معاانة حقيقية للعراق طيلة سنوات أدت إىل تدهور األحوال 
املعيشية فيه؛ ونتج عن ذلك خسائر مادية وبشرية كبرية، إذ أودت كل تلك العوامل 
جمتمعة إىل حدوث حراك اجتماعي داخلي وخارجي متثل يف موجات اهلجرة والنزوح 
املعاانة  حجم  من  فاقم  ومما  اجملاالت،  شىت  يف  العاملني  واملهنني  العقول  من  للكثري 
استقبال العراق ألعداد كبرية جداً من النازحني من سوراي بعد عام 2011، وظهور 
دولياً الستقبال املهاجرين، وفتح األبواب  العريب( الذي هيَّأ مناخاً  بـ)الربيع  ما يعرف 
هلم يف سابقة مل تشهدها أورواب منذ احلرب العاملية الثانية؛ مما دفع الكثري من الشباب 
األمان  عن  حبثاً  للهجرة  العلمية  املؤهالت  وأصحاب  اجلامعات  خرجيي  من  العراقي 
املفقود ورغبة بفرص عمل الئقة وجمدية. بعدما فاقمت ظروف األزمات من املشكالت 
والتحدايت داخل الوطن، اليت أدت ابلتايل إىل إهدار الثروات، وختّلف عجلة التنمية، 
وتفاقم مشكالهتا كارتفاع معدالت البطالة، واتساع مساحة الفقر وتراجع االستثمارات، 

واعتماد الدولة على الريع النفطي لتمويل األنشطة املختلفة.
إن تبين الدولة سياسة االنتقال حنو اقتصاد السوق فضاًل عما ذكر من حتدايت 
اقتصادية وأمنية وسياسية قد ألقى بعدة فئات اجتماعية إىل هوة الفقر؛ مما حدا ابلكثري 
من الشباب إىل مراجعة خياراهتم العلمية، وربطها بسوق العمل املتاحة بعد أن شكلت 

11.عباس علي حممد، األمن والتنمية )دراسة حالة العراق للمدة 2007-1970(، ط1، مطبعة الساقي، بغداد، 
سلسلة إصدارات مركز العراق للدراسات 59، 2013، ص: 247-244. 
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اقتصادايت السوق حتدايت حقيقية لألمن اإلنساين بنحو عام يف العراق)12(. 
احملور الثاين: الظروف االقتصادية املؤثرة على سوق العمل: . 2

يف  الفقر  ظاهرة  وانتشار  امللحوظ  ابلتدهور  العراق  يف  املعيشي  الوضع  اتسم 
مظاهرها املختلفة والبطالة على الرغم من التحسن النسيب يف مستوايت الدخل الذي 
حتقق بعد عام 2003، إذ ما يزال الوضع ضاغطاً على شرائح واسعة جداً من أبناء 
اجملتمع والسيما فئة الشباب؛ مما جيعل من تلبية احلاجات األساسية أولوية ضاغطة على 
برامج التنمية املتوسطة والبعيدة املدى، وقد فاقمت ظروف األزمات اليت مّر هبا البلد 
للعقود الثالثة األخرية من املشكالت والتحدايت؛ مما أدى إىل إهدار الثروات، وتبديد 

املوارد، وختلف االقتصاد، وتفاقم مشكالته. 
تنوع  وعدم  السكاين،  النمو  لتزايد  نتيجة  العراق  يف  العمل  فرص  اخنفاض  إن 
األنشطة االقتصادية؛ بسبب ضعف مشاركة القطاع اخلاص يف استيعاب األعداد الكبرية 
من القوى العاملة، وتركز فرص العمل على القطاع احلكومي الذي يعاين من الرتهل يف 
مواقع كثرية، زاد من معدالت البطالة والسيما بني الشباب لتبلغ عام 2014 نسبة 
والعامة،  اخلاصة  املشاريع  من  العديد  وتوقف  النفط  أسعار  )10.6 %(؛ الخنفاض 
وظهور )داعش(؛ مما أدى إىل خروج )800( ألف فرد من فئة العاملني إىل فئة العاطلني 
وغري النشطني اقتصادايً؛ األمر الذي انعكس بطبيعة احلال على مستوى الفقر يف العراق 
لتبلغ نسبته )22.5 %( عام 2014، برتاجع مقداره )7.5( نقطة ملستوى الفقر يف 
العراق؛ نتيجة لعدم االستقرار السياسي واملايل )الريعي-أحادي اجلانب( أتثر يف ضوئها 
)3( ماليني مواطن ليهبط مستواهم االقتصادي إىل ما دون خط الفقر الوطين البالغ 
)105.5( ألف/دينار/فرد/شهر، وكان نصيب سكان الريف من نسبة الفقر )30.7 
الفقر يف  %( يف مقابل )13.5 %( لسكان احلضر لعام 2012، وازدادت نسبة 
املناطق اليت وقعت حتت احتالل داعش إىل أكثر من )41 %(، وارتفعت مبوجبها 
فجوة الفقر، وتوّسعت بنحو كبري لتبلغ )14.2 %( بعد أن كان متوقعاً أن تتقلص 
إىل )5.3 %(. وقد أتثرت خمتلف الشرائح والفئات السكانية ابألزمات بنحٍو واضح 
توزيع  التفاوت يف  نسبة  وارتفاع  االقتصادية،  احلالة  الذي يعكس سوء  األمر  ومباشر 
الدخول من )27 %( سنة 2012 إىل )36 %(  لسنة 2014 حتت أتثري األزمتني 

12.د. عدانن ايسني مصطفى، األمن اإلنساين واملتغريات اجملتمعية يف العراق )حتليل سيسيولوجي(،  ط1، العارف 
للمطبوعات، بريوت، 2009، ص: 95-91. 

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

العراق  يف  املعيشي  الوضع  اتسم 
ظاهرة  وانتشار  امللحوظ  ابلتدهور 
الفقر يف مظاهرها املختلفة والبطالة 
على الرغم من التحسن النسيب يف 
مستوايت الدخل الذي حتقق بعد 

عام 2003
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االقتصادية والسياسية اللتني تعصفان ابملنطقة ككل، والعراق على وجه التحديد، بينما 
شكلت نسبة السكان غري اآلمنني غذائياً )5.7 %( عام 2011. 

يتضح من خالل التقارير الوطنية أن هنالك فوارق يف معدالت البطالة ومستوى 
التشغيل للسكان يف احملافظات مع ارتفاع نسب الفقر يف الريف إذ على الرغم من أن 
)70 %( من السكان هم من احلضر فإن نصف عدد الفقراء يرتكزون ابلريف الذي يعد 
بيئة مولدة للفقر بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية، فضاًل عن اتساع الفوارق 
ابحملافظات تبعاً للنوع االجتماعي، فرتتفع معدالت البطالة لإلانث أكثر من الذكور، 
إذ تنخفض نسبة مشاركتهن ابلقوى العاملة إىل )13.3 %( يف عام 2011، قياساً 
املرتبطة  )البصرة، وميسان(  اجلنوبية مثل:  احملافظات  ابرتفاع نسبة عمالة األطفال يف 

ابتساع الفقر والظروف االقتصادية السيئة*.
وتدهور  االستثمارات  واخنفاض  السوق  اقتصاد  حنو  االنتقال  سياسة  تبين  إن 
الوضع األمين مع ارتفاع معدالت البطالة -كما موّضح- قد ألقى بعدة فئات اجتماعية 
إىل هوة الفقر، وتدهور الوضع االجتماعي للطبقة الوسطى بنحو واضح، وهي الطبقة 
النشطة ثقافياً واجتماعياً، وإن ضغوط السوق، وعدم وجود شبكات األمان االجتماعي 
تدهور  اجملتمع  على  بنيوية  آاثراً  تركت كلها  قد  التضخم  مستوايت  وارتفاع  الفاعلة، 
ظل  واليت  اجملتمعي،  االستقرار  من  حالة  متثل  اليت  واملعايري  القيم  من  الكثري  مبوجبها 

اإلنسان يتفاخر ويعتز هبا)13(.
الظروف الثقافية واالجتماعية املؤثرة على سوق العمل: . 3

العام ألي جمتمع،  اهليكل  املهمة يف  الركائز  اجلامعي من  التعليم  تعّد خمرجات 
أن  جند  األمهية  لتلك  ونظراً  املستدامة،  التنمية  أدوات  من  مهمة  أداة  تشكل  كوهنا 
أغلب اجملتمعات قد أولت االهتمام بتطوير قطاع التعليم اجلامعي، وتبين سياسة تعليمية 

13. د. عدانن ايسني مصطفى، األمن اإلنساين واملتغريات اجملتمعية يف العراق )حتليل سيسيولوجي،  مصدر سابق، 
ص: 95. 

إن تبين سياسة االنتقال حنو اقتصاد 
االستثمارات  واخنفاض  السوق 
ارتفاع  مع  األمين  الوضع  وتدهور 
موّضح-  -كما  البطالة  معدالت 
اجتماعية  فئات  بعدة  ألقى  قد 
الوضع  وتدهور  الفقر،  هوة  إىل 

االجتماعي للطبقة الوسطى

)*( للمزيد حول املوضوع ابإلمكان الرجوع إىل التقارير:
تكييف األهداف اإلمنائية لأللفية 2013، إصدارات اجلهاز املركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط.	 
على طريق األهداف االلفية 2013، إصدارات اجلهاز املركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط.	 
املركزي 	  اجلهاز  أصدارات   ،2015 عام  بعد  ملا  ونظرة  لسنة 2014  العراق  يف  لأللفية  التنموية  األهداف 

لإلحصاء، وزارة التخطيط.
مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسنة 2013، اجلهاز املركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط.	 
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االحتياجات  بني  توازن  التعليم  عرب  تنموية  رؤية  تشكيل  إىل  والسعي  املعامل،  واضحة 
الفعلية للمجتمع، ومتطلبات سوق العمل بعد أن برزت للوجود مشكالت خاصة بعدم 
توافر الوظائف يف سوق العمل للخرجيني اجلامعيني لوجود شروط معينة لسوق العمل 
ال تتوافر لدى مجيع اخلرجيني اجلامعيني؛ األمر الذي وّلد إشكالية تتمثل يف أمهية إعادة 
النظر يف ختطيط التعليم اجلامعي، وتعديل مساره مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل 
من جهة، ورغبة وإمكانية الطالب للدخول إىل االختصاصات اجلامعية اليت يريدها، اليت 
متده ابملهارات والكفاءة املطلوبة اليت حيتاجها سوق العمل، والذي اتسم ابلعاملية حتت 

مظلة العوملة وتداعياهتا االقتصادية والثقافية واالجتماعية من جهة أخرى.
وهبذه املعاين واألبعاد االجتماعية يتطلب أن توائم خمرجات التعليم مع املتطلبات 
املتغرية لعصر العوملة، سواء تلك اليت ختص سرعة تدفق السلع واخلدمات أو تلك اليت 
تتعلق ابنتقال العمالة ورأس املال، وحىت األفكار وأمناط السلوك والقيم االجتماعية)14(. 
وبغض النظر عن الكيفية اليت يتم التعاطي هبا مع معطيات العوملة واملواقف املتباينة منها 
فإهنا وبال شك قد أحدثت أتثرياً عميقاً وسريعاً يف اجملتمعات كافة، وتركت انطباعات 
التهديدات  على  ينطوي  سليب  هو  ما  منها  اجلوانب  متعددة  أتثريات  وولدت  خمتلفة 
والتحدايت ومنها ما هو إجيايب ينطوي على الفرص ممكنة االستغالل، اليت انعكست 
بطبيعة احلال مع كيفية تعاطي اخلرجيني وتفاعلهم معها وفهمهم ملتطلبات املرحلة الراهنة.

لقد ضاعفت حرية انتقال العاملني ورؤوس األموال من حالة ليست ابجلديدة 
يف العراق تتمثل ابلعمالة الوافدة من الدول األجنبية )فرتة منتصف السبعينيات وبداية 
التسعينيات من القرن املاضي(، إال أن ما مييزها عن السابق طبيعة األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية اليت ألقت بظالهلا على سوق العمل والطلب يف الوقت احلايل؛ 
مما أضاف نسبة جديدة إىل نسبة البطالة املوجودة داخل البلد أصاًل )**(، إذ ستحل 
العمالة الوافدة حمل العمالة احمللية، وتزيد من معدالت الفقر مع تغري تطلعات الشباب 
حنو متطلبات احلياة إبيقاعها املتسارع واختالفها، اليت ال تنسجم وطبيعة العمل وأجوره.

14.د. الهاي عبد احلسني الدعمي، مقدمة يف علم االجتماع، ط1، دار ومكتبة البصائر، بريوت، لبنان، ص: 
 .383

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

يتم  اليت  الكيفية  عن  النظر  بغض 
العوملة  معطيات  مع  هبا  التعاطي 
وبال  فإهنا  منها  املتباينة  واملواقف 
عميقاً  أتثرياً  أحدثت  قد  شك 

وسريعاً يف اجملتمعات كافة

)**( ارتفاع معدالت الفقر إىل 30 % والبطالة ما بني 20 إىل 25 % )تقديرات ختمينية(، للمزيد ميكن زايرة 
املوقع اإللكرتوين لصحيفة املدى اإللكرتونية، العدد 3822، يف 2017/1/10 :

www.almadapaper.net/ar/news أتريخ النشر 2017/8/29.
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وخالصة القول إن ما مير به العراق من ظروف استثنائية على الصعيد األمين 
البحث  يف  الشباب  آالم  من  عمق  قد  االجتماعي  والثقايف  واالقتصادي  والسياسي 
عن فرص عمل تتالءم وحتصيالهتم الدراسية وتطلعاهتم املستقبلية املبنية على قناعات 
راسخة أبمهية العمل مما ولد حالة ثقافية جديدة ميكن أن نطلق عليها اصطالحاً )ثقافة 
التعامل مع الواقع( اليت غرّيت من نظرة اجملتمع حنو األعمال اليت يزاوهلا خرجيو الكليات 
واملعاهد، اليت كانت يف السابق غري مقبولة نسبياً وتشكل نوعاً من الوصم االجتماعي 
للعاملني فيها، وأصبح إبمكان اخلرجيني العمل يف مهن ووظائف بعيدة عن حتصيالهتم 

العلمية وأحياان خارج نطاق رغباهتم ورغبات ذويهم. 
لقد شّجع احلراك االجتماعي املزيف على اهلجرة الداخلية من احملافظات اليت 
تعاين من الفقر والبطالة وسوء اخلدمات؛ نتيجة لسوء اإلدارة والفساد املايل اللذين قّوضا 
عجلة التنمية وعّطال مشاريع الشباب يف تلك احملافظات وتوجههم حنو العاصمة ومراكز 
املدن احليوية للبحث عن فرص عمل قد تكون يف بعض األحيان أقرب إىل األعمال 
اهلامشية ذات املردود املادي الضعيف اليت ال تليب الطموحات وال حتقق اهلدف، فضاًل 
عن موجات النزوح واهلجرة القسرية بعد سيطرة داعش على عدة مناطق من العراق يف 
بداية حزيران من العام 2014، األمر الذي أدى بطبيعة احلال إىل تفاقم الفقر والبطالة 
يف العاصمة، وازدحام املدن والضغط على اخلدمات ببناها التحتية املتهالكة، وأصبحت 
احلياة ابلنسبة للعديد من الشباب اخلرجيني شبه مستحيلة مع إفرازات املرحلة الصعبة 
اليت مير هبا اجملتمع، وانعدام فرص التصحيح، وتعديل املسار، وغياب اجلهد احلكومي 
الالزم ملعاجلة تلك املشكالت؛ مما أدى إىل جلوء الشباب حنو اهلجرة اخلارجية، وركوب 

قوارب املوت برحلة حنو عامل جمهول.
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املبحث الثالث: انعكاسية خيارات التحصيل على فرص التشغيل والدافعية 
املهنية وخيارات االحنراف أو اهلجرة.

متهيد:
املمكن  من  جتعل  اليت  اخلصائص  بناء  بكوهنا  االجتماعية  البنية  غدنز  يعرف 
زمكانية  متنوعة  امتدادات  توجد  أن  واضح  بنحو  املتشاهبة  االجتماعية  للممارسات 
تضفي عليها شكاًل نظامياً. وتتألف البنية من القواعد املتضمنة بشكل يعاد ختطيطه 
وكتابته إبعادة أنتاج األنساق االجتماعية تتمفصل يف التفاعل االجتماعي وخترب الناس 
كيف يصنعون احلياة االجتماعية ويصنعون املصادر اليت يستحضروهنا لتحقيق غاايهتم؛ 
فالبشر خيلقون اجملتمع كما أن اجملتمع خيلقهم)15(. ويف هذا املبحث سنتناول االنعكاسية 
االجتماعية اليت تنتجها خيارات التحصيل والتخصص العلمي وأتثريها على إمكانية 
حصول اخلرجيني الشباب على فرصهم التشغيلية ضمن سوق العمل احمللية أو جتربهم 
والدافعية  املواءمة  عن  حبثاً  اخلارجية  أو  الداخلية  اهلجرة  خيارات  على  توافقها  سوء 

ابلفرص البديلة، حيث قسم املبحث إىل ثالثة حماور كما أييت: 
احملور األول: االنعكاسية االجتماعية خليارات التحصيل على سياسات التشغيل والنمو 

االقتصادي.
احملور الثاين: االنعكاسية االجتماعية خليارات التحصيل على الدافعية حنو اإلجناز املهين.
احملور الثالث: االنعكاسية االجتماعية على الدافعية حنو االحنرافات السلوكية أو اهلجرة.

احملور األول: االنعكاسية االجتماعية خليارات التحصيل على سياسات التشغيل 
والنمو االقتصادي:

تعد مشكلة البطالة ابلدول النامية من املعضالت احلرجة؛ كون معدالت نسب 
النامية تعّد  من الدول املتقدمة والصناعية؛ فالبطالة ابلدول  البطالة فيها أكثر ارتفاعاً 
البلدان  حالة  يف  البطالة  أن  حني  يف  التخّلف  مشكلة  هي  أكرب  ملشكلة  انعكاساً 
الصناعية تعرب عن تناقضات التقدم الرأمسايل، فضاًل عن أن البالد تضع نظماً للحماية 

15.د. كرمي حممد محزة، نظرايت علم االجتماع )مقدمات تعريفية(، املركز العلمي العراقي، دار ومكتبة البصائر 
للطباعة والنشر، لبنان-بريوت، ط1، 2015، ص: 318-319.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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االجتماعية للعاطلني، مثل: إعاانت التشغيل ومشاريعه اليت توفر حدوداً دنيا إنسانية 
ملعيشة العاطلني، أما يف حالة الدول النامية فاجلهود مشروطة وغري مستقرة ومستدامة؛ 

وابلتايل، ومن هنا تكون معىن البطالة اجلوع واحلرمان واملعاانة والتسول)16(.
لقد واجهت مشاريع التنمية وسياسات التشغيل العراقي عوائق ذاتية وموضوعية، 
وأصاهبا إخفاق ذريع دون اهتمام ابالستجابة خلصائص الواقع املعاش وضرورة املواءمة 
بني أبعادها االقتصادية واالجتماعية، وانتهى األمر بتلك التجارب للرتاجع من حلمها 
الواضح  االعتباطي غري  املنطق  إىل   2003 نيسان  النظام يف  قبل سقوط  االشرتاكي 
بتبين فلسفة لبناء مؤسسات الدولة على أساس أحد اخليارات املتأرجحة بني الفيدرالية 
من جهة والال مركزية اإلدارية وتقليص دور الدولة االجتماعي من جهة أخرى حسب 
التناقضات بتاؤيل الدستور العراقي، إذ جيمع املختصون أبن التنمية العراقية متّر ابلوقت 
احلاضر مبرحلة أزمة تتجلى أهم متظهراهتا بتباطؤ نسبة النمو االقتصادي، وتفاقم سوء 
احلاجات  إبشباع  واإلخفاق  البطالة،  صور  واستفحال  والدخول،  ابلثروات  التوزيع 
العراق ابلدرجة األساس من بطالة هيكلية ومقنعة  السكان. ويعاين  لغالبية  األساسية 
انجتة من اعتماد البلد بنحو كبري على املوارد النفطية وصعوبة األمر تكمن يف أن هذين 
النوعني من البطالة حيتاجان إىل تغيريات كبرية وجذرية يف االقتصاد ملعاجلته؛ األمر الذي 
يستوجب رسم سياسات اجتماعية تتضمن حلواًل شاملة وجذرية ملعاجلتها اليت أصبحت 
التشغيل يف  سياسات  مرت  ولقد  واالجتماعي  السياسي  للوضع  قلق  تشكل مصدر 

العراق بثالث مراحل)17(:
- املرحلة األوىل: متتد بدايتها مع بداايت سبعينيات القرن املاضي حيث كانت 
خطط التنمية القومية تؤكد على تكثيف لالستثمار ورفع الكفاءة الفنية للطاقة البشرية 
واهلدف الوصول إىل حتقيق التشغيل الكامل وخلق فرص العمل هلذا الغرض والقضاء 
التطور  ملستلزمات  وفقاً  العاملة  للقوى  املناسبة  الظروف  وتوفري  املقنعة  البطالة  على 

االجتماعي.

16.  هامشي بريقل، البطالة وأثرها على الفرد واجملتمع، جملة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 3، اجلزائر، 
ص: 152.

17.  رضا علي مصطفى، اسرتاتيجية مقرتحة الستثمار ختصيصات العاطلني عن العمل يف مشروعات مسامهة بني 
القطاعني العام واخلاص يف العراق ، مشروع خترج لنيل درجة الدبلوم يف التخطيط االسرتاتيجي، جامعة بغداد / كلية 

اإلدارة واالقتصاد/قسم إدارة األعمال، غري منشور، 2013، ص: 9.

العراق ابلدرجة األساس من  يعاين 
من  انجتة  ومقنعة  هيكلية  بطالة 
اعتماد البلد بنحو كبري على املوارد 
النفطية وصعوبة األمر تكمن يف أن 
هذين النوعني من البطالة حيتاجان 
يف  وجذرية  كبرية  تغيريات  إىل 

االقتصاد ملعاجلته.
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- املرحلة الثانية: كانت فيها سياسة التشغيل هبدف تشغيل اكرب عدد ممكن 
بغض النظر عن االختصاص أو درجة املهارة بصورة تفتقر إىل التخطيط العلمي املدروس؛ 
األمر الذي أدى إىل ظهور البطالة املقنعة، ونتيجة ضعف األجور ابلقطاع العام توجهت 

األيدي العاملة إىل القطاع اخلاص.
- املرحلة الثالثة: شهدت هذه املرحلة تغريات جذرية بفعل األحداث السياسية 
بعد عام )2003(، وما تبعتها من انعكاسات على جممل مفاصل احلياة، ومنها احلياة 
االقتصادية وبروز ظاهرة االرتفاع املتزايد يف واتئر منو العرض من العمالة ونتيجة أسباب 
أمهها حتسن مستوايت األجور والرواتب عن فرتة ما قبل )2003(، وكان أهم ما مييز 
هذه املرحلة هو عدم توفر البياانت الكافية والدقيقة بشأن ظاهرة البطالة عدا ما هم 
التشغيل  دائرة   / االجتماعية  والشؤون  لعمل  لدى وزارة  البياانت  قواعد  مسجلون يف 
والقروض وهي ال تتضمن إال جزء يسري من جمموع العاطلني املوجودين ابجملتمع العراقي. 
ملا  االقتصاد واألمن  تواجه  اليت  الرئيسة  التحدايت  أهم  العراق  البطالة يف  تعد 
هلا من انعكاسات عميقة على األوضاع االجتماعية واالقتصادية، إذ عاىن العراق منذ 
مطلع تسعينيات القرن املاضي من تزايد مبعدالت البطالة، وتضخم مفرط، واخنفاض 
كبري لقيمة العملة الوطنية؛ نتيجة لتدمري معظم املؤسسات والقطاعات االقتصادية يف 
أثناء حرب اخلليج عام 1991، وما تبعها من حصار اقتصادي توقفت بسببه العديد 
من املشاريع الصناعية واخلدمية يف القطاعني اخلاص واملختلط)18(. فقد ضعفت قدرت 
الربامج واخلطط التنموية يف إجياد فرص العمل وتوليدها سواء من قبل احلكومة أم القطاع 
اخلاص، فضاًل عن ظهور عوامل ساعدت بزايدة معدل البطالة منها النمو السكاين، 
وغياب التنسيق بني متطلبات سوق العمل، واملهارات املتحققة مقابل خمرجات النظام 
التعليمي، وما رافق ذلك من قرار احلكومة إبيقاف التعيينات وختفيضها خلرجيي اجلامعات 
واملعاهد ضمن التعيني املركزي فبلغت نسبة البطالة حنو 13،5 % عام 1997؛ أي: 
إهنا تضاعفت أكثر من ثالث مرات عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات، فقد كانت 
نسبتها 3،7 % عام 1987. ويبني اجلدول اآليت أن معدل البطالة يف العراق مع اهنيار 
النظام السابق وظهور النظام اجلديد القائم على أسس سياسية واقتصادية جديدة بلغ 

18.نوري حمسن احللفي، ظاهرة البطالة ودور وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف احلد منها، دورية العمل واجملتمع، 
مصدر سابق، ص: 23.    

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

أهم  العراق  يف  البطالة  تعد 
تواجه  اليت  الرئيسة  التحدايت 
من  هلا  ملا  واألمن  االقتصاد 
األوضاع  على  عميقة  انعكاسات 
عاىن  إذ  واالقتصادية،  االجتماعية 
العراق منذ مطلع تسعينيات القرن 

املاضي من تزايد مبعدالت البطالة
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حنو 28 % يف عام 2003، وعند عام  2004 ارتفعت نسبة البطالة وبنسبة تغري 
10 %، وحبلول عام 2005 ومع زايدة االضطراابت وعدم االستقرار ازدادت البطالة 
ووصلت إىل أعلى مستوى هلا فكانت نسبتها حوايل 38 %؛ وهذا يعين أن أكثر من 
ثلث قوة العمل هم حتت وطأة البطالة توافق ذلك مع ما مير به االقتصاد العراقي من 
توقفات وتدمري ملختلف القطاعات سواء اإلنتاجية أم اخلدمية اليت تعد من مؤشرات 
تدهور التنمية إذ أشار وزير العمل والشؤون االجتماعية السابق )د. حممد عبد صاحل( 
إىل أن نسبة البطالة تزداد بسبب توقف حنو 90 % من املشاريع اإلنتاجية يف العراق. 

جدول يبني معدل البطالة يف العراق للمدة 2003-  2007)***(

      السنوات
املتغريات      

20032004200520062007

17،5 %28،131،037،918،0معدل البطالة 
- 2،7 %52-1022-نسبة التغري 

ولعل أهم آاثر االنعكاسية االجتماعية خليارات التحصيل على سياسات التشغيل 
والنمو االقتصادي ما أييت:

نقص الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار ما كان ميكن أن ينتجوه اخلرجيون الشباب . 1
فيما لو اشتغلوا بتخصصاهتم؛ ابلتايل فإن حجم السلع واخلدمات املتوافرة يف 
السوق سيكون أقل يف حالة وجود سوء التوافق بني التخصص والتشغيل ويزيد 

هذا من حجم البطالة.
تعطل جزء من رأس املال املتمثل ابملعدات واآلالت وخطوط اإلنتاج اليت كان . 2

من املؤمل تشغيلها من قبل العاطلني؛ مما يدل على اخنفاض مستوى االنتفاع 
األمثل من املوارد املتاحة للمجتمع.

كلما طالت مدة تعطل الفرد فقد معها مهارهتم وموهبتهم يف العمل الذي كان . 3
يطمحون له، وابلتايل تتجه كفاءهتم إىل االخنفاض مع مرور الزمن؛ وهذا يعين 

إن تشغيلهم من جديد سيتم بكفاءة أدىن.
زايدة نفقات الدولة من طريق زايدة حجم تعويضات البطالة اليت تدفعها للعاطلني . 4
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منهم أو غري املستقرين بعمل، إذ كان ميكن توجيه هذه النفقات إىل جماالت 
أخرى أكثر فائدة للمجتمع.

بطالة الشباب اخلرجيني قد تدفع ابلكثري منهم إىل إتباع أساليب غري مشروعة . 5
يف احلصول على دخل؛ مما يساعد يف زعزعة االستقرار االجتماعي عمومًا من 
نفقات الدولة لتوفري محاية اكرب  جهة، وما يرتتب عليها من ضرورة يف زايدة 

لألمن الداخلي من جهة أخرى. 
البطالة املقنعة آاثر سلبية معروفة، إذ إهنا تؤدي إىل تقليل اإلنتاجية عموماً، . 6

وتردي كفاءة األداء على الرغم من الزايدة املطلقة ابإلنتاج اليت ستتوقف عن حد 
معني مث تبدأ ابلتناقص هي األخرى. 

احملور الثاين: االنعكاسية االجتماعية خليارات التحصيل على الدافعية حنو اإلجناز 
املهين وهدر الطاقات الشبابية:

دافعية  على  التحصيل  خليارات  االجتماعية  االنعكاسية  مشكلة  تفاقمت  لقد 
الشباب حنو اإلجناز والرضا املهين والسيما مع توجهات العوملة وفرصها لفتح األسواق 
القادرة  إنتاج وطين يتصف ابجلودة  الوطنية واالنسياب احلر للسلع على حساب منو 
على التنافس، وازدادت تفاقماً مع فرض سياسات التصحيح اهليكلي من قبل صندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل على اقتصادايت البالد الناشئة، فالعجز عن أتمني العمل 
ومتطلبات احلياة جتعل كل شاب من اخلرجيني هو أزمة فعلية أو مشروع أزمة، وكل منهم 
مهدور كيانياً؛ ومتر األايم والسنني دون أن حتمل أماًل خبالص ممكن فقط اإلحباط هو 
الذي يزداد استفحااًل وتسد أمام الشباب فرص الزواج واإلشباع العاطفي، واجلنسي، 
بتوفري  الفشل  بسبب  اخلطوبة  فسخ  معدالت  تزداد  وهكذا  االجتماعي،  واالستقرار 
البطالة الكاملة، أو  مستلزمات الزواج وتزداد العزوبية والعنوسة عند اجلامعيني بسبب 
العمل اهلزيل ابملردود الذي يدخل اليأس يف النفوس، وينسف اهلمة؛ ألنه يضع الواحد 
منهم أمام طريق مسدود ومعه تتزايد الصراعات مع األهل غري املتفهمني أو املغلوبني 
على أمرهم)19(. إذ ترتتب على البطالة جمموعة من اآلاثر االجتماعية والنفسية، إذ يشعر 
والسيما  أبنواعها،  اجلرمية  فتنتشر  للدولة،  االنتماء  وعدم  واليأس  ابإلحباط  العاطلون 

19. للمزيد ينظر: عباس علي حممد ، األمن والتنمية ، دراسة حالة العراق للمدة )2007-1970(، سلسلة 
إصدارات مركز العراق للدراسات، مطبعة الساقي ، ط1، بغداد ، 2013، ص: 299-296.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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بصفوف العاطلني الذين ال يتلقون إعانة بطالة إابن فرتة تعطلهم، ويكون واقع البطالة 
وما ينجم عنها نتيجة لفقدان مصدر العيش )الكسب( أشد على القطاعات األضعف 
الشعور  وانتشار  الفكرية  االحنرافات  لذلك  أضف  والنساء،  الفقراء  وهم  اجملتمع،  يف 
ابحلقد والبغضاء حنو الطبقات اليت حتيا يف حببوحة من العيش؛ ومما هو جدير ابلذكر أنه 
كلما طالت مدة التعطل كلما صار ضررها جسيماً حيث تؤثر أتثرياً سلبياً على املواهب 
الفنية والعقلية للعامل فتضمحل مهاراته بل يفقد اإلنسان ميزة التعود على العمل وإتقانه 
وينحط مستواه)20(. وتفيد اإلحصاءات العلمية أبن للبطالة آاثرها السيئة على الصحة 
ويشعرون  الذات  لتقدير  يفتقدون  العاطلني  من  نسبة كبرية  وإن  واجلسدية،  النفسية 
العقلية واجلسمية  امللل وإن يقظتهم  ابلفشل والدونية، وأن نسبة منهم يسيطر عليهم 
العالقة  على  سلباً  وتنعكس  أتثرياهتا  ومتتد  والكآبة  القلق  مبعدالت  وزايدة  منخفضة 
الزوجية واألبناء وتزايد املشكالت العائلية، فضاًل عن ضعف االنتماء وكراهية اجملتمع. 
وتشري بياانت رمسية عراقية  أن غالبية العاطلني هم من فئة الشباب إذ ينتمي 21،3 
% من العاطلني إىل الفئة العمرية 15- 19 سنة، وإن 27 % من العاطلني ينتمون 
للفئة العمرية 20-24 سنة. وإن البطالة ال تقتصر على القوى العاملة الداخلة بسوق 
اخنفاض ساعات  النامجة عن  الناقصة  البطالة  هناك  وإمنا  فقط،  العمل ومل جتد عماًل 
التحصيلية  املهارات  بني  التوافق  عدم  عن  النامجة  البطالة  أو  »بدوام جزئي«،  العمل 
التشغيلية  القدرة  لعدم  الصناعية  املشاريع  توقف  عن  النامجة  البطالة  وكذلك  والعمل 
الكاملة والسيما احلكومية منها وكل هذه األنواع وغريها تشكل هدراً ابستثمار القوى 
العاملة العراقية)21(. إن لبطالة اخلرجيني الشباب انعكاسات على الدافعية حنو اإلجناز؛ 
كون توقعهم من خمرجات ما تعلموه عالياً وصدمتهم ابلواقع التشغيلي خيفض مستوى 
الدافعية، وتبث بذور العدمية والال جدوى يف القيم املرتبطة ابلوطن والعائلة واملعرفة، 
وتصبح احللول الوامهة أكثر ختياًل، مثل اهلجرة )أفاد استقصاء ابلعينة بني الشباب يف 
عدد من البلدان العربية أن 56 % من الشباب يتوقون إىل اهلجرة خاصة إىل أورواب 
وقد   ،)2002 لعام  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  أورده  وذلك كما  اجلديد  والعامل 
أشارت دراسات عديدة إىل أاثر البطالة غري فقدان الدخل، ومنها األضرار النفسية، 

20. د. مصطفى حجازي، اإلنسان املهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعية، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط3، 
2013، ص: 213، و214.

21. هامشي بريق ، البطالة وأثرها على الفرد واجملتمع، مصدر سابق، ص: 149. 

أبن  العلمية  اإلحصاءات  تفيد 
السيئة على الصحة  للبطالة آاثرها 
النفسية واجلسدية، وإن نسبة كبرية 
لتقدير  يفتقدون  العاطلني  من 

الذات ويشعرون ابلفشل والدونية
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وفقدان حافز العمل واملهارة والثقة ابلنفس، وازدايد العلل املرضية بل زايدة معدل الوفاة 
وتفاقم  االجتماعي  االستبعاد  وقسوة  االجتماعية،  واحلياة  األسرية  العالقات  وإفساد 
احلصول  الشباب  اخلرجيون  حياول  فحينما  اجلنسني)22(.  بني  والتمييز  العرقية  التوترات 
على عمل، جيدون السبيل التقليدي الرئيس لتأمني فرص العمل يف القطاع احلكومي قد 
ابت مغلقاً حبيث غدا أبرز التحدايت اليت تواجه اخلرجيني الشباب واقتصادايت السوق 
لغري املتوافق مع الطلب لعدم استقرار السياسات االقتصادية واالجتماعية كما ذكران، 
فلقد شجعت هذه الفجوة االقتصادية بني التقدم الرتبوي ونتائج التطوير بعض واضعي 
السياسات على النظر يف مسارات بديلة لإلجناز التعليمي، والحظ بعض املراقبني أن 
النمو االقتصادي واملساواة واحلد من ظواهر احلرمان مل حتدث مبوازاة التقدم التعليمي 
ابلبلدان العربية، ومع أن الفجوة عادة ما تعزى إىل افتقار للمرونة ابلنظام التحصيلي، 
تبدأ بعض البلدان إبدخال إصالحات تربوية، مبا فيها إعادة تنظيم املناهج، وضمان 
جودة التعليم وترصينه، وتوسيع برامج التدريب املهين، ويهدف هذا األخري إىل تضمني 
برامج تعزيز روح املبادرة واالبتكار حنو اإلجناز والتكامل مع القطاع اخلاص)23(. أتسيساً 
على ما تقدم ميكن القول إن رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية مكرهة اليوم على 
بناء معادلة تستوعب مجيع التحدايت للخروج من قدرية االقتصاد الريعي وآاثر العوملة 

االقتصادية على خيارات التحصيل وانعكاسيتها على الدافعية اإلجنازية.
احملور الثالث: االنعكاسية االجتماعية على الدافعية حنو االحنرافات السلوكية  أو اهلجرة

قال بيري بورديو يف املقدمة اليت أفردها للنسخة الفرنسية لكتاب عاطلي ماريونتال 
اإلمهال  أحاسيس  »إن   :)1982(  ،Zeisel and Lazarsfeld  ،Jahoda
واإلحباط، والرؤاي الغامضة اليت تغمر هذه اجملموعة من اإلفراد العاطلني، واحملرومني ال 
فقط من حقهم يف النشاط وحقهم يف األجر، ولكن حبثهم عن سبب من أن يكونوا 
اجتماعيني«؛ وهذا ما حييلنا إىل البطالة، وهو ورم حقيقي مل يكن جمرد عامل من عوامل 
اندالع الثورة التونسية فحسب، وإمنا كان العامل الرئيس، والشرارة األساسية)24(. وتعد 

22.د. حممد األجمد، الشباب العراقي: أسس املعوقات ومكوانت احلل )إشارة ملشكلة البطالة والعزوف عن الزواج 
واألحباث  للدراسات  آفاق  مؤسسة  اخلامسة،  السنة   ،16 العدد  فصلية-ثقافية،  دورية  امللتقى  وأتثرياهتا،  والتعليم 

العراقية، بغداد، 2010، ص: 141-139.  
23. هامشي بريق ، البطالة وأثرها على الفرد واجملتمع، مصدر سابق، ص: 149. 

التنمية اإلنسانية يف واقع متغري(، برانمج األمم  لعام 2016 )الشباب وآفاق  العربية  التنمية اإلنسانية  24.تقرير 
املتحدة اإلمنائي، املكتب اإلقليمي للدول العربية، الوالايت املتحدة األمريكية-نيويورك، ص: 64.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد

الشباب  اخلرجيون  حياول  فحينما 
احلصول على عمل، جيدون السبيل 
فرص  لتأمني  الرئيس  التقليدي 
العمل يف القطاع احلكومي قد ابت 
التحدايت  أبرز  غدا  حبيث  مغلقاً 

اليت تواجه اخلرجيني الشباب
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الدراسة اليت أجراها د. عاطف عبد الفتاح عجوة سنة 1985، حتت عنوان: )البطالة 
يف العامل العريب وعالقتها ابجلرمية(، ابلتطبيق على ثالث دول عربية هي تونس والسودان 
ومصر أوىل الدراسات امليدانية يف هذا اجملال للمركز العريب للدراسات األمنية والتدريب 
يف الرايض)25(. وتوصلت إىل نتائج تتلخص يف أن البطالة تؤدي إىل السلوك اإلجرامي 

لدى العاطل إذا ما ارتبطت بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية على الوجه اآليت: 
أواًل: العوامل االقتصادية:

1- تدين مستوى املهارة العملية )املهارة املهنية( للمجرم العاطل يرتتب عليها 
اخنفاض دخله من جهة وسهولة االستغناء عنه من جهة أخرى.

2- اخنفاض دخل اجملرم العاطل من عمله كان أهم دافع له لرتك العمل ابختياره.
3- امتداد فرتة البطالة ملدة طويلة لدى اجملرم العاطل قد تؤدي به إىل مواجهة 

حالة من العوز والفاقة بصورة مستمرة والسيما إذا كان عائاًل ألسرة.
اثنياً: العوامل النفسية واالجتماعية )والثقافية(:

هروب اجملرم العاطل من واقعه ابللجوء إىل تعاطي املخدرات، ولعب القمار.. 1
سيطرة الشعور ابلفشل واإلحباط واليأس والقنوط على اجملرم العاطل، فتقل . 2

ويسقط  البطالة،  فرضته  الذي  للتحدي  الصمود  على  يقوى  وال  مقاومته 
تدرجيياً إىل قاع اجلرمية، ويظل فيه.

انتشار األمية واإلعاقات اجلسدية بني اجملرمني العاطلني يقلل من مهاراهتم . 3
العملية، ويقلل من دخوهلم.

متّيز اخللفية األسرية للمجرم العاطل ابلتفكك امللحوظ يف العالقات األسرية . 4
والعالقات االجتماعية بصفة عامة ابستمرار، وكذلك اتسام أسرته ابرتفاع 

نسبة البطالة واجلرائم بني أفرادها.
اتسام األحياء السكنية اليت يقيم هبا اجملرم العاطل ابنتشار اجلرمية اهلاربني . 5

من وجه العدالة.

25.أمحد حممد لقمان، املدير العام ملنظمة العمل العربية، التشغيل والبطالة يف البلدان العربية التحدي واملواجهة، 
دورية العمل واجملتمع، العددان: 5، و6، مصدر سابق، ص: 149.
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ميل اجملرم العاطل إىل خمالطة جريان وأصدقاء يتسمون ابلسلوك اإلجرامي.. 6
نزوع اجملرم العاطل إىل اهلجرة الداخلية حبثاً عن العمل، إال أنه سرعان ما . 7

يرتكه.
االنعكاسية  والتشغيل  التحصيل  نتائج جدلية  إحدى  ابن  لنا  يتأكد  تقدم  مما 
االضطرارية  احللول  الداخلي كأحد  والتهجري  اهلجرة  حنو  الدافعية  على  االجتماعية 
بسبب قوة العوامل الطاردة وجاذبية العوامل املؤثرة على ازدايد نسب العراقيني املهاجرين 
واملهجرين املنتقلني داخل العراق وخارجه تزداد ابضطراد ويوجد بينهم أعداد كبرية من 
الكفاءات العلمية واملهنية ورجال أعمال؛ مما أثر يف مؤشرات التنمية االقتصادية والبشرية 
بشقيها التعليمي والصحي، إذ بلغ عدد األطباء الذين غادروا العراق حنو 25 % من 
أستاذ وابحث   2000 أكثر من  يرافقهم  الصحي،  العاملني ابلقطاع  األطباء  أمجايل 
البطالة،  أنواع  بتزايد  الذي ساعد  العراقية)26(؛ األمر  واملعاهد  العاملني ابجلامعات  من 
وظهور التزاحم وانتشاره على فرص العمل والبطالة املقنعة أبغلب قطاعات اجملتمع اليت 
وتقليل  واملال،  والوقت  اجلهد  على  استحواذها  بسبب  التنمية  عوائق  أهم  من  غدت 
القدرات والطاقات املادية والبشرية اليت كان من املفرتض توجيهها للمشاريع التنموية، 
فقد أخذت البطالة تتفاقم ابلعراق بنحو كبري جداً، واألساليب اليت ُأخذت ملعاجلتها 
مل تكن سوى أحالم يقظة، بل هي انلت من خمرجات التعليم وصواًل إىل انتشارها بني 
صفوف الشهادات العليا؛ وهذا ما فتح آفاق التفكري ابهلجرة حنو اخلارج يف ظل العوملة 
والثورة املعلوماتية اليت أصبح العامل يف ظلها كالقرية الوحدة، أي إن قوة الشباب اليت 
تبحث عن العمل وراغبة فيه ومل جتده، مع اطالعها على العامل العريب والغريب وما توفره 
من احرتام لإلنسان وتوفري فرص العمل وسهولة بيئة األعمال  جتعل العاطل عن العمل 
وتوظيفها  استيعاهبا  يتم  مل  إذ  للبلد  ذاته خسارة حقيقة  اهلجرة، وهذا حبد  يف  مسرعاً 
ابلنحول املالئم. علماً أن الذي يفكر يف السفر حنو اخلارج أغلبهم من خرجيي التعليم 
سواء كانوا إعدادية أم بكالوريوس أم ماجستري أم دكتوراه، وهذا ما يشري إىل مدى 
سوء األوضاع الداخلية وعدم ارتياحهم ملا جيري يف البلد من سوء لإلدارة وغياب واضح 
لفلسفة الدولة والتخطيط االسرتاتيجي والرسم العقالين للسياسات االجتماعية املؤثرة 

26.د. عاطف عبد الفتاح عجوة، البطالة يف العامل العريب وعالقتها ابجلرمية : دراسة ميدانية يف تونس والسودان 
 ،149 ص:   ،1985 السعودية،  الرايض،  والتدريب،  األمنية  للمركز العريب للدراسات  منشورة،  دراسة  ومصر، 

و152.
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بنحو واضح على اعتباطية اخلطط والربامج التوافقية بني اجلوانب التحصيلية والتشغيلية 
على حنو اخلصوص.

املبحث الرابع: اإلطار املنهجي
متهيد:

إن اجلانب املنهجي الذي يعتمد على أسس علمية يف دراسة القضااي االجتماعية 
له أمهية عملية يف اجلانب النظري وامليداين، وختتلف طبيعة املشكلة املدروسة وخصائصها 
الطرق  وكذلك  دراسته،  الباحث يف  عليها  يعتمد  اليت  املناهج  نوعية  اليت حتدد  فهي 
العلمية املستخدمة من أجل حتقيق أهداف الدراسة، مث استخدام املنهج والطرق العلمية 

يف حبثنا احلايل، إذ تضمن اجلانب املنهجي حماور رئيسية اشتملت على: 
طبيعة البحث.. 1
منهج البحث. . 2
فرضية البحث. . 3
جماالت البحث وعينته.. 4
أدوات البحث.. 5
املقاييس اإلحصائية.. 6

1ـ طبيعة البحث: 
تعد عملية حتديد نوع البحث من اإلجراءات املنهجية املهمة اليت حتتاجها عملية 
تصميم البحوث االجتماعية املختلفة)27(فعند حبث أي ظاهرة من الظواهر االجتماعية 
ستستلزم منا حتديد مشكلة البحث وأمهيته واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ، فضاًل 
عن حتديد مفاهيمه وتوضيحها للقارئ وكذلك التعرف على األدوات اليت مت استخدامها 
وحتليلها  تعريفها  أجل  من  مجعها  مت  اليت  والبياانت  وجماالته  منهجيته  على  والتعرف 

27.عباس علي حممد، األمن والتنمية )دراسة حالة العراق للمدة 2007-1970(، مصدر سابق، ص: 307، 
و308.

حنو  السفر  يف  يفكر  الذي  أن 
التعليم  خرجيي  من  أغلبهم  اخلارج 
سواء كانوا إعدادية أم بكالوريوس 
ما  وهذا  دكتوراه،  أم  ماجستري  أم 
األوضاع  سوء  مدى  إىل  يشري 

الداخلية
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البحوث االستطالعية  البحوث:  نتائجها)28(. إذ يوجد لدينا نوعان من  للوصول إىل 
والبحوث الوصفية، وختتلف البحوث االستطالعية عن الوصفية اليت جتمع بني الوصف 
الكيفي أو الكمي، إذ إن أمهيته تكمن عرب تقدير مسات ظاهرة معينة أو موقف معني 
تغلب عليه صفة التحديد حيث يالحظ أن البحوث الوصفية تعتمد على مجع احلقائق 

إذ تقوم بعد ذلك بتحليلها وتفسريها من أجل استخالص دالئلها)29(.
دراسة  يستهدف  ميدانياً  حتليلياً  وصفياً  حبثاً  بكونه  احلايل  حبثنا  طبيعة  وتكمن 
املشكلة ومعرفة طبيعتها، واألسباب املؤدية هلا من أجل حتديدها وحماولة السيطرة عليها.

2ـ منهج البحث:
يقصد بكلمة منهج يف البحوث العلمية الطريقة اليت ميكن من خالهلا الوصول 
البداية وحىت  منذ  الباحث  يسري  إذ  مرئي،  يكون غري  الذي  أو  املطلوب  اهلدف  إىل 
الوصول للنهاايت املتمثلة ابلنتائج واحلقائق املعينة اليت ختص البحث)30(؛ لذلك اعتمد 
حبثنا احلايل على منهجني: األول )منهج املسح االجتماعي( الذي يعيننا عرب أدواته على 
تبويب البياانت ووصفها، واآلخر هو )منهج الفهم الذايت( الذي ينتهج البعد التفسريي 
التحليلي للبياانت اليت نظمها منهج املسح االجتماعي عرب رؤية الباحث وفهمه واتؤيله 
منها،  املستخلصة  للنتائج  وصوال  القضااي  لتوضيح  املتغريات  بني  العالئقية  للطبيعة 

وسنعرضها إبجياز كما أييت:
أـ منهج املسح االجتماعي: 

دقة  وأكثرها  االجتماع  علماء  يستخدمها  اليت  املناهج  أهم  من  واحداً  ويعد 
وعلمية يف مجع البياانت الكمية عن جمتمع الدراسة وحتليلها إحصائياً وذلك من أجل أن 
يتوصل الباحث إىل النتائج الصحيحة والدقيقة، ويعرف املسح االجتماعي أبنه: طريقة 
أو أسلوب من أساليب البحث العلمي حيث يتم فيه تطبيق خطوات املنهج تطبيقاً 
علمياً على دراسة مشكلة أو ظاهرة اجتماعية، أو دراسة أوضاع اجتماعية معينة سائدة 

28. عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتماعي، األسس واالسرتاتيجيات، القاهرة، مكتبة اإلجنلو املصرية، 
ط4، 1971، ص: 247.  

29.حممد عيسى، البحث االجتماعي )مبادئه و مناهجه(، القاهرة احلديثة، ط1، 1962، ص: 51.
30.عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبة اإلجنلو املصرية للطباعة والنشر، ط2، 1972، 

ص: 86.
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يف منطقة جغرافية معينة هبدف احلصول على املعلومات اليت تتعلق ابلظاهرة املدروسة يف 
خمتلف جوانبها، بعد أن يتم تصنيف البياانت وحتليلها ميكن االستفادة منها ابألغراض 

العلمية للبحث)31(. 
االجتماعي يكون على نوعني، مها: مسوح شاملة، ومسوح  املسح  إنَّ منهج 
ما يقوم املسح االجتماعي على دراسة عينات من األفراد تكون ممثلة  ابلعينة، وغالباً 
جملتمع البحث بداًل من احلصر الشامل الذي يعتمد مفردات جمتمع البحث كافة)32(. 
ولتحقيق املطلوب من تطبيق هذا املنهج اعتمدت البحث منهج البحث االجتماعي 
بطريقة العينة، إذ مت اختيار عينة قصدية عشوائية من خرجيي املعاهد والكليات الذين 
ابلتعريف  البحث  حددت  اليت  الشباب  فئة  ضمن  واخلاص  العام  ابلقطاع  يعملون 
اإلجرائي مابني )19-43( سنة، وعرب استخدام أدوات البحث االجتماعي )املالحظة 
البسيطة وابملشاركة، واستمارة االستبانة، واملقابلة( مع بعض املبحوثني للحصول على 

البياانت واملعلومات لغرض حتليلها والوصول للنتائج املرجوة.
:)Method self-comprehension( ب ـ منهج الفهم الذايت

يستند منهج الفهم الذايت خباصية البداهة والوضوح واالستبصار واإلدراك للتجربة 
املعاشة إدراكاً مباشراً دون إخضاعها للتفسري العلي املرتبط سببياً؛ مبعىن أدراك بعض 
للبحث)33(؛ لذا  علمياً موضوعياً  األفعال والوقائع ابلبداهة واملباشرة وتفسريها تفسرياً 
حياول البحث عرب هذا املنهج الكشف عن جدلية الصراع مابني خمرجات التحصيل 
ومدخالت التشغيل وانعكاساهتا يف شخصية اخلرجيني الشباب كصريورة تتطلب فهما 
معرفيا للشخصية وعالقتها ابلبيئة االجتماعية من خالل الفهم الذايت للباحث واتؤيالته 
واحلس  ابلعمل  مرتبط  للخرجيني كونه  اليومية  واملمارسة  ابلتفكري  وانعكاساته  للفعل، 

االجتماعي املشرتك.

31.حممد السماك، أصول البحث العلمي، جامعة املوصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1986،  ص: 
.42

32.جرب العتايب، طرق البحث االجتماعي، املوصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1991، ص: 65.
33.ف. ج . رايت، مبادئ علم االجتماع، ترمجة: د. حممد شيا، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان-األردن،2011، 

ص: 52.
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3ـ فرضية البحث الرئيسة:
التشغيل  ومدخالت  العلمي  التحصيل  خمرجات  بني  توافق  عالقة  توجد  »ال 

)سوق العمل( للشباب اخلرجيني يف بغداد«.
4ـ جماالت البحث وعينته: 

يف كل دراسة ميدانية أو حبث تتحدد ثالثة جماالت أساسية للعمل ينبغي على 
على  االجتماعي  البحث  مناهج  يف  املشتغلني  اغلب  اتفق  وقد  توضيحها،  الباحث 

تصنيفها ابآليت: 
أ- اجملال البشري: ويقصد به حتديد جمتمع الدراسة امليدانية أو جمموعة األفراد 
الذين تطبق عليهم الدراسة امليدانية. واستهدف البحث الشباب اخلرجيني محلة شهادات 

)دبلوم فما فوق( ضمن الفئة العمرية )19-43( سنة.
فيها  اليت ستجري  اجلغرافية  املنطقة  أو  املكان  به  املكاين: ونقصد  اجملال  ب- 

الدراسة امليدانية اليت هي موضوع البحث )مناطق عشوائية من مدينة بغداد(.
جـ- اجملال الزماين: وميثل السقف الزمين أو الوقت الذي استغرقته الدراسة احلالية 

)من 2017/8/7 إىل 2017/10/21(.
عينة البحث:

ال توجد -ابلواقع- قواعد حمددة لكيفية احلصول على عينة كافية من حيث 
املتجانس  أما ابجملتمع غري  املتجانس،  تتباين بني )10-15%( ابجملتمع  إذ  احلجم، 
فتكون كبرية احلجم نسبيًا)34(؛ ففي البحوث الوصفية احلد األدىن لعدد األفراد املبحوثني 
)100( مبحوث)35(. ومبا أن اجملتمع العراقي ذا بنية ثقافية تقليدية من انحية العامة 
)دبلوم  الشهادات  محلة  من  الشباب  ابخلرجيني  قصدها  اليت  الفئة  حدد  قد  والبحث 
– بكالوريوس - شهادة عليا( ضمن الفئة العمرية )19-43( سنة؛ لذا فنوع العينة 
قصدية عشوائية بلغت )120( مبحواثً؛ كون العينة القصدية تعد أفضل من التقديرية 
ألهنا ترتك األمر للباحث ابختيارها معتمدا على حسه وتقديراته وأهنم أفضل العناصر 

متثيال جملتمع البحث)36(.

www.alukah.net.15 :34. مجيل محداوي، علم االجتماع بني الفهم والتفسري، شبكة االلوكة، ص
35.د. سعد عجيل ود.سعد إبراهيم ، طرائق البحث العلمي، أهل احلرة للطباعة، بغداد، 2014، ط2، ص: 83.

36.د. عبد هللا فالح املنيزل ود. عايش غرابية، اإلحصاء الرتبوي، دار املسرية، األردن، 2009، ص: 25.
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5ـ أدوات البحث:
األداة هي الوسيلة اليت يستخدمها الباحث من أجل مجع املعلومات اليت حيتاج 
املهمة  املراحل  من  املرحلة  هذه  تعد  إذ  الدراسة،  موضوع  أو  مشكلة  ملعاجلة  إليها 
واألساسية عند دراسة أية ظاهرة أو مشكلة، فال يستطيع الباحث االستغناء عنها أو 
إغفاهلا، إذ خيتار الباحث يف هذه املرحلة الوسيلة اليت من طريقها يستطيع مجع البياانت 
واملعلومات عن العينة اليت حيتاجها لدراسته، إذ تعد األداة نقطة االتصال بني الباحث 

واملبحوث.
ونظراً لطبيعة الدراسة فقد استخدم الباحثون عدداً من األدوات للحصول على 
البياانت واملعلومات ساعني يف ذلك للوصول إىل أكرب قدر ممكن من الدقة والوضوح عن 
املشكلة املدروسة، وهذه األدوات هي: )املقابلة – املالحظة – االستمارة االستبانية(. 
أ- املقابلة: وتعد من أكثر أدوات مجع البياانت شيوعاً بني الباحثني، فهي يف 
أبسط صورها تفاعل لفظي يعتمد على املواجهة الشخصية بني الباحث واملبحوث حبيث 
أتخذ غالباً صيغة السؤال واجلواب)37(، وتكون حمددة أبهداف مسبقة من قبل الباحث 
وتعد من الوسائل الفعالة للحصول على البياانت واملعلومات الضرورية؛ فهي إذا عملية 
تبادل لفظي بني القائم ابملقابلة واملبحوث لغرض استثارة دوافعه من أجل احلصول على 
بعض املعلومات اخلاّصة آبرائه واجتاهاته)38(. ولغرض حتقيق املصداقية واملوضوعية العالية 
وإزالة الغموض وااللتباس عن بعض مقاصد أسئلة االستبانة حاول الباحثون إجراء بعض 
املقابالت مع بعض املبحوثني املشمولني ابلبحث وتدريبهم على ملئها واالستعانة هبم 
كمخربين وجامعي بياانت كون أماكن عملهم ضمن الفئة املستهدفة، لذا مت االستعانة 
هبم يف عملية توزيع عدد من االستمارات من املبحوثني الذين هلم دراية أبهنم ضمن الفئة 

املقصودة ابلبحث وملئها.
ب- املالحظة: وسيلة مهمة من وسائل مجع املعلومات والبياانت، إذ تصنف 
مبالحظة بسيطة وأخرى منظمة)39(. ويتحتم على الباحث االلتزام بصفة املوضوعية؛ ألهنا 
حتقق نتائج علمية وتكون مطابقة لعمل الباحث ، وتعد املالحظة من أبرز األدوات اليت 

جدة– للنشر،  العلمية  خوارزم  دار  والسلوكية،  االجتماعية  العلوم  يف  البحوث  تصميم  عثمان،  حممد  د.   .37
السعودية، 2014، ص: 304-301.

38.أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، ط4، الكويت، وكالة الطباعة، 1987، ص: 338.
39.حممد على حممد، طرق البحث االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1983،ص: 331.

األداة هي الوسيلة اليت يستخدمها 
املعلومات  مجع  أجل  من  الباحث 
مشكلة  ملعاجلة  إليها  حيتاج  اليت 
تعد  إذ  الدراسة،  موضوع  أو 
املهمة  املراحل  من  املرحلة  هذه 
ظاهرة  أية  دراسة  عند  واألساسية 

أو مشكلة
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يستطيع الباحث من خالهلا مجع البياانت األساسية اليت حيتاجها عن الظاهرة املدروسة، 
واملالحظة هي االهتمام أو االنتباه إىل شيء أو حدث أو ظاهرة بشكل منظم؛ وذلك 
من طريق احلواس حني جنمع خرباتنا عرب ما نشاهده أو نسمعه، وإن املالحظة العلمية 
تعين االنتباه إىل الظواهر أو احلوادث من أجل تفسريها واكتشاف األسباب اليت تؤدي 
إىل ظهورها أو حدوثها)40(. لقد استخدم الباحثون املالحظة املنظمة ابملشاركة كوهنم 
من محلة الشهادات العليا وموظفني بدوائر الدولة احلكومية )وزارة التعليم العايل / وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية( وابلوقت نفسه هم مراقبون حلركة الشارع، وتلك األماكن 
قد زودهتم ابملعرفة الكافية على رصد وفهم طبيعة األقوال واألفعال االجتماعية حلركة 

الشباب اخلرجيني عن كثب.
عن  املعلومات  بواسطتها  جُتمع  اليت  الطرق  إحدى  هي  االستبانية:  االستمارة 
إىل  بنفسه  الباحث  يقدمها  حيث  االستمارة،  على  مكتوبة  أسئلة  ابستخدام  العينة 
آراء  معرفة  هو  منها  اهلدف  يكون  األسئلة  من  جمموعة  على  حتتوي  إذ  املبحوثني، 
املبحوثني فيما يتعلق ابلظواهر االجتماعية، على أن تكون هذه االستمارة مكتوبة بلغة 
سهلة ومفهومة، وتعد االستبانة من الوسائل الشائعة جلمع البياانت الالزمة يف البحوث 
االجتماعية فهي أداة املقابلة اليت حتتوي على جمموعة األسئلة اليت متت صياغتها بطريقة 
تناسب أهداف الدراسة من اجل احلصول على إجاابت حتقق األهداف احملددة من قبل 
الباحث)41(. أُعدت االستبانة بصيغتها النهائية ابلتعاون بني فريق العمل واالطالع على 
بعض الدراسات اليت تناولت موضوعات مقاربة، إذ اشتملت على )32( سؤااًل موزعاً 
اخلاصة ابخلصائص  األولية  للبياانت  األول  احملور  أساسية، خصص  حماور   )3( على 
الثالث  واحملور  التحصيلي(،  )املنظور  التخصصية  ابلبياانت  الثاين  واحملور  الدميغرافية، 

ابلبياانت التخصصية )املنظور التشغيلي(.
6- الوسائل اإلحصائية: وتشتمل الطرائق اإلحصائية املستعملة بوصف ومجع 
البياانت بصورة قياسات رقمية، مث تنظيمها وتلخيصها وعرضها حسب بعض املقاييس 
اإلحصائية املختلفة هلا)42(. وقد اقتصرت الدراسة على النسبة املئوية والوسط احلسايب 

واالحنراف املعياري.

40.عبد الباسط حممد حسن، أصول البحث االجتماعي، مصدر سابق، ص: 463.
41.جودت عزت عطري، أساليب البحث العلمي )مفاهيمه – أدواته – طرقه اإلحصائية(، عمان، دار الثقافة 

والنشر والتوزيع، ط1، 2000، ص: 120.
42.انهدة عبد الكرمي حافظ، مقدمة يف تصميم البحوث االجتماعية، مطبعة املعارف، 1981، ص: 67.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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املبحث اخلامس: عرض بياانت الدراسة وحتليلها
متهيد 

يُعد عرض البياانت األولية والتخصصية ابلعينة الدراسية وحتليلها أهم اإلجراءات 
إهنا  إذ  للبحث،  املنهجية  ابخلطوات  تكميلياً  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  اليت  العملية  العلمية 
ستحدد قياس اجلانب النظري؛ وابلتايل مسار نتائج الدراسة؛ لذا سنحاول هبذا املبحث 
عرض خمرجات تلك البياانت وحتليلها وتفسريها وتبويبها على وفق احملاور الثالثة اليت 
صيغت ابالستبانة اخلاصة ابلدراسة؛ وتناول احملور األول: البياانت األولية )اخلصائص 
)اجلانب  التخصصية  البياانت  الثاين:  احملور  واستعرض  واالجتماعية(،  الدميوغرافية 
التشغيلي(.  )اجلانب  التخصصية  البياانت  الثالث:  احملور  تضمن  بينما  التحصيلي(، 

وفيما يلي استعراضها بنحو تفصيلي:
احملور األول: البياانت األولية )اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية(:

تعد هذه البياانت مداخل أساسية من أجل التعرف على عينة البحث، إذ إن 
من  والسكنية  واملهنية  االجتماعية  حالتهم  وكذلك  وأعمارهم،  املبحوثني  نوع  حتديد 

املعلومات الضرورية واألساسية يف البحث.
نوعياً يعكس مدى خضوع  1- النوع ) اجلنس(: ميثل اجلنس متغرياً ابيلوجياً 
اإلنسان لقوانني احلياة وانتقائها من الناحية الطبيعية، وما يرتتب على ذلك من اختالفات 
املبحوثني  إجاابت  وإن  والثقافية.  واالجتماعية،  النفسية،  النواحي  من  اجلنسني  بني 

ختتلف بعضها من البعض اآلخر إذ إن السمات البيولوجية متباينة نوعياً.
جدول )1( يوضح جنس املبحوثني

النسبة املئويةالعدداجلنس
63،3 %76ذكر

36،7 %44أنثى
100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )1( إىل أن أعلى نسبة شكلت العينة هي من الذكور إذ 
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بلغت نسبتهم )63،3 %( مقابل )36،7 %( لإلانث وقد يكون السبب بذلك كون 
الدور احليايت املطلوب  لتوقعات  التشغيلي  التصدي للموضوع  الذكور يتحملون أعباء 

منهم بشكل أكثر خصوصية حىت  لو تطلب األمر خارج ختصصهم بعكس اإلانث.
2- العمر: العمر من املقاييس األساسية اليت توضح تباين نوعية اإلجاابت اليت 
يعطيها املبحوثني ،إذ مير اإلنسان مبراحل عمرية خمتلفة تقرتن كل منها خبصائص نفسية 
مبواجهة  وقدرهتا  الشخصية  نضج  يتحقق  ما  وغالباً  حمددة،  واجتماعية  وفسيولوجية 

املشكالت فتختلف إجاابت املبحوثني استناداً إىل نضجهم.
جدول )2( يوضح فئات أعمار املبحوثني

النسبة املئويةالعددفئات األعمار
9 %2011 - 25 سنة

24 %2629 - 31 سنة

35 %3242 - 37 سنة

32 %3838 - 43 سنة
100 %120اجملموع

الوسط احلسايب = )33،9( سنة
االحنراف املعياري = )7،45( سنة

تقع يف  تشري بياانت اجلدول )2( إىل أن أعلى نسبة يف اجلدول املذكور أنفاً 
الفئة العمرية )32-37( إذ بلغت نسبتهم )35 %( مث تلتها الفئة العمرية )43-38 
سنة( بنسبة 32 % ،أما الفئة العمرية )26-31 سنة( بلغت نسبتهم )24 %(، بينما 
جاءت الفئة العمرية )20-25 سنة( أبقل النسب إذ شكلت )9 %( من حجم العينة 
وقد يعود السبب يف ذلك كون هذه الفئة ما زالت حتمل األمل ابلعمل ضمن ختصصها 
الفئة )43-38  من  العكس  على  مدة خترجها،  قرب  بسبب  احلكومية  ابملؤسسات 
سنة( اليت شكلت أعلى النسب ضمن العينة كوهنم قد أدركوا أن فرصة العمل يف اجملال 
الوسط  لقيمة  أحتسابنا  للغاية.وعند  صعباً  أمراً  قد ابت  التخصص  احلكومي وضمن 

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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احلسايب ألعمار املبحوثني ، وجدان أن قيمته بلغت )33،9( سنة، وبدرجة احنراف 
معياري بلغت )7،45( سنة؛ وهذا يشري إىل أن أعمار املبحوثني ضمن فئة متوسطي 
األعمار؛ وهذا حيقق فائدة كبرية للبحث بسبب عامل اخلربة الفتية واحليوية اليت متكنهم 
من العطاء والسلوك التنظيمي االجيايب وميكن إجياد ما يوافق ما بني حتصيلهم وتشغيلهم 

حتقيقاً للهدف املنشود من البحث.
3- املستوى التعليمي: يعد املستوى التعليمي أبرز ما حتمله هذه العينة حيث 
إن هناك مستوايت متفاوتة ما بني املستوى التحصيلي لصاحب شهادة الدبلوم عن 
املستوى  ارتفع  فكلما  العليا،  الشهادة  صاحب  عن  البكالويورس  شهادة  صاحب 
التحصيلي ارتفع املستوى اإلدراكي واالستيعايب ابلتايل تتأثر نوعية اإلجابة ابختالف 
تلك الفوارق التحصيلية، وجدول )3( يبني التفاوت التحصيلي بني أفراد العينة نسبياً.

جدول )3( يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني

النسبة املئويةالعدداملستوى التعليمي

7،5 %9دبلوم
87،5 %105بكالوريوس
5 %6                        شهادة عليا

100 %120اجملموع

شهادة  حاملي  شكلها  قد  نسبة  أعلى  أن  إىل   )3( اجلدول  بياانت  تشري 
البكالوريوس إذ بلغت 87،5 %، تلتها حاملي شهادة الدبلوم بنسبة بلغت 7،5 %، 
أما نسبة احلاصلني على شهادة عليا بلغت 5 % من جمموع العينة الدراسية؛ ونستنتج 
مما سبق أبن محلة شهادة البكالوريوس شكلت النسبة األعلى ألتساع فرص احلصول 
على الشهادة سواء ابلكليات احلكومية أو األهلية بشقيها الصباحي واملسائي؛ ونظراً 
لتزايد حجمها فإن فرص احلصول على عمل الئق ضمن االختصاص أصبحت ضعيفة. 
أما قلة نسبة حاملي الشهادة العليا ضمن حدود رصدان فإهنا تعطي مؤشراً إىل ضعف 
التوافق بني خمرجات التحصيل ومدخالت التشغيل؛ وابلتايل يدلل على خلل املنظومة 

التعليمية والتشغيلية بعقالنيتها التخطيطية.
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4- التخصص العلمي: تعد نوعية التخصص العلمي ذات جدوى ومرغوبية، 
وتشكل فارقية نسبية واضحة املعامل عاملياً مبسألة احلصول على فرصة عمل الئق سواء 
ضمن القطاع العام أو اخلاص. واجلدول رقم )4( يوضح التباين ابلتخصص التحصيلي.

جدول )4( يوضح التخصص العلمي للمبحوثني

النسبة املئويةالعددالتخصص العلمي

46 %55إنساين

45 %45علمي

9    %20                      مهين
100  %120اجملموع

قد  اإلنسانية  التخصصات  أصحاب  نسبة  أن  يتضح   )4( من خالل جدول 
شكلت )46 %(، تلتها نسبة أصحاب التخصصات العلمية إذ شكلت )45 %(، 
البياانت  هذه  ومن   .)%  20( نسبتهم  شكلت  املهنية  التخصصات  أصحاب  أما 
نستدل بعدم وجود فرق كبري ابلتخصصات ضمن عينة الدراسة، إذ إن الفارق يسري؛ 
وهذا يعطي مؤشراً غري طبيعي قياساً ابلدول العاملية واإلقليمية مبا له من أتثري على تركيبة 
تعد  مل  نوعية خياراهتم؛ كوهنا  بنتائج  االكرتاث  عدم  واجتاهاهتم حنو  القادمة  األجيال 

كالسابق تعتمد النوعية التحصيلية على احملسوبية؛ ابلتايل تقلل الدافعية التخصصية.

5- احلالة الزوجية: تلعب احلالة الزوجية دوراً أبستقرار األفراد نفسياً وعاطفياً 
لذا تعد من أهم املتغريات االجتماعية أتثرياً على الفرد وتوجهاته احلياتية عموماً إذ إهنا 
تبني مدى التعاون والشراكة التضامنية وتنعكس على نوعية إجاابت املبحوثني وفقها. 

واجلدول )5( يوضح احلالة الزوجية للمبحوثني.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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جدول )5( يوضح احلالة الزوجية للمبحوثني

النسبة املئويةالعدداحلالة الزوجية
54 %65متزوج
46 %55أعزب
صفر%صفرمطلق
صفر%صفرأرمل

صفر %صفرمنفصل
100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )5( إىل أن نسبة املتزوجني كانت األعلى إذ بلغت )54 %( 
مقابل )46 %( للعزاب، يف حني اختفت حاالت الطالق واألرامل واملنفصلني ضمن 
عينة البحث، وقد يؤشر هذا األمر إجياابً على عدم وجود الطالق على الرغم من كثرته 
يف اجملتمع العراقي ابملدة احلالية إال أن التحصيل العلمي خري دليل على وعي اإلفراد 
وإدراكهم مدى أتثري الطالق على اجملتمع البشري، أما ابلنسبة يف زايدة نسبة املتزوجني 
مقارنة ابلعزاب فاألمر ميكن تفسريه إىل احتمالية حكم العمر واالستقرار املهين على 
الرغم من عدم رضاهم الوظيفي كثرية قياساً ابلعزاب الذين يشعرون ابالستقاللية وقلة 

الضغوط وعزوفهم عن الزواج حلني حصوهلم على ما حيقق طموحهم.
6ـ عدد أفراد األسرة لغري العزاب: يعد حجم األسرة من املتغريات األساسية سواء 
أكان بزايدة أم قلة ابلعدد بتأثريه على إجاابت املبحوثني واجلدول )6( يوضح عدد أفراد 

األسرة ابلنسبة للمتزوجني فقط والبالغ نسبتهم )54 %( من حجم العينة.
جدول )6( يوضح عدد أفراد األسرة للمبحوثني املتزوجني

النسبة املئويةالعددعدد أفراد األسرة
55،3 %336-5 أفراد
43،7 %629-8 أفراد

صفر%صفر9-11 فردًا
100 %65اجملموع
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يتضح من اجلدول )6( أن نسبة املتزوجني اليت يرتاوح عدد أفراد أسرهتم مابني 
الذين   )% 43،7( مقابل  بلغت)55،3 %(  إذ  نسبيا  األعلى  هي  أفراد   )5-3(
ترتاوح أعداد أسرهتم ما بني )6-8( أفراد األمر الذي ميكن تفسريه أبن اغلب اجتاهات 
من  املبحوثني  اغلب  وان  النووية سيما  والعائلة  النسل  إىل حتديد  متيل  احلالية  العوائل 
بناءا على وضعهم  األسرة  تنظيم  اإلدراك أبمهية  وميتلكون  األكادميية  الشهادات  محلة 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
7- طبيعة املهنة: يشري متغري طبيعة املهنة إىل منظومة القيم واملهارات والتقنيات 
والنفسية  الثقافية  األفراد  احتياجات  تليب  اليت  اآللية  إهنا  إذ  واملعتقدات  واملعارف 

واالجتماعية االعتبارية واالقتصادية؛ وابلتايل تؤثر على طبيعة نظرهتم للحياة.
جدول )7( يوضح طبيعة مهنة املبحوثني

النسبة املئويةالعددطبيعة املهنة
12،5 %15مهنة قيادية 

13،3 %16مهنة وظيفية 
18،2 %22عمالية ماهرة 

30 %36عمالية غري ماهرة
صفر%صفرمتقاعد 

19 %23عاطل عن العمل
7 %8أخرى تذكر

100 %120جمموع

يتبني من اجلدول )7( أن الذين يعملون يف أعمال عمالية غري ماهرة يف العينة 
بلغت نسبتهم )30 %(، تلتها بنسبة 19 % فئة العاطلني عن العمل، يف حني جاءت 
فئة أصحاب األعمال املاهرة بنسبة )18،2 %(، أما الذين يعملون يف مهن وظيفية 
نسبتهم  بلغت  القيادي  املنصب  ذات  املهنة  أما   ،)%  13،3( نسبتهم  بلغت  فقد 
)12،5 %( من العينة ، وأخرياً شكلت مهن أخرى نسبة )7 %( من العينة املبحوثة 
. نستنتج مما تقدم ابن أغلب أفراد العينة يعملون مبهن ال تتناسب وحتصيلهم الدراسي 

فضاًل عن أن نسبة العاطلني منهم قد شكلت ما يقرب ثلث العينة.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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 8- عائدية السكن:
النفسي  واستقرارهم  األفراد  سلوك  على  مباشراً  أتثرياً  السكن  عائدية  تؤثر 
واالجتماعي واالقتصادي  وطبيعة تعاملهم وتفاعلهم مع اآلخرين، وتفاصيل يومياهتم. 

واجلدول )8( يبني عائدية سكن املبحوثني.
جدول )8( يوضح عائدية سكن املبحوثني

النسبة املئويةالعددعائدية السكن 
84 %101ملك
16 %19إجيار
صفر%صفرجتاوز

100 %120اجملموع

تشري بياانت جدول )8( اخلاص بعائدية السكن للمبحوثني إىل أن أكثر من 
ثالث أرابع العينة ميتلكون دار سكن إذ بلغت نسبتهم )84 %( مقابل )16 %( 
أفراد  السكنية ضمن  التجاوز  يستأجرون سكنهم، يف حني مل تسجل حاالت  الذين 
العينة، نستطيع أن نستدل أبن أغلب أفراد العينة ميتلكون االستقرار السكين؛ وابلتايل 

فإن دافعيتهم تتجه حنو إجياد رضا وظيفي لتحقيق استقرار أكرب.
9- حمل الوالدة: ترتبط اخللفية الثقافية االجتماعية ابحندار أسرة الفرد حسب 
وآرائه  اجتاهاته  تشكل  فإهنا  وابلتايل  حضرية؛  أم  ريفية  أكانت  سواء  بيئتها  طبيعة 

ومعتقداته؛ لذا يوضح جدول )9( حمل والدة املبحوثني.
جدول )9( يوضح حمل والدة املبحوثني

النسبة املئويةالعددحمل الوالدة

صفر%صفرأريف
100 %120علمي

100 %120اجملموع
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تشري بياانت جدول )9( اخلاص بتوضيح حمل والدات املبحوثني إىل أن مجيع 
أفراد العينة هم من مواليد املناطق احلضرية إذ بلغت غالبية أفراد العينة بنسبة )100 

%(؛ األمر الذي نستطيع تفسريه أبن أغلب املهن اليت ميتهنوها ذات طابع حضري.
10- حمل اإلقامة:

يعد حمل إقامة املبحوثني ذا أتثري كبري على طبيعة التفاعالت االجتماعية، إذ إن 
مكان العيش يفرض سلطانه على تنميط توجهات الفرد وسلوكياته.

جدول )10( يوضح حمل إقامة املبحوثني

النسبة املئويةالعددحمل الوالدة

صفر%صفرريف

100 %120حضر

100 %120اجملموع

تشري لنا بياانت اجلدول )10( اخلاص مبحل إقامة املبحوثني إىل أن حمل إقامتهم 
متشابه مع حمل والدهتم بنسبة )100 %(؛ األمر الذي نستنتج من أبنه ال وجود إىل 
اهلجرة الداخلية أو اخلارجية؛ مبعىن أن هذه املشكلة هي ذات أبعاد حضرية أكثر منها 
إىل الريف، ولعل السبب يعود إىل أن منطقة الدراسة هي منطقة حضرية ابمتياز كوهنا 
عاصمة البالد ورغبة املبحوثني أبن يكون مكان عملهم قرب حمل إقامتهم؛ ليجنبهم عناء 
الطريق واحلضور ابألوقات احملددة للعمل لتفادي املساءلة اإلدارية ابلقطاع احلكومي أو 

تذمر أصحاب املهن ابلقطاع األهلي / اخلاص.
- احملور الثاين: البياانت التخصصية )احملور التحصيلي(: يعد التحصيل العلمي 
من األساسيات اليت تؤهل محل الشهادة األكادميية )اخلريج( مبجال ختصصه، وتدربه، 
طموحة،  غري  أم  طموحة  كانت  سواء  عمل  فرصة  على  للحصول  وتؤهله  ومتكنه، 
ولتسليط الضوء على الدور الكبري الذي يلعبه التخصص العلمي أفردان له احملور الثاين 
الصراعية مع  الذي يدخل ابجلدلية  املعتمد األول ضمن دراستنا احلالية  العامل  كونه 
عامل التشغيل يف حياة ومستقبل الشباب اخلرجيني العراقيني، وفيما أييت اجلداول اليت 

خصصت الختبار اإلطار النظري.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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جدول )11( يوضح طبيعة التخصص التحصيلي للمبحوثني

النسبة املئويةالعددطبيعة التخصص
36،5 %44إداري
27،5 %33رقايب
23،5 %28فين

12،5 %15خدمي
100 %120اجملموع

يتبني من اجلدول )11( أن التخصص اإلداري لبعض املبحوثني قد وقف مبقدمة 
التخصصات إذ بلغت نسبته )36،5 %(، مث تلته التخصصات ذات الطبيعة الرقابية 
بنسبة)27،5 %(، يف حني شكلت التخصصات الفنية ما نسبته)23،5 %(، بينما 
جاءت التخصصات اخلدمية ابملرتبة األخرية بنسبة )12،5 %(، ونستنتج مما تقدم 
أن أكثر من نصف أفراد العينة كانت اختصاصاهتم يف جمال اإلدارة والرقابة ابختالف 
ذات  التخصصات  من  والرقابية  اإلدارية  اجلوانب  أن  إىل  يعود  ذلك  ولعل  أنواعها، 
املرغوبية واالتساع الكبري بني صفوف املتخرجني كوهنا ختصصات حتظى ابالستقطاب 
املهين بكثرة من قبل املؤسسات واألفراد لذا جند أن نسبهم بتزايد يف جماميع العاطلني 
وغري الراضني وظيفيا لعدم تناسب سوق العمل للكم املتخرج عن التخصصات الفنية 
العام واخلاص بصورة أكثر واخلدمية اليت ال  ما جتد فرص عمل ابلقطاعني  اليت غالباً 

حتضى مبرغوبية لدى األفراد لتزايد الطلب عليها ودونية مستواها ابجملتمع العراقي. 
جدول )12( يوضح رغبة املبحوثني بتخصصهم

النسبة املئويةالعددالرغبة ابلتخصص

36 %43نعم
64 %77ال

100 %120اجملموع
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تشري بياانت جدول )12( اخلاص بتبيان رغبة املبحوثني بتخصصاهتم العلمية 
إىل أن )64 %( من العينة غري راضني عن ختصصهم، يف حني أشار )43 %( من 
العينة  املبحوثني إىل رضاهم عن ختصصاهتم. ونستنتج من ذلك أن أكثر من نصف 
كانوا جمربين على اختياراهتم لعدة أسباب، ولعل اجلدول اآليت )13( سيوضح بعضها 

حسب أمهيتها النسبية.
ابلتخصص  الرغبة  عدم  ألسباب  املرتيب  التسلسل  يوضح   )13( جدول 

للمبحوثني الذين أجابوا بـ)ال(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب عدم رغبة املبحوثني بتخصصهم األكادميي 
53،2 %141رغبة األهل 

25 %219حمددات سوق العمل 
14،5 %311حمددات املعدل 

7،8 %46أخرى )ظروف سياسية واجتماعية(
100 %77اجملموع

املؤثرات  يتبني من اجلدول )13(، أن رغبة األهل جاءت ابملرتبة األوىل كأحد 
يف عدم حتقيق الرغبة احلقيقية ابختيار التخصص الذي يليب الطموح من اختيار )41( 
مبحواثً من جمموع )77( مبحواث أجابوا بـ ) ال( وبنسبة )53،2 %(، بينما كان حملددات 
سوق العمل املرتبة الثانية من اختيار )19( مبحواث وبنسبة )25 %(، يف حني حلت 
ابملرتبة الثالثة حمددات املعدل إذ أشار هلا )11( مبحواثً بنسبة )14،5 %(، أما أسباب 
أخرى )كظروف سياسية ونفسية وأجتماعية خمتلفة( شكلت ما نسبته )7،8 %( من 
نسبة )77( مبحواثً الذين أجابوا بعدم رغبتهم بتخصصهم. ومن هذه البياانت نستدل 
أن الطالب مقيد بقدرية مصريه ما بني رغبة أهله وسوق العمل، وميوله وقدراته ورغبته 
اليت قد تتقاطع يف أغلب األحيان وتؤثر على خياراته املصريية، ولعل سهم أتثريات األهل 

ملا لديهم من نفوذ ورؤية يف تطلعهم ملستقبل أبنائهم هو األكرب من بينها.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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جدول )14( يوضح مرغوبية ختصص بسوق العمل العام / اخلاص

النسبة املئويةالعددمرغوبية التخصص بسوق العمل 

51،6 %62نعم

48،4 %58ال

100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )14( إىل أن نسبة الذين أكدوا مرغوبية ختصصهم ضمن 
اخلاص هي )51،6 %( مبقابل )48،4 %( الذين مل يروا بتخصصهم تلك املرغوبية 
العقالنية  املعايري  تعتمد  ال  العراقية  العمل  سوق  أبن  نستنتج  أن  نستطيع  تقدم  ومما 
ابالختيار والتخطيط والتنظيم بقدر ما تعتمد على اعتبارات احملسوبية واملنسوبية؛ لذا 

جند الفوضى ابالختيارات وكثرة املتضررين من الكفاءات العلمية.
جدول )15( يوضح مدى أتثري الظروف األمنية والسياسية ابختيار التخصص 

العلمي لدى املبحوثني

النسبة املئويةالعددمرغوبية التخصص بسوق العمل 

79 %95نعم
21 %25ال

100 %120اجملموع

تشري بياانت جدول )15( إىل أن أغلب أفراد العينة أكدوا أن الظروف األمنية 
نسبتهم )79  إذ شكلت  الدراسي،  التخصص  أختيارهم  على  أثرت كثرياً  والسياسية 
%( من العينة مقابل )25 %( مل تكن للظروف األمنية والسياسية األثر ابختيارهم 
ختصصهم الدراسي؛ وقد يعود السبب بذلك لعدم وضوح األمور أمام الطلبة، وبشكل 
واضح مما يدفعه للتقدمي إىل أي ختصص دون رغبة أو دراية كافية مربراً ذلك بصعوبة 
الظروف األمنية والسياسية اليت حتول دون القدرة على التحصيل على التخصص الذي 
يناسبهم، متناسني أبن هنالك العديد من املؤثرات الذي ضغطت ابجتاه االختيار دون 
رغبة حقيقية؛ وهذا يعود إىل اعتباطية الشخصية العراقية وابتعادها ابلعموم عن التخطيط 
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العقالين، وترك األمور على قدرية الظروف.
جدول )16( يوضح مدى توافق املؤهل العلمي مع وظيفة املبحوثني

النسبة املئويةالعددتوافق التخصص مع الوظيفة
20 %24نعم
80 %96ال

100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )16( إىل أن اغلب أفراد العينة وبنسبة )80 %( أكدوا 
عدم توافق ختصصهم الدراسي مع ما ميارسوه من وظائف ومهام وأعمال، يف حني أشار 
)20 %( من املبحوثني بتوافق التخصص مع الوظيفة اليت ميارسوها بعملهم، من هذه 
البياانت نستنتج أبن السياسة التشغيلية غري عقالنية بتوزيعها وحتقيقها للتوافق املهين 
التنظيمي؛ فالسبب إما يعود إىل عدم جودة التعليم، وإما عدم عقالنية التشغيل وقصور 
التخطيط االسرتاتيجي يف التوافق بني التحصيل والتشغيل؛ لذا نرى الكثريين يقبلون أبي 
مل شرط أن ال حيرم من املورد الذي يغطي نفقاته اخلاصة ومن مبسؤوليته األمر الذي 
يؤثر على الدافعية حنو االجناز وجودة السلعة أو اخلدمة املقدمة وعدم حتقيق الكفاءة 

التنظيمية.
جدول )17( يوضح التسلسل املرتيب ألسباب عدم ترك العمل لعدم التوافق 

للمبحوثني الذين أجابوا بـ)ال(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب عدم ترك العمل 
62،5 %160فرص العمل ضعيفة 

12،5 %212رغبة األهل 
11،4 %311صاحب العمل أقرابئي 

7،3 %47الظرف األمين ميلي عليَّ ذلك
6،3 %56أجد نفسي ورغبيت فيها 

100 %96اجملموع

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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تشري بياانت اجلدول )17( التسلسل املرتيب ألسباب عدم ترك العمل برغم عدم 
توافقه مع التخصص العلمي للمبحوثني، إذ شكلت قلة الفرص التشغيلية وضغطها على 
املبحوثني املرتبة األوىل بنسبة )62،5 %(، يف حني جاءت رغبة األهل ابالستمرار هبذه 
الوظيفة ابملرتبة الثانية بنسبة )12،5 %(، تلتها درجة القرابة والصلة بصاحب العمل 
كسبب االستمرار فيه بنسبة) 11،4 %( ابملرتبة الثالثة، أما إمالءات الظرف األمين 
فجاءت ابملرتبة الرابعة بنسبة )7،3 %(؛ وأخرياً جاءت الرغبة النفسية ابلعمل احلايل 
ابملرتبة اخلامسة األخرية بنسبة )6،3 %(. نستدل من البياانت املذكورة آنفاً أبن حامل 
والرغبة  لو كان فوق االختصاص  الرضوخ أبي عمل حىت  إىل مرحلة  الشهادة وصل 
خيارات  وجود  وعدم  لقلتها،  فرصة  أبي  التفريط  استطاعته  عدم  أدرك  ألنه  الذاتية؛ 
وضغط العمر، واالحتياج املادي واملعنوي؛ لذا جند أغلب اخلرجيني متمسكني ابلفرص 

على الرغم عدم التوافق والقناعة.
املهين ابستمرار  للموقع  )18( يوضح االعتقاد ابلدور االجتماعي  جدول 

املبحوثني يف عملهم

النسبة املئويةالعددالدور االجتماعي للموقع املهين

84 %101نعم

16 %19ال

100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )18( اخلاص ابلدور االجتماعي للموقع املهين الذي يؤديه 
املبحوثون كسبب رئيس ابالستمرار ابلعمل فيه، إذ أشار )84 %( من املبحوثني أبن 
الدور االجتماعي الذي حظوا به بعملهم خارج ختصصهم كان له الدور األبرز ابالستمرار 
يف عملهم بينما )16 %( من العينة أكدوا عدم وجود أتثري للدور االجتماعي ابملوقع 
املهين لالستمرار بعملهم، وإن األمر يعود ألسباب أخرى. ونستنتج من البياانت السابقة 
إىل أن اغلب أفراد العينة أبهنم قد حصلوا على فرصة استطاعوا من خالهلا حتقيق حالة 
الوقت  قد قضوا من  والتشغيل وأهنم  التحصيل  التوافق بني  تعويض عن مشاعر عدم 
الكثري فيه اآلمر الذي مكنهم من احلصول على الدور االجتماعي للموقع املهين ذي 

املرغوبية االجتماعية، ولعل اجلدول )19( يؤكد ذلك القبول االجتماعي.
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جدول )19( يوضح االعتقاد بوجود قبول اجتماعي للعمل خارج التخصص

النسبة املئويةالعددالقبول االجتماعي

80 %96نعم

20 %24ال

100 %120اجملموع

خارج  للعمل  االجتماعي  القبول  بتبيان  اخلاص   )19( اجلدول  بياانت  تشري 
التخصص العلمي، إذ أشار )80 %( من العينة إىل وجود قبول اجتماعي من قبل 
احمليطني هبم على العمل خارج التخصص ابلقطاع اخلاص، بينما أكد )20 %( من 
لسلطة  البياانت ابن  هذه  من  ونستنتج  االجتماعي.  القبول  ذلك  بعدم وجود  العينة 
اجملتمع األثر األكرب يف تشكيل الرأي والقبول والتوجه يف عدم التمسك ابلتوافق بني 
فرصة  أبهنا  ذلك  وتربير  البديلة  للفرص  هبم  احمليطني  تقدمي  عرب  والتشغيل  التخصص 
ال تتكرر ابلقطاع العام؛ لذا يلجأ الشباب إىل العمل خارج ختصصهم واالستمرار به 

حبصوله على بعض االعتبارات االجتماعية ذات املرغوبية.
الذين  االجتماعي  القبول  املرتيب ألسباب  التسلسل  يوضح   )20( جدول 

أجابوا بـ)نعم(

النسبة العددالتسلسل املرتيبأسباب القبول االجتماعي 
املئوية

58 %156يليب طموحي احلايل 
20 %224يشعرين ابستقاللييت املالية 

14،5 %314جزء من حالة التقبل االجتماعي للبلد حالياً 
   1،5 %42أخرى تذكر

100 %96اجملموع

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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تشري بياانت اجلدول رقم )20( اخلاص ابستعراض أسباب القبول االجتماعي 
للمبحوثني )96( الذين أكدوا أبن هناك قبواًل اجتماعياً للعمل ابلقطاع اخلاص خارج 
التخصص ذي مرغوبية جمتمعية؛ وبتايل انعكاسية ذاتية لالستمرار فيه. إذ شكل سبب 
أن العمل يليب الطموح احلايل للمبحوثني ما نسبته )58 %( ابملرتبة األوىل، يف حني 
جاء سبب أن العمل يشعر املبحوثني ابالستقاللية املالية ابملرتبة الثانية بنسبة )20 %(، 
ويف املرتبة الثالثة جاء سبب القبول االجتماعي كجزء من احلالة اليت مير هبا البلد بنسبة 
)%14،5(، وأخرياً حلت أخرى )الرضا والقناعة(، وبنسبة )1،5 %( من العينة؛ ومما 
تقدم نستدل على أن االعتبارات املادية تشكل املرغوبية اجملتمعية والذاتية يف تشكيل 
يشعره  ألنه  اخلرجيني  الشباب  لدى  العراقي  ابجملتمع  ابلعمل  االجتماعي  القبول  حالة 

ابستقالليته وابالعتبارات االجتماعية.
- احملور الثالث: البياانت التخصصية )املنظور التشغيلي(:

التحصيل  متغري  مع  يتصارع  الذي  املعتمد  اآلخر  اجلديل  املتغري  التشغيل  يعد 
دميومة  األساسيفي  الركن  فهو  الشهادة  محلة  شخصيات  يف  اجلدلية  تلك  لتنعكس 
تواصلهم مع اجملتمع، وهو جين مثار التحصيل الدراسي ويكون ذلك ضمن تشغيلهم 
اجملتمعات  يف  الطبيعية  بصورته  التخصصي  ابلعمل  األساسية  الركيزة  سيغدو  والذي 
واالزمان املستقرة، وليس ابلضرورة يف جمتمعنا العراقي اليوم وما يعانيه من سوء التوافق 
بني التحصيل والتشغيل  وهذا مما يدفع محلة محلة الشهادة من النقمة من نظام التعليم 
ابلعموم وعلى ختصصهم ابخلصوص. واجلدول )21( يبنّي تقبل العمل خارج التخصص 

وطبيعة ردود الفعل الناقمة على التعليم والتخصص حتديداً.
بتقبل  التعليم والتحصيل  جدول )21( يوضح االعتقاد بوجود نقمة على 

العمل خارج التخصص

النسبة املئويةالعددالنقمة على التعليم والتخصص 
81 %98نعم
19 %22ال

100 %120اجملموع

على  انقمون  بينواأهنم  العينة  من   )% 81( أن  إىل   )21( اجلدول  بياانت  تشري 
التعليم وختصصهم الدراسي حتديداً بسبب تقبلهم للعمل خارج ختصصهم الدراسي، مبقابل 
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)19 %( منهم مل يكونوا انقمني على التعليم وختصصهم حتديداً؛ كوهنم يعملون خارجه. 
وقد يعود السبب كون التحصيل مل يوفر هلم التشغيل املناسب لتخصصهم بل إهنم اخنرطوا 
أبعمال بعيدة عن ختصصاهتم، وكانت بعض املهن والوظائف ال تشرتط أن يكون لديهم 
حتصيل علمي، فضاًل عن إىل املدة الزمنية اليت استغرقتهم بسبيل احلصول على الشهادة، وان 
بعضهم عّد الشهادة معوقاً، إذ مل يعد يستطيعون أن يقوموا أبعمال غري ماهرة لكنها ذات 
مورد مايل بسبب الشعور أبهنا ال تناسب ختصصهم، ومن خالل االستفسار عن السبب يف 

النقمة على التعليم والتخصص يتضح لنا األسباب حسب اجلدول اآليت.
جدول )22( يوضح التسلسل املرتيب ألسباب النقمة على التعليم والتخصص 

حتديداً الذين أجابوا بـ)نعم(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب النقمة على التحصيل الدراسي
40،8 %140قصور ابلبنية الثقافية العراقية

40،8 %240عدم وجود سوق عمل
16،4 %316ال يليب الطموح

2 %42أخرى تذكر )كون التحصيل غدا عائقاً(
100 %98اجملموع

تشري بياانت جدول )22( اخلاص بتبيان أسباب نقمة املبحوثني جتاه التعليم 
العراقية  الثقافية  البنية  احتل قصور  إذ  يعملون خارجه.  والتخصص ابلتحديد؛ كوهنم 
عمل  سوق  وجود  عدم  وجاء   ،)% 40،8( بنسبة  األسباب  بني  من  األوىل  املرتبة 
ابملرتبة الثانية بنسبة )40،8 %( أيضاً، بينما حّل سبب أن التعليم والتخصص ال يليب 
الطموح ابملرتبة الثالثة بنسبة )16،4 %(، يف حني شغل سبب أخرى تذكر )بكون 
التحصيل أصبح عائقاً أمام الفرص غري املاهرة اليت تعرض عليهم( بنسبة )2 %(من 
العينة. ونستدل مما تقدم أبن هذه األسباب قد تدفع بكثري من حاملي الشهادات إىل 

التفكري ابهلجرة الداخلية أو اخلارجية وجدول )23( يوضح ذلك.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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طلباً  اخلارجية  أو  الداخلية  ابهلجرة  املبحوثني  تفكري  يوضح   )23( جدول 
للتشغيل الالئق

النسبة املئويةالعددالتفكري ابهلجرة
58 %70نعم

42 %50ال
100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )23( اخلاص ببيان رأي املبحوثني حول التفكري ابهلجرة 
الداخلية أو اخلارجية طلبا لتغيري الفرص التشغيلية. إذ أشار )58 %( من العينة أبهنم 
يفكروا  مل  املبحوثني  بينما )42 %( من  أفضل،  تشغيلية  لفرص  فكروا ابهلجرة طلبا 
ابهلجرة. ونستنتج من البياانت املذكورة آنفاً أن نصف العينة قد فكروا ابهلجرة وقد يعود 
مع توجهاهتم لكن  تتناسب كلياً  بتغيري خياراهتم كون أعماهلم ال  السبب إىل رغبتهم 
هناك أسباب حالت دون اهلجرة الداخلية واخلارجية يوضحها اجلدول اآليت رقم )24(.

جدول )24( يوضح التسلسل املرتيب ألسباب اليت حالت دون حتقيق اهلجرة 
الداخلية الذين أجابوا بـ)نعم(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب عدم حتقيق اهلجرة
48،5 %134حاجة العائلة املاسة للمبحوث

32،8 %223اخلوف من اخلسارة
15،7 %311الوضع املادي مقيد

3 %42أخرى تذكر )توقع فرص قريبة(
%70100اجملموع

املبحوثني  هجرة  عدم  أسباب  ابستعراض  اخلاص   )24( بياانت جدول  تشري 
على الرغم من تفكريهم هبا اليت أشار إليها )70( مبحواثً. إذ شغلت حاجة العائلة 
تلتها اخلوف من اخلسارة  بنسبة )48،5 %(،  املرتبة األوىل  املبحوث  لتواجد  املاسة 
ابملرتبة الثانية بنسبة)32،8 %(، يف حني جاء الوضع املادي املقيد ابملرتبة الثالثة بنسبة 
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)15،7 %(، أخرياً حلت أخرى تذكر )بتوقع احلصول على فرصة قريبة دون اهلجرة( 
ابملرتبة الرابعة بنسبة )3 %(، ونستنتج من البياانت أبن الوضع االجتماعي والنفسي 

واالقتصادي قد تشكل عوائق أمام حتقيق اهلجرة على الرغم من التفكري فيها.
السبب  هو  السياسي  التغيري  أبن  املبحوثني  اعتقاد  يوضح   )25( جدول 

الرئيس بتقليص فرص التشغيل

النسبة املئويةالعدداالعتقاد ابلتغيري السياسي
91،6 %110نعم

8،4 %10ال
100 %120اجملموع

تشري بياانت اجلدول )25( اخلاص بتوضيح رأي املبحوثني فيما إذا كان التغيري 
السياسي ابلعراق هو السبب الرئيسي يف تقليص فرص التشغيل. إذ أشار )91،6 %( 
من العينة ابعتقادهم أبن التغيري السياسي له الثقل األكرب يف تقليص فرص التشغيل، 

بينما أكد )%8،4( أبن التغيري السياسي ليس له دخل بتقليص فرص التشغيل.
التشغيل  فرص  تقليص  ألسباب  املرتيب  التسلسل  يوضح   )26( جدول 

للمبحوثني الذين أجابوا بـ)ال(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب تقليص فرص التشغيل 
34،5 %138غياب فلسفة الدولة واالسرتاتيجية التشغيلية

34،5 %238تفشي الفساد اإلداري واملايل
19 %321انتشار احملسوبية وظاهرة تعيني العوائل
12 %413ظواهر احلراك املزيف وثقافة التغالب 

100 %110اجملموع

تشري بياانت اجلدول )26( إىل أن غياب فلسفة الدولة واإلسرتاتيجية التشغيلية 
قد شغلت املرتبة األوىل بقائمة األسباب اليت قلصت فرص التشغيل بنسبة )34،5 %(، 
تالها تفشي ظواهر الفساد اإلداري واملايل ابملرتبة الثانية وبنسبة )34،5 %( أيضاً، 

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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بنسبة)19  الثالثة  العوائل ابملرتبة  تعيني  انتشار احملسوبية وبروز ظاهرة  يف حني شكل 
%(، أما املرتبة الرابعة فقد كانت انتشار ظواهر احلراك املزيف كامتداد لثقافة التغالب 
والتكالب على الفرص بنسبة )12 %(. ومما تقدم نستدل أبن التغيري السياسي قد أبرز 

الكثري من املشتقات لرواسب دفينة أخذت ابلتغول والتحول إىل بنية ثقافية. 
التشغيل احلكومي تسري  اعتقاد املبحوثني أبن فرص  جدول )25( يوضح 

بوسائل وأهداف غري عقالنية

النسبة املئويةالعددعدم عقالنية التشغيل 
95،8 %115نعم

4،2 %5ال
100 %120اجملموع

 
تشري بياانت اجلدول )27( اخلاص بتوضيح رأي املبحوثني حول فرص التشغيل 
احلكومي وسريها بغري عقالنية تنظيمية . إذ أشار )95،8 %( من العينة إىل أن الفرص 
التشغيلية تسري بغري عقالنية بينما )4،2 %( أكدوا عكس ذلك. ونستدل من البياانت 
أبن أغلبية أفراد العينة أوضحوا أن السياسية التشغيلية العراقية غري عقالنية والسبب بعدم 
القرار واإلرابك  التخصص مواقع صنع  العام هي عدم تويل أصحاب  القطاع  عقالنية 
األمين والسياسي الذي أّدى إىل استغالل سياسي الصدفة للتحكم بسياسات القائمة 
السلطة  ومشاريع  اجملتمع  عسكرة  على  والرتكيز  واملنسوبية  واحملسوبية  االعتباطية  على 

كأولوية على حساب بناء مؤسسات الدولة بعقالنية تنظيمية.
العمل ضمن اجلوانب  جدول )28( يوضح اعتقاد املبحوثني برواج سوق 

األمنية لدى اخلرجيني

النسبة املئويةالعدداالعتقاد برواج العمل األمين 
97،5 %117نعم

2،5 %3ال
100 %120اجملموع
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اعتقادهم  بشأن  املبحوثني  رأي  اخلاص ابستبيان  اجلدول )28(  بياانت  تشري 
برواج سوق العمل األمين لدى اخلرجيني الشباب. إذ أكد )98،5 %( من العينة أن 
هناك مرغوبية لدى اخلرجيني ابلعمل ضمن القطاع األمين، بينما أشار )2،5 %( منهم 
بعدم وجود تلك املرغوبية. نستطيع من تلك البياانت االستدالل أبن غالبية أفراد العينة 
األمين ولعل جدول  للعمل  اخلرجيني  الشباب  لدى  إىل رأي أبن هناك رواجاً  تذهب 

)29( يسلط الضوء على أهم تلك التفصيالت.
األمين  العمل  تفضيل  ألسباب  املرتيب  التسلسل  يوضح   )29( جدول 

للمبحوثني الذين أجابوا بـ)ال(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب التفضيل ابلعمل األمين 

75 %188العائد املايل اجليد
14 %216محاية الشخصية والعائلية

11 %313العائد االعتباري اجليد
100 %117اجملموع

األوىل كأحد  ابملرتبة  جاء  اجليد  املايل  العائد  أبن   ،)29( اجلدول  من  يتبني 
احلماية  بينما  العينة،  من   )%  75( اختيار  من  األمين  للعمل  التفضيلية  األسباب 
العائد  حل  حني  يف   ،)%  14( بنسبة  الثانية  ابملرتبة  جاءت  والعائلية  الشخصية 
االعتباري اجليد ابملرتبة الثالثة بنسبة )11 %(. ومن هذه البياانت نستدل أبن العمل 
ضمن األجهزة األمنية مل يكن بدوافع انتمائية وطنية بقدر ما كان بدوافع مادية واعتبارية 
محاية شخصية وعائلية وغريها؛ وهذا يؤثر يف بناء وتركيبة األجهزة األمنية ورمبا يكون 

السبب يف إحداث الكثري من اخلروقات األمنية.
جدول )30( يوضح اعتقاد املبحوثني ابهلجرة وحتقيقها ملردود أفضل من 

العمل احلايل

النسبة املئويةالعددأفضلية اهلجرة 
47،5 %57نعم
52،2 %63ال

100 %120اجملموع
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تشري بياانت اجلدول )30( اخلاص ابستبيان رأي املبحوثني حول املردود الذي 
حتققه اهلجرة اخلارجية/ الداخلية أفضل من العمل احلايل. إذ أشار )47،5 %( إىل 
أن اهلجرة برأيهم حتقق مردوداً أفضل من عملهم احلايل، بينما أكد )52،2 %( منهم 
أبن اهلجرة ال حتقق هلم املردود األفضل من عملهم احلايل؛ ومما تقدم نستدل أبن ما 
يقرب نصف العينة أشاروا أبفضلية اهلجرة عن العمل احلايل لعل ذلك يعود إلمياهنم بعدم 
تغيري أوضاعهم وبلدهم حنو األفضل وإن طموحاهتم أكرب من احلصول على وظيفة. أما 
املبحوثون الذين كان رأيهم بعدم تفضيل اهلجرة على العمل احلايل فذلك يعود ألسباب 

يستعرضها اجلدول )31(
جدول )31( يوضح التسلسل املرتيب ألسباب عدم تفضيل اهلجرة للمبحوثني 

الذين أجابوا بـ)ال(

النسبة املئويةالعددالتسلسل املرتيبأسباب عدم تفضيل اهلجرة  
49 %131مساع جتارب اآلخرين الفاشلة 

32 %220األميان بقدرية األرزاق واحلظوظ
19 %312احلنني العايل والشعور ابالنتماء

100 %63اجملموع

العمل  عن  اهلجرة  تفضيل  عدم  إبيضاح  اخلاص   )31( اجلدول  بياانت  تشري 
احلايل، إىل أن مساع جتارب اآلخرين الفاشلة جاءت ابملرتبة األوىل بنسبة )49 %(، 
بنسبة )32 %(، يف حني  الثانية  بقدرية األرزاق واحلظوظ حل ابملرتبة  بينما اإلميان 
الثالثة بنسبة )19 %(. ومن  العايل للوطن والشعور ابالنتماء له حل ابملرتبة  احلنني 
هذه البياانت نستنتج أبن هناك نسبة من العقالنية ابلتفكري يقابلها نسبة من القدرية 
ابإلميان ابألرزاق لدى األفراد حني مساعهم جتارب اآلخرين، وهنالك موضوعية ابختاذ 
القرار بعد مجع املعلومات، وقد تعود مجيعها إىل التغرّي السياسي الذي شهده جمتمعنا يف 
عدم حدوث استقرار بفرص التشغيل وتعاقب احلكومات غري املؤهلة ألحداث التحسن 

االجيايب املنشود.
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جدول )32( يوضح اعتقاد املبحوثني بسوء التوافق بني التحصيل والتشغيل 
يهددان األمن اجملتمعي

النسبة املئويةالعددسوء التوافق التحصيل والتشغيل وهتديد األمن اجملتمعي 
100 %120نعم

صفر%صفرال

100 %120اجملموع

تشري بياانت جدول )32( اخلاص ابستبيان رأي املبحوثني ابن سوء التوافق بني 
التحصيل والتشغيل يهددان األمن اجملتمعي )الشخصي واملؤسسي(، إذ أكد غالبية أفراد 
العينة بنسبة )100 %( أن غياب االسرتاتيجية يف جودة التعليم والسياسات التشغيلية 
قد أثر كثرياً يف خلق هتديدات على مستوى االحنرافات الشخصية، والسلوكيات املنحرفة 
ابختالف أشكاهلا وأنواعها، وهتيئة بؤر للجرائم املنظمة واالستغالل اإلرهايب، وانتشار 
العديد من مظاهر احلرمان االجتماعي وظواهر الالمعيارية كتعاطي املخدرات، والتفسخ 
اخللقي، وبروز ظواهر االنتحار؛ نتيجة قدرية الظروف، وصعوبة حتملها الستمرار ترحيل 

حلوهلا بني احلكومات املتعاقبة بعد التغيري السياسي .
املبحث السادس : النتائج والتحدايت والتوصيات املقرتحة

احملور األول: نتائج البحث:
توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

أواًل: البياانت األولية )اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية( اخلاصة ابلعينة:
العينة بلغت )63،3 %( مقابل نسبة إانث بلغت . 1 تبني أن نسبة الذكور يف 

)36،7 %( من العينة.
الفئتني )32-37(سنة . 2 العينة تنحصر أعمارهم بني  تبني أن أكثر من نصف 

و)38-43( سنة، إذ شكلتا نسبة )67 %(، إذ مثلت الفئة العمرية )-37
32(سنة أعلى النسب مبقدار )35 %( من العينة.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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تبني أن أغلب أفراد العينة من احلاصلني على شهادة البكالوريوس إذ شكلت . 3
الدبلوم )7،5  نسبة حاملي شهادة  نسبتهم )%87،5( ، يف حني شكلت 
%(، بينما شكلت نسبة حاملي الشهادة العليا )ماجستري/ دكتوراه( )5 %( 

من العينة.
 تبني أن ما يقرب من نصف أفراد العينة مثلت االختصاصات اإلنسانية، إذ بلغت 4. 

نسبتهم )46 %( مبقابل ما يقرب نصف أفراد العينة الثانية مثلت االختصاصات 
العلمية، إذ شكلت نسبتهم )45 %(، بينما شكلت االختصاصات املهنية )9 

%( من العينة.  
تبني أن نصف العينة هم من املتزوجني، إذ بلغت نسبتهم )54 %(، بينما بلغت . 5

نسبة العزاب ما يقرب نصف العينة اآلخر بنسبة)46 %(. يف حني خلت العينة 
من املطلقني واألرامل واملنفصلني.

تبني أن عدد أفراد األسرة املبحوثني املتزوجني ابلعينة ككل حتدد ما بني )8-3( . 6
أفراد.

 تبني أن أكثر من ربع العينة طبيعة عملهم ضمن املهن غري املاهرة، إذ بلغت 7. 
نسبتهم )30 %(، بينما شكل العاطلون عن العمل ما يقرب من ربع العينة 
بنسبة )19 %(، يف حني شكلت املهن عمالية ماهرة ما نسبته )18،2 %(، 
وبلغت نسبة املوظفني احلكومني املتخصصني ما نسبته )13،3 %(، وشكلت 
نسبة املهن القيادية )12،5 %(، وشكلت مهن أخرى خمتلفة نسبة )7 %( 

من العينة. 
تبني أن غالبية أفراد العينة عائدية سكناهم ذات طبيعة ملك، إذ شكلت نسبتهم . 8

)84 %(، مقابل )16 %( عائدية سكناهم ابإلجيار. 
تبني أن مجيع أفراد العينة املبحوثة حمل والدهتم ابملناطق احلضرية بنسبة )100 . 9

.)%
تبني أن مجيع أفراد العينة املبحوثة حمل أقامتهم ابملناطق احلضرية بنسبة )100 . 10

.)%
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اثنياً: النتائج اخلاصة ابلبياانت التخصصية )املنظور التحصيلي األكادميي(:
تبني أن ما يقرب ثلث أفراد العينة طبيعة ختصصهم ذات توجه إداري، إذ شكلت . 1

نسبتهم )36،5 %(، بينما بلغت نسبة طبيعة ختصص املبحوثني ذوي التوجه 
فنية  املبحوثني ذات طبيعة  نسبة ختصص  نسبة )27،5 %(، وبلغت  الرقايب 
)23،5 %(، يف حني شكلت ختصصات املبحوثني ذات الطبيعة خدمية األقل 

نسبة، إذ بلغت )12،5 %(.
اتضح أن )64 %( غري راضني عن ختصصهم الدراسي وأهنم كانوا جمربين على . 2

اختياراهتم لعدة أسباب قهرية.
تبني أن أبرز األسباب اليت أثرت على أختيارات املبحوثني لتخصصاهتم الدراسية . 3

اليت كانوا جمربين على اختيارها اليت أشار إليها )77( مبحواثً هي رغبة أهلهم 
ابملرتبة األوىل بنسبة )53،2 %(، يليه حمددات سوق العمل ابملرتبة الثانية بنسبة 
)25 %(، وسجلت حمددات املعدل املرتبة الثالثة بنسبة )14،5 %(، وأسباب 
أخرى )كظروف السياسية والضغوطات النفسية واالجتماعية املختلفة ( املرتبة 

الرابعة وبنسبة )7،8 %(.
تبني أن )51،6 %( من أفراد العينة بينوا مرغوبية ختصصهم ضمن القطاع اخلاص . 4

أكثر من القطاع العام األمر الذي يؤشر ابن السياسة التشغيلية ضمن القطاعات 
العامة واخلاصة ال تعتمد املعايري العقالنية ابلتخطيط واالختيار والتنظيم.

والسياسية . 5 األمنية  الظروف  أبن  أكدوا  العينة  أرابع  ثالثة  من  أكثر  أن  اتضح 
بلغت نسبتهم )79 %(  إذ  الدراسي،  اخياراهتم ابلتخصص  على  أثرت كثرياً 
من العينة، مبعىن أن غالبيتهم مل يكونوا أحراراً ابختياراهتم وان الظروف اليت حتيط 

أبغلبية الطلبة هي ظروف غري مهيأة للدراسة.
الدراسي . 6 توافق ختصصهم  عدم  أكدوا  العينة  أفراد  غالبية  ابن  النتائج  أظهرت 

وما ميارسوه من وظائف وأعمال وبنسبة )80 %( األمر الذي يعطي مؤشراً 
أبن السياسة التشغيلية تسري على وفق معايري غري عقالنية وبدون عدالة توزيعية 

واالسرتاتيجية العلمية. 

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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تبني أن أبرز أسباب عدم ترك العمل على الرغم من عدم توافقه مع التخصص . 7
العلمي للمبحوثني الذين أشار إليها )96( مبحواثً، هي قلة الفرص التشغيلية 
األهل  رغبة  يليه   ،)% بنسبة)62،5  األوىل  ابملرتبة  املبحوثني  على  وضغطها 
القرابة  بنسبة )12،5 %(، وسجلت  الثانية  ابملرتبة  الوظيفة  ابالستمرار هبذه 
والصلة بصاحب العمل كسبب االستمرار فيه بنسبة)11،4 %( ابملرتبة الثالثة، 
وإمالءات الظرف األمين جاءت ابملرتبة الرابعة بنسبة )7،3 %(، والرغبة النفسية 

ابلعمل احلايل سجل املرتبة اخلامسة واألخرية بنسبة )6،3 %(.
اتضح أبن غالبية أفراد العينة وبنسبة )84 %( من املبحوثني أبن الدور االجتماعي . 8

الذي حظوا به بعملهم خارج ختصصهم كان له الدور األبرز ابالستمرار بعملهم؛ 
األمر الذي يعطي مؤشراً أبن البدائل الوظيفية اإلجيابية قد تكون ذات إجيابية 

تعزز حالة الرضا املهين.
اجتماعي . 9 قبول  العينة وبنسبة )80 %( أكدوا وجود  أفراد  أتضح ابن غالبية 

من احمليطني هبم قد أسهم حبالة االستمرار يف أعماهلم؛ وهذا يوحي بتأثري الرأي 
اجلمعي خبيارات اخلرجيني الشباب وقلة استقالليتهم الفردية.

تبني أن أبرز أسباب القبول االجتماعي اليت ساعدت على استمرار املبحوثني . 10
العمل يليب  إليها )96( مبحواثً، هي أن  ابلعمل خارج ختصصهم واليت أشار 
الطموح احلايل للمبحوثني ابملرتبة األوىل وبنسبة )58 %(، وجاء العمل احلايل 
لُيشِعر املبحوثني ابالستقاللية املالية ابملرتبة الثانية بنسبة )20 %(، وحّل القبول 
االجتماعي كجزء من احلالة اليت مير هبا البلد ابملرتبة الثالثة وبنسبة )14،5 %(، 

وأخرياً جاءت أخرى تذكر )القناعة والرضا ابملقسوم( بنسبة )1،5 %(.
اثلثاً: البياانت التخصصية )املنظور التشغيلي(:

اتضح أن غالبية أفراد العينة وبنسبة )81 %( من العينة أكدوا أبهنم انقمني على . 1
التعليم عموماً وعلى ختصصهم والسيما ألن التحصيل العلمي والعمل وفقه هو 

احلالة الطبيعية اليت يتمناها الشباب اخلرجيون.  
تبني أن أبرز أسباب نقمة املبحوثني جتاه التعليم والتخصص حتديداً اليت شخصها . 2

)98( مبحواثً يعود إىل قصور البنية الثقافية العراقية املرتبة األوىل بنسبة )40،8 
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%(، تالها وابلنسبة نفسها عدم وجود سوق عمل ابملرتبة الثانية بنسبة )40،8 
الثالثة  ابملرتبة  الطموح  يليب  ال  والتخصص  التعليم  استبانة  وحلت  أيضاً.   )%
بنسبة )16،4 %(، وشغل أسباب أخرى تذكر )بكون التحصيل أصبح عائقاً 

أمام الفرص الغري ماهرة املعروضة( بنسبة )2 %(.
الداخلية / اخلارجية حبثا عن . 3 العينة قد فكروا ابهلجرة  تبني أن )58 %( من 

فرص تشغيلية الئقة تتناسب ومؤهالهتم؛ األمر الذي يعطي مؤشراً إىل ضغط 
العوامل البيئية الطاردة للكفاءات والغراءات اهلجرة الداخلية أو اخلارجية اجلاذبة 

للمؤهالت.
ظهرت النتائج أبن أبرز أسباب عدم هجرة املبحوثني على الرغم من تفكريهم . 4

هبا واليت شخصها )70( مبحواثً، يعود ابملرتبة األوىل إىل حاجة العائلة املاسة 
لتواجد املبحوث بنسبة )48،5 %(، تالها اخلوف من اخلسارة ابملرتبة الثانية 
بنسبة )32،8 %(، وسجل الوضع املادي املقيد املرتبة الثالثة بنسبة )15،7 
%(، وجاءت أخرى تذكر )بتوقع احلصول على فرصة قريبة دون هجرة( ابملرتبة 

الرابعة بنسبة )3 %(.
اتضح أن غالبية أفراد العينة وبنسبة ) 91،6 %( أكدوا أن التغيري السياسي . 5

كان له التأثري الرئيس بتقليص فرص التشغيل واستفحال البطالة أبنواعها وعدم 
التوافق والرضا الوظيفي.

ظهرت النتائج أن أبرز أسباب اليت قلصت فرص التشغيل بعد التغيري السياسي . 6
ابلعراق واليت أشار إليها )110( مبحوثني، هي غياب فلسفة الدولة واالسرتاتيجية 
التشغيلية ابملرتبة األوىل بنسبة )34،5 %(، تالها تفشي ظواهر الفساد اإلداري 
واملايل ابملرتبة الثانية وبنسبة )34،5 %( أيضاً، وجاء انتشار احملسوبية وبروز 
ظاهرة تعيني العوائل ابملرتبة الثالثة بنسبة )19 %(، وحل انتشار ظواهر احلراك 

املزيف كامتداد لثقافة التغالب والتكالب على الفرص بنسبة )12 %(.
التشغيلية . 7 الفرص  أن  إىل  أشاروا  العينة  أفراد  أغلب  أن  البحث  نتائج  أظهرت 

تسري بسياسات غري عقالنية  بنسبة )95،8 %(؛ األمر الذي يؤشر إىل غياب 
االسرتاتيجيات التشغيلية.

الشباب اجلامعي بني التحصيل والتشغيل .. حبث اجتماعي ميداين يف مدينة بغداد
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العينة وبنسبة )98،5 %( أكدوا أن . 8 أفراد  البحث أن غالبية  نتائج  تبني من 
هناك مرغوبية لدى اخلرجيني ابلعمل ضمن القطاع األمين؛ األمر الذي يؤشر إىل 
ينعكس  وابلتايل  األخرى؛  األمنية وضعفها ابجملاالت  الفرص ابجملاالت  ازدايد 

على عسكرة اجملتمع وضمور اجلوانب العلمية التخصصية املعرفية فيه.
العمل األمين على . 9 الشباب اخلرجيني  لتفضيل  أسباب  أبرز  النتائج أبن  ظهرت 

بقية املهن من اختيار )117( مبحواثً، إذ حل العائد املايل اجليد جاء ابملرتبة 
الثانية  والعائلية جاءت ابملرتبة  الشخصية  احلماية  و  بنسبة )75 %(،  األوىل 
بنسبة )14 %(، وتالها العائد االعتباري اجليد ابملرتبة الثالثة بنسبة )11 %(.

تبني من نتائج البحث أن )52،2 %( منهم  قالوا إن اهلجرة ال حتقق هلم . 10
املردود األفضل من عملهم احلايل.

ظهرت النتائج أن أبرز أسباب عدم تفضيل اهلجرة عن العمل احلايل اليت أشار . 11
إليها )63( مبحواثً، إذ حل مساع جتارب اآلخرين الفاشلة ابملرتبة األوىل بنسبة 
 32( بنسبة  الثانية  ابملرتبة  واحلظوظ حل  األرزاق  بقدرية  واإلميان   ،)% 49(
%(، واحلنني العايل للوطن والشعور ابالنتماء له حل ابملرتبة الثالثة بنسبة )19 

.)%
أظهرت نتائج البحث أن مجيع أفراد العينة وبنسبة )100 %( أكدوا أن سوء . 12

التوافق بني التحصيل العلمي والتشغيل املهين ينعكسان سلباً وقد يهددان األمن 
الذايت للفرد واألمن االجتماعي بسبب الال معيارية اجملتمعية وأتثرياهتا االحنرافية. 

- احملور الثاين: التحدايت اليت تواجه السياسة التشغيلية:
مما تقدم نستطيع أن حندد أبرز التحدايت اليت تواجه السياسة التشغيلية يف العراق 

مبا يلي:
االستبداد الريعي النفطي وتغول أتثريه الكبري ابلتطور االقتصادي واالجتماعي . 1

االقتصادية السرتاتيجيات  السياسات  انتهاج  لضعف  والبعيد  املتوسط  ابملدى 
واقعية متسقة وموجه برؤية مستقبلية وطنية بعيدة املدى لتعيد اآلمال والوعود 

ابلفرص املتاحة.
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فرص . 2 خلق  ابستدامة  التشغيل  لسياسة  والتخطيطية  التنظيمية  العالقة  ضعف 
االقتصادية  ابلسياسات  ابلعموم  وغريهم  ابخلصوص  اخلرجيني  للشباب  عمل 

العامة العليا للبلد.
العقالنية ابلقطاع اخلاص . 3 التنافسية  التغالبية بدل  الصراعات االقتصادية  شيوع 

وتراجع أداء قوى سوق العمل احمللية، وتدين سياساته التقليدية بتدين مستوى 
االستثمار وغياب جوانب اإلبداع واالبتكار واملبادرات اجلريئة.

الشفافية . 4 قدرة  الخنفاض  املستدامة  والوظائف  الالئق  العمل  برامج  غياب 
احلكومية إبجياد التوافق بثنائية التحصيل / التشغيل لالستمرار ابخنفاض جودة 
التعليم وقوقعته التقليدية ابعتماده حمددات تشغيل اعتباطية وغري عقالنية ونزيهة 

كالرشى أو الوساطة أو احملسوبية أو امليول والرغبات املزاجية الشخصية. 
الفجوة بني احتياجات القطاع اخلاص وخمرجات التدريب املهين لعدم كفاءة البىن . 5

التحتية )ابلتمويل والنقل ومصادر الطاقة التقليدية غري الصديقة للبيئة(.
وبرامج . 6 الدخل،  دعم  )برامج  للتشغيل  الداعمة  االجتماعية  الربامج  ضعف 

االستثمار، وبرامج التأمني الصحي واالجتماعي( لربط الشبكة ومظالت األمان 
ابإلنتاجية والبطالة خبطوط الفقر والبؤس خبطط غري عقالنية. 

استمرار تشريع القوانني غري خطية )تقدمية( وتقاطع الصالحيات، وتعدد مراكز . 7
القرار وتركيزها على البعد السياسي واألمين، وإمهاهلا أو تقليلها لإلبعاد الثقافية 

والنفسية واالجتماعية واالقتصادية.
- احملور الثالث: السياسة التشغيلية املقرتحة:

السياسي . 1 االستقرار  بتوفري  إال  واملتسارعة  املستدامة  التنمية  حتقيق  ميكن  ال 
واالقتصادي، واألمن اجملتمعي، ونقطة االنطالق تبدأ ابستئصال الفساد أبشكاله 

وأنواعه كافة.
االهتمام ابلنواحي النوعية وجودة التعليم ورفع كفاءته الداخلية وبنيته التحتية، . 2

وعدم الرتكيز على التوسع الكمي، وحتسني وإعادة توجيه النظام التعليمي ملعاجلة 
أوجه عدم التوافق بني مهارات ومؤهالت املتخرجني وحاجات سوق العمل عرب 
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العام  القطاع  حاجات  مع  والتعليمية  الدراسية  املناهج  االتساق  درجة  حتسني 
واخلاص على حدا سواء.

لتوليد . 3 اإلنسانية  ابلتنمية  واالهتمام  التعليمي،  النظام  إصالح  حتدي  مواجهة 
رأس مال بشري واجتماعي وطين يقود الدولة حنو االزدهار االقتصادي والتقدم 

االجتماعي؛ وهذا األمر يستلزم التشديد على نواحي اجلودة والنوعية.
من . 4 واملهنية  والنزيهة  الوطنية  ابلشخصيات  ابحلكومة  القرار  صنع  مراكز  تعزيز 

ابلتوصيف  واالهتمام  املتخصصة  والعملية  العلمية  واخلربة  الكفاءات  أصحاب 
أرضية وقواسم مشرتكة عرب رسم  الدقيقة إبجياد  التخصصات  الوظيفي وتفعيل 
السياسات العامة التكاملية واالهتمام ابلتنسيق واالتساق بني السياسات والربامج 

التنموية.
إدماج أهداف التنمية املستدامة يف قضااي التخطيط الوطين بعدها أداة عملية . 5

إدماجها  يتطلب  الذي  األمر  معريف  وعي  عن  تكاملي  تشاركي  هنج  وبناء 
السياقات  مع  واإلقليمية  الدولية  الشراكات  أطار  يف  الوطين  التخطيط  بعملية 

احمللية.
التطبيق العملي السليم ملبادئ الشفافية واملساءلة والنزاهة لبناء مؤسسات دولة . 6

إمنائية فاعلة وحكم عقالين قيمي.
العراقي إبعادة بناءها عرب ديناميات اإلمجاع الوطين والعدالة . 7 تعزيز ثقة اجملتمع 

بتقوية  نظيفة وسليمة  بيئة وطنية  بتوفري  الدويل  والدعم  االجتماعي  واإلنصاف 
قدرة الدولة وتعزيزها على محاية املواطنني وتلبية احتياجاهتم األساسية .

العمل على تعزيز أسس اقتصاد وطين متنوع يتسم بدرجة من االنتعاش والنمو . 8
االقتصادي املستدام ابالسرتاتيجيات العقالنية.

بناء قواعد بياانت ومعلومات رصينة أبساليب احلوكمة اإللكرتونية عن األوضاع . 9
االجتماعية واالقتصادية والتنموية ذات مصداقية عالية وحمدثة ابستمرار.

التحصيل . 10 خمرجات  يوازي  بنحٍو  التشغيل  معدل  لزايدة  الفاعل  االستثمار 
داعمة  نقدية  سياسات  واعتماد  الوظيفية  اخليارات  وتعدد  الفرص  خللق 

لالستثمار.
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تطوير البىن التحتية وتعزيز نظام احلوافز ابلقطاعات اخلدمية واإلنتاجية وحتسني . 11
والبتكار  واإلبداع  املبادرة  روح  وحتفيز  واإلنتاج  ابالقتصاد  التنافسية  القدرات 

للعقول العراقية بدعمها على وفق برامج مستدامة.
إقامة . 12 يشجع  مبا  والقانونية  التنظيمية  البيئة  وتوفري  واألنظمة  القوانني  حتديث 

املشاريع، وتيسري اإلجراءات واإلعفاءات ودعم أصحاب املشاريع اجلدد، وتنظيم 
وإجراء  والتضخم،  ابإلنتاجية  وربطها  األجور  حتديد  واليات  العمالة  تكاليف 

دراسات حتليلية عن احلد األدىن هلا، ورعاية القطاع غري املنظم.
تطوير كفاءة أجهزة العمل إلدارة ورسم سياسات التشغيل بتحديد االحتياجات . 13

التدريبية ووضع اخلطط اإلجرائية وفق تلك السياسات املرسومة وتطوير كفاءة 
املالكات لرصد متغريات سوق العمل.

عرب حتسني . 14 اخلاص   / العام  العمل  سوق  تنشيط  لسياسات  الفعال  التطبيق 
والزراعة،  والصناعة،  والتعليم،  )التخطيط،  العالقة  ذات  ابملؤسسات  االتصال 
وقطاع اخلدمات، والشركاء االجتماعيني( وحتسني االتصال ابلعاطلني عرب دراسة 
حاالهتم وبيان مؤهالهتم، وتطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات بتحديث جماالت 

اخلدمة املقدمة للباحثني عن العمل والتوفيق بني العرض والطلب.
تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق بني القطاعات العامة واخلاصة لزايدة الفرص . 15

عرب التشجيع على االستثمار، وربط املشاريع الصغرية بربامج التدريب والتطوير، 
ووضع معايري شفافة ابملناقصات والعطاءات ومحاية احلقوق واملبادئ األساسية 

ابلعمل.
تنفيذ . 16 متطلبات  مع  التكّيف  على  واملؤسسات  التشغيل  طاليب  قدرة  تقوية 

تطوير  الوظيفي،  الرضا  حتسني  العمل،  سوق  مرونة  عرب  التشغيل  سياسات 
التنظيمية والتوعية ابلتشريعات الوطنية، وربط مظالت األمان  السلوك والثقافة 

اإلنساين ابلنشطة االقتصادية.
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امللخص 
إن التمازج الغين الذي الزم تطور احلياة الدستورية املغربية كان رهني بعنصرين 
املستوحاة من  التقليدية  األمر ابملؤسسات  الظروف، ويتعلق  جوهريني: أحدمها اثبت 
به  ونقصد  متغرّي  واآلخر  السلطاين،  احلكم  من  قرانً   )12( ومن  اإلسالمي  الفكر 
بداية عهد  الغربية، وإذا كانت  الليربالية  الدميقراطية  املستمدة من  العصرية  املؤسسات 
االستقالل )1962-1956( قد شكلت حلظة حامسة مت خالهلا توزيع األدوار، فإن 
امللكية انفردت بدور له طابع خاص جيد مرجعيته يف إمارة املؤمنني، ويف العهد اخلليفي، 
العالئقية،  البنية  إرساء  خالهلا  ُحسم  هاته  األدوار  توزيع  وحلظة  السلطاين،  واإلرث 
والشكل الذي سيتخذه النسق السياسي املغريب، وهذا األخري تطور انطالقاً من ست 
و1996،  و1992،  و1972،  و1970،   ،1962( لألعوام:  دستورية  جتارب 
و2011( اليت متخض عنها نظام خاص للحكم متفاعل بنحو كبري مع حتوالت الواقع 
السوسيو-سياسي، وحسب املنظور التجزيئي ميتاز النظام املغريب بثالث ميزات: ثبات 

النظام، وعدم مسؤولية امللك، واالحرتام الواسع للملكية.

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغربي

د. حممد بودن* 

* ابحث يف القانون العام جبامعة حممد اخلامس – اململكة املغربية.
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Abstract
The rich intermingling which is necessary for the development 

of the Moroccan constitutional life was dependent on two essential 
elements, one of them fixed the conditions it concerns traditional 
institutions inspired by Islamic thought and 12 centuries of royal rule 
and the other modern institutions, the summation variable derived 
from the Western liberal democracy, and if the beginning of the 
era of independence )1956-1962( have formed a decisive moment 
in which the distribution of roles, the property exclusively play a 
special character find reference in the Emirate of believers in the 
Covenant Khalifi and inheritance of the sultanate, and the moment 
the distribution of these roles, which was decisive in establishing the 
relational databases, and format of the Moroccan political pattern, 
the latter developed from the constitutional six tests )1962 - 1970 - 
1972 - 1992 - 1996 - 2011(, which resulted in a system of interacting 
with Indeed inflect - a political transformations, according to the 
fragmented perspective the Moroccan system is characterized by 
three features:Evidence the regime and the responsibility of the 
King, and respect .

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب



101  العدد )5( 2019

    مــــــــقدمــــة 
إمارة  نظيمة  املغرب عرب  الدستورانية يف  مع  البيعة  ملفهوم  املتقابل  للتطّور  نظراً 
املؤمنني؛حيث انتقلت هذه املفاهيم من مستوى املتابعة التارخيية اليت حددت األصول 
والضوابط واملضامني إىل مستوى حتديد آليات االشتغال يف النسق املعاصر بعد أن متت 
دسرتة مفهوم إمارة املؤمنني سنة 1962. وقد حظيت امللكية -وما تزال- ابألولوية 
املطلقة يف الدراسات القانونية والسياسية، دون أن تنتهي إىل رأي موحد بشأن طبيعة 
موقعها احلقيقي الذي منحها إايه الباب الثالث من دستور 2011، على الرغم من 
اإلمجاع احلاصل بشأن مسو مكانتها فيه، وال ريب يف أن هذه العناية جاءت استجابة 
املمارسة، هذا  للملك يف حقل  الفاعل  امنازت ابحلضور  اليت  املغربية  التجربة  خلصوبة 
يتعّرض  الذي  الوحيد  1996 كان هو  19 من دستور  الفصل  أن  فضاًل عن كون 
للملكية كأعلى سلطة يف هرمية النسق السياسي، فاجلانب املسكوت عنه تكرس نظرايً 
يف سيل ال حصر له من التأويالت، ولعّل هذا العمق واالمتداد يف محولته الداللية هو 
ما حدا ابلباحثني إىل التجادب بني منظور ال يبالغ يف مسو مكانة القرار امللكي ضمن 
التسلسل القانوين، ومنظور جعل منه منبع ومنتهى كل القوانني، وهذا ما جيد أسانيده 
يف ميثاق البيعة وفعلها السنوي؛ والوثيقة الدستورية كجزء من احلياة الدستورية، هلذا بدا 
-من وجهة نظري- االنطالق حنو التعاطي مع هذا املوضوع ؛انهيك عن تقسيم الفصل 
19 من الدستور السابق )1996( إىل فصلني معززين بنفحات أخرى )الفصلني 41، 

و42( يف دستور 2011 وهذا أساس راهنية املوضوع وأمهيته.
إن املسعى األساس من هذه الدراسة هو حماولة الكشف عن متظهرات التفاعل 
بني التقاليد املرعبة لدى امللكية يف املغرب والتطورات والتغرّيات اليت قد تكون مسايرة 
ملتطلبات العصر، فضاًل عن اخلروج بدالئل ومؤشرات عّما حققته امللكية املغربية من 
مسو قعد منزلتها يف ربوة أقرت حبتمية النظام امللكي كأرقى األنظمة السياسية وأكثر ها 
شعبية واستقراراً، فضاًل عن رصد املستجدات اليت جاء هبا دستور 2011 بشأن هذا 
املوضوع. وما واكبه من حتوالت نوعية. وإن اختياران للموضوع مل يكن اعتباطياً، بل كان 
بعد  الواقعة، والسيما  احلاصل واملستجدات  اجملتمعي  -إىل حد كبري- ابلنقاش  رهيناً 
صدور دستور جديد يف إطار الوضع اخلاص للمغرب وبروز أزمات سياسية يف احمليط 
اإلقليمي كوضع عام، وترجع أسباب هذا االختيار إىل عوامل ذاتية وأخرى موضوعية 

من بينها:

يكن  مل  للموضوع  اختياران  إن   
-إىل حد  اعتباطياً، بل كان رهيناً 
احلاصل  اجملتمعي  ابلنقاش  كبري- 
والسيما  الواقعة،  واملستجدات 
بعد صدور دستور جديد يف إطار 

الوضع اخلاص للمغرب



102

حماولة التعرف على الوظائف احلقيقية للملكية يف املغرب على وفق األصول التأرخيية 	 
واملرجعيات الدستورية.

كثرة الدراسات واألحباث اليت تناولت هذا املوضوع يف السياق السابق، وقلتها يف 	 
عالقة مع التحوالت املستجدة.

الرغبة يف املعرفة الدقيقة للمكانة امللكية ودورها يف املنظومة الدستورية.	 
يف 	  واملتحّول  والثابت  املغريب  السياسي  النسق  حتوالت  على  الوقوف  يف  الرغبة 

الدستور اجلديد.
بدافع علمّي أكادميي.	 

اإلشــــــكالية 
تنطلق إشكالية هذه الدراسة من واقع الثابت واملتغرّي الذي يتفاعل على مستوى 
تليد، ومخس جتارب دستورية سالفة وجتربة دستورية  املغرب يف ظل أتريخ  امللكية يف 
جديدة أاتحت التنوع يف املضمون الدستوري، فضاًل عّما أاثرته اإلصالحات املواكبة 
املرتبطة ابملمارسة  الدستورية من نقاش مرتبط ابمللكية وصالحياهتا، والعادات  للوثيقة 

التأرخيية للملك، وموقع البيعة كميثاق والدستور كوثيقة يف ميزان الشرعيات.
ومن أجل الركون إىل حتليل هذا املوضوع من جوانب خمتلفة سأحاول اإلجابة 
على أسئلة ترومها تفاصيل املوضوع وتفرضها إشكالية هذه الدراسة املتمحورة بشأن 
كيفية التفاعل بني التقاليد املرعية، والتطور الدستوراين على مستوى امللكية يف املغرب؛ 
وعليه يتعنّي التصدي لسؤال مركزي قبل الدخول يف غمار تشريح وحتليل املوضوع هو: 
إىل  املشدود  والتطور  املرعية،  التقاليد  تفاعل  قاعدة  مع  املغربية  امللكية  تتعامل  كيف 

العصر يف ظّل الوضعية الراهنة؟
وميكن صياغة إشكاالت البحث عرب التوّسع يف حتقيق الظروف العلمية، وحتليل 
احملتوايت، واستبدال التساؤالت البحثية كبديل للظروف العلمية، والسيما يف الدراسات 

الوصفية وصياغتها يف التساؤالت الفرعية التالية:
ما املفاهيم اليت هتم التقليد والتحديث من داخل وخارج املنت الدستوري؟	 

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب
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كيف ساعد النطق امللكي كفكر سياسي ودستوري يف بلورة معامل اجليل اجلديد 	 
يف الدولة؟

أكان سقف اإلصالحات الدستورية لسنة 2011 مؤشراً على حداثة التوجهات 	 
أم على تقليد نيتها؟

كيف أضحت امللكية يف املغرب معهداً إلصدار القيم الوطنية والدينية؟	 
كيفية متكن جتسيد وضع امللك يف الدستور اجلديد بني اخلصوصية املغربية، والضرورة 	 

الدستورية؟
ما الذي يرتجم احلضور القوي للملك يف املنت الدستوري واجملال العام؟	 
ما احملددات اليت ختدم مصاحل امللكية وتزكيها كثابت يف أي إصالح؟	 
من األمسى: البيعة أم الدستور؟	 

كل هذه التساؤالت الفرعية تصب يف منبع واحد أال وهو »البيعة والدستور .. 
توازن أم تراتب؟«.

الـمنهج الـمعتمد:
من  مناص  فال  ابلتشعب  املتسمة  وتفريعاهتا  الرئيسة  اإلشكالية  عن  لإلجابة 
متعددة،  معرفية  حبقول  املوضوع  جوانب  لتداخل  ونظراً  البحثية،  ابملناهج  االستعانة 
ولوجود عدة مناهج حىت ابلنسبة للظاهرة الواحدة، ميكن تصنيف هذه البحث يف سياق 
املتصلة  امللموسة  اجلوانب  دراسة  تستهدف  اليت  واالستقصائية  االستطالعية  البحوث 
بطبيعة املوضوع. وتركز الدراسة بنحو أساس على املنهج التحليلي؛ وذلك يف الكشف 
عن العالقة االرتباطية املوجودة بني خمتلف املتغريات التفسريية املعتمدة واملرتبطة ابمللكية 

يف املغرب واملتغري التابع.
ونظراً ألمهية اعتماد املناهج يف مثل هذه البحوث فإنين سأحاول جهد اإلمكان 
وإبراز  تدخالهتا  خمتلف  وتوضيح  امللكية  وظيفة  ملعرفة  الوظيفي  املنهج  على  االعتماد 
العالقة الوظيفية بني امللك وبقية السلط واملؤسسات الدستورية، إضافة ملا سبق استعنا 
ابملنهج التأرخيي الذي من طريقه حاولنا معرفة التطّور الذي عرفته املؤسسة امللكية والبيعة 

والدستور.
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خـطـة الـبـحـث:
وبغية الوصول إىل الغاايت املتوخاة وعلى ضوء ما سبق استعراضه، عملنا على 
تقسيم املوضوع يف إطار منهجي يراعي اإلشكالية املطروحة وذلك بتقسيمه على فصلني: 

الفصل األول: دالالت البيعة يف املغرب.
الفصل الثاين:الداللة السياسية للبيعة ودورها يف تعزير االستقرار الدوليت.

الفصل األول: دالالت البيعة يف املغرب 
متثيلية،  حرة  إسالمية  دولة  أتسيس  ركنا  مها  والشورى  البيعة  أن  الواضح  من 
فالتساؤل بشأن عالقة السلطة السياسية ابلسلطة الدينية، بدأ مباشرة عقب وفاة النيب 
فهمنا  هنا ميكن  أي خليفة سياسي؛ ومن  األقّل عالنية  يعنّي على  مل  إنه  إذ  )ص(، 
يتوىّل احلكم، حىت أن  لتنوع اآلراء يف اجتماع سقيفة بين ساعدة عن خصائص من 
إحدى اآلراء طرحت تنصيب أمريين يف الوقت عينه، أحدمها من املهاجرين، واآلخر 

من األنصار)1(.
إال أّن هذا مل مينع الحقاً من تطور اخلالفات األساسية بشأن طبيعة اخلالفة، 
ومتثيلها املركز األعلى يف الدولة اإلسالمية، وحتديداً هناك ثالثة آراء مهمة ما تزال حىت 

اليوم، تستقطب املسلمني: 
الرأي األول: أن اخلليفة ميثل هللا على األرض.

الرأي الثاين: أنه ميثل رسول هللا )ص(.
الرأي الثالث: أنه ميثل اجلماعة.

وصل اخلالف بشأن طبيعة اخلالفة إىل حدود التشكيك يف ضرورهتا الشرعية، 
وهناك القليل من العلماء الذين اعتربوا أن عدم تعيني خليفة هو خمالفة لواجب شرعي؛ 
أكدوا  آخرين  علماء  أن  إال  اجلاهلية،  موتة  مات  بيعة  رقبته  تكن يف  مل  فإن  وابلتايل 
إقامة السلطة، ألن هناك حاجة يف ذلك أي الضرورة هي ضرورة وظيفية)2(،  ضرورة 

1.السيد رضوان األمة واجلماعة والسلطة، دار إقرأ، بريوت، ط 1984، ص: 82-83.
2.اخلالدي حممود، معامل اخلالفة، دار اجليل، بريوت، ط 1984، ص: 31-32.

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب
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واشتد اخلالف اليوم بنحو كبري بشأن مفاهيم الفكر اإلسالمي املعاصر. حبيث أضحت 
الدولة مفهوماً سجالياً، وتولدت أفكار مفادها: اخلوف من قيام الدولة الدينية حتت 
عباءة الدميقراطية؛ مما خلق مواجهة صرحية بني املؤيدين ملشروع الدولة املدنية والداعمني 

ملشروع الدولة الدينية.
إن املتابع هلذه املواجهة الصرحية بني الطرفني، جيد يف الوسط الفكري 

والسياسي أربعة اجتاهات)3(.
االجتاه األول: يّتجه حنو قبول مصطلح الدولة املدنية كما جاء من الغرب 	 

دون إعارة أي اهتمام للخصوصيات.
االجتاه الثاين: قبل مبفهوم الدولة املدنية من دون الوصول إىل غاايته.	 
االجتاه الثالث: وصل به إىل غايته من دون القبول املطلق مبرجعيته الغربية، 	 

حبيث يرجع هذا األمر إىل التشبث ابلتفرد واخلصوصية.
االجتاه الرابع: يقول إن الدولة املدنية هي دولة املؤسسات اليت متثل اإلنسان 	 

مبختلف أطيافه الفكرية والثقافية داخل حميط حّر ال سيطرة فيه ألحد وهي دولة 
بدستور حمايد دينياً.

وبصرف النظر عن االجتاهات املذكورة آنفاً فإنه من اجللي أن يكون للجماعة 
احلق يف مبايعة احلاكم أو متليكه أو تعيينه، وذلك عند قسم البيعة الذي ميثل إمجاع األمة 

على شورى أهل احلل والعقد)4(.
وقد اعتربت أغلبية املسلمني أن دالالت اآلايت القرآنية تشري إىل استخالف 
الناس كافة؛ وابلتايل فقد رفضت الرؤية النصية لإلمامة أو رؤيته كظل هللا على األرض)5(؛ 
وبناًء على هذا، ال ميكن لفرد أو جملموعة حمددة من األفراد أن يدعوا متثيل هللا يف األرض، 

أما تعابري »خليفة هللا«، أو »رسوله« فإن غالبية املسلمني جوزت إطالقها جمازاً.
املؤمنني ليست جمرد رائسة دينية أو روحية، فقط  إمارة  املنطلق فإن  ومن هذا 

3.اخلالدي حممود، معامل اخلالفة، دار اجليل، بريوت، ط 1984، ص: 31-32.
4.املبارك حممد، الفكر اإلسالمي احلديث يف مواجهة األفكار الغربية، دار الفكر، بريوت، ط 1970، ص: 72.

5.السنهوري عبد الرزاق، فقه اخلالفة، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، ط 1989، ص: 149.

حمددة  جملموعة  أو  لفرد  ميكن  ال 
يف  متثيل هللا  يدعوا  أن  األفراد  من 
»خليفة هللا«،  تعابري  أما  األرض، 
املسلمني  غالبية  فإن  »رسوله«  أو 

جوزت إطالقها جمازًا
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به عالوة  املنوطة  األمور  اخلليفة، ويباشر من طريقه خمتلف  يتواله  دنيوي  بل منصب 
تصريف  من  به  يقومون  ملا  تيقظه  شريطة  يفوضهم  من  أعمال  على  اإلشراف  على 
األمور املختلفة؛ وابلتايل فدور اإلمامة الكربى يظل حمورايً يف تدبري أحوال امللة الدينية 

والدنيوية)6(.
ومن أجل توظيف بنية البيعة وعناصرها يف النظام الدستوري املغريب املشهود له 
ابخلصوصية ال بد من التوقف على حتقيب مفهوم البيعة وأتصيله، فضاًل عن دور البيعة 
يف خدمة مصلحة الدولة إىل جانب رصد مكانتها الدستورية سواء أكانت مضمنة يف 
مقتضى صريح أم ضمين، فضاًل عن تبيان مظاهر جتددها فيما يتعلق إبرساء تقاليد 
جديدة بني كتلة السيادة ورمز ووحدة ممارسي السيادة، كون البيعة تعد مبنزلة ميثاق 
املغربية جوهراً ال شكاًل)8(، حبيث  للدولة  البيعة  مستمر بني امللك والشعب)7(. وتعد 
أتخذ شكل اإلطار الفكري الذي مهد الطريق أمام تكييفها الواسع يف اجملاالت الدينية 

والدنيوية أنتج دالالت ومشروعيات متفاعلة كتفاعل املد مع اجلزر.
بقيت البيعة حاضرة بقوة يف املمارسة التأرخيية لسالطني املغرب يف نسق تلتقي 
تضيق  املعاصرة  فال  مبتكراهتا،  أحدث  يف  واملعاصرة  مظاهرها  أنقى  يف  األصالة  فيه 
ابألصيل، وال األصالة ترفض اجلديد املفيد، إن نظام البيعة ليعد من أبرز معامل الرسالة 
احلضارية ابملغرب، وهو رابط وثيق امتّد قروانً من الزمن بني امللك والشعب، فهذه البيعة 
اليت جرت العادة يف اململكة املغربية أن تكون مكتوبة يف وثيقة حيملها أهل احلل والعقد 
ليسلموها لكل ملك ويشهدوا أهنم ومن ميثلون ينقادون حلكمه ويطيعون أمره، وتتأكد 
هذه البيعة كل سنة إابن ذكرى عيد العرش عرب حفل الوالء مبشاركة وزير الداخلية والوالة 
والعمال وبقية رجال السلطة واملنتخبني)9(، وتعّد البيعة إطاراً فوق الدستور أحيااًن، أي 
إهنا طبقة عليا خاّصة حبتمية الشكل امللكي والطابع الديين للدولة املغربية، أو ما يطلق 

6. ابن خلدون عبد الرمحن، املقدمة، اجلزء الثالث، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1982، ص: 519.
1978، ص:  بريوت،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الدينية،  والوالايت  السلطانية  األحكام  املاوردي،  احلسن  7.أبو 

.7-6
8. قدمت السيدة هبيجة سيمو مديرة الواثئق امللكية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس يوم السبت 30 يوليو 

2011، بشأن موضوع »البيعة ميثاق مستمر بني امللك والشعب« انلت على إثره وسام الكفاءة الفكرية.
9.9 Bernard LUGAN, Histoire du Maroc, des origines à nos jours, Perrin, 
Pais 2000.

الدستور  فوق  إطاراً  البيعة  تعّد 
عليا خاّصة  إهنا طبقة  أي  أحياانً، 
والطابع  امللكي  الشكل  حبتمية 
الديين للدولة املغربية، أو ما يطلق 

عليها بكتلة الشرعية

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب
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عليها بكتلة الشرعية اليت ميكن أن حتيد عن دورها إذا متت تبيئة الدولة املدنية يف الوثيقة 
الدستورية)10(؛ وهذا ما ال يتماشى مع املكوانت الدينية للنظام الدستوري املغريب؛ لذلك 

ُوضعت مقتضيات دستورية فاصلة حتدد الثوابت غري القابلة للمراجعة أو التعديل. 
املبحث األول: الداللة الدينية للبيعة

تعدُّ البيعة يف الفكر السياسي املغريب من أهم املعامل احلضارية ألهنا تعرب تعبرياً 
دقيقاً عن نظرة املغاربة ملوكاً أو شعباً للحكم وللسيادة، ولطبيعة العالقة بني امللك 

والشعب، وجتد هذه املعلمة الفكرية أتصيلها يف الفكر السياسي اإلسالمي.
يف  ديين  مقوم  أهم  مستقباًل  وستشكل  تشكل  تزال  وما  البيعة  شكلت 
النظام السياسي املغريب، فهي ال تستمد قوهتا من املشروعية الدينية فقط بل من 
قران  عشر  اثين  امتداد  على  الفعلي  فحضورها  واحلضارية)11(  التأرخيية  املشروعية 
جعلها حجر الزاوية يف املنظومة الدستورية-السياسية املغربية، ومصدراً أساساً من 
مصادر الشرعية لكل ملك مغريب ما حنة للمغرب خصوصية سياسية متيزه عن بقية 
األنظمة السياسية العربية والغربية على حد سواء. وشكلت البيعة أساساً متيناً للفكر 
السياسي والدستوري؛ لدى امللوك العلويني، وإن خصوصية النظام السياسي املغريب 
جاءت بفعل البيعة، فهذه األخرية أعطت الدولة املغربية قاعدهتا وأسسها اليت مل 

تكن مشاهبة لدول أخرى.
املائز للمؤسسة امللكية)12( انبع ابألساس من تفردها ابلشرعية  التموقع  إن 
امللك يف خطب  املؤمنني واملتجلية يف حضور  إمارة  القائمة على مؤسسة  الدينية 
اجلمعة على املستوى الوطين، وعلى مستوى بلدان إقامة اجلالية املغربية، فضاًل عن 
املساجد احلاملة ألمساء امللوك العلويني؛ وابلتايل فالداللة  الدينية للبيعة جتد أساسها 
وتصريفها الدستوري يف إمارة املؤمنني اليت ال تقبل التجزئة أو االنفصال)13(؛ وابلتايل 

10.حكيمي احلبيب، إمارة املؤمنني والبيعة هلا، جملة القوات املسلحة امللكية، يوليو 2011، العدد: 346، ص: 
.93-92

للقانون  املغربية  اجلمعية  منشورات  ابملغرب،  الدستوري  اإلصالح  عملية  يف  واملتحول  الثابت  سعيد،  11.مخري 
الدستوري، دون طبعة، 2014، ص: 50-49. 

12. النبهان حممد فاروق، مفهوم البيعة يف الفكر اإلسالمي، جريدة احلركة، العدد: 7590، اخلميس 23 يوليو 
2012، ص: 06. 

13. أبو احلسن املاوردي، األحالم السلطانية، مرجع سابق ص: 15.



108

فالدين اإلسالمي حيقق صلة وثيقة تشد الدولة إىل الدين ألنه جيمع يف قواعده بني 
الشؤون املادية واحلياتية واألحكام التعبدية الدينية؛ لذلك جيمع اخلليفة أو السلطان أو 
الناس،  يقوم إبمامة  دينياً  رئيساً  والسياسية، بصفته  الدينية  السلطتني  يديه  امللك بني 
ويتخذ اإلجراءات حلماية الدين وصيانة حرماته، وبصفته رئيساً دنيوايً يتمتع ابلسلطات 
السياسية)14(، بل ميزج بني الدين والدولة، ومن مث فإن البيعة لدى املسلمني عقد سامي 
شامل ألمور الدين والدنيا نيابة عن النيب )ص(، ذلك أن الغاية من إقامة الرائسة هي 
الراحل  امللك  رسالة  للبيعة يف  الدينية  الداللة  وتربز  به.  الدنيا  الدين وسياسة  حراسة 
اخلامس عشر اهلجري)15(  القرن  األمة اإلسالمية وهي تستقبل  الثاين، خماطباً  احلسن 
البيعة واملسؤولية  بعهد  والوفاء  الوحدة  الرقي وعوامل  وحملاًل ألسباب  انصحاً، مرشداً 
املفاجآت  من  وحيذر  املعاصرة  والتحدايت  احلداثة  ضرورة  يراعي  أبسلوب  العظمى، 

الطارئة واملتوقعة. 
إذ جاء النطق امللكي يف الرسالة القرنية إىل األمة اإلسالمية مبناسبة مطلع القرن 
اخلامس عشر اهلجري، كما أييت: »... إن من تيسري هللا يف معاجلة شؤون الدنيا أن 
جعل الشريعة اإلسالمية اليت أكرمنا هبا شريعة فطرية يف مبادئها، منطقية يف أحكامها، 
قادرة على استيعاب مراحل التطور أبمجعها مستجيبة حلاجيات اجملتمعات على اختالف 
مستوايهتا وأنواعها صاحلة للتطبيق يف كل عصر وجيل، دون حاجة إىل إدخال أي تغيري 

على مبادئها أو تبديل«.
املبحث الثاين: الداللة الدستورية والقانونية للبيعة

   قد تتبادر إىل الذهن عدة تساؤالت عن األمهية الدستورية والقانونية لعقد 
يباشر  اخلليفة كي  أن  يف كون  تربز  اإلجابة  لكن  السياسي،  الفكر  جمال  يف  البيعة، 
مسؤولياته ال بد له من مصدر يستمد منه شرعية تصرفاته، وهذا املصدر هو البيعة فإذا 
انعقدت البيعة سليمة، فإهنا متد اخلليفة بسلطة شرعية يستطيع هبا أن ميارس مسؤولياته 

يف السلطة.
دراسة  تدرس  مل  اليت  املوضوعات  من  البيعة  عقد  موضوع  أن  املؤسف  ومن 

14. فونتري عبد اإلله، العمل التشريعي ابملغرب، سلسلة دراسات وأحباث جامعية، العدد الرابع، 2002، مطبعة 
املعارف اجلديدة، الدارالبيضاء، ص: 9.

15. ثروت البدوي، أصول الفكر اإلسالمي، دار النهضة، القاهرة، 1967، ص: 111.

فالدين اإلسالمي حيقق صلة وثيقة 
تشد الدولة إىل الدين ألنه جيمع يف 
قواعده بني الشؤون املادية واحلياتية 

واألحكام التعبدية الدينية

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب
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موضوعية، والسيما فيما يتعلق مبقارنة عقد البيعة ابملفهوم اإلسالمي)16( مبفاهيم الشرعية 
والسيادة مبنطق الفكر السياسي املعاصر.

لقد تفّوق الفكر اإلسالمي يف هذا اجملال تفوقاً واضحاً على الفكر السياسي 
املعاصر)17( الذي استمد أصوله وتصوراته من نظرايت العقد االجتماعي اليت ظهرت 
يف بداية عصر النهضة األوروبية إاّبن القرنني السابع عشر والثامن عشر. ويف ما يتعلق 
للبيعة؛ وهنا يربز األمنوذج الدستوري السعودي، ميكن  القانوين والدستوري  ابلتكييف 

التمييز بني ثالث أطروحات:
أطروحة الداللة التعاقدية التأسيسية اليت ترى أن البيعة عقد قانوين بني طرفني . 1

هلم حقوق وواجبات يضم شروطاً يقبلها الطرفان. 
أطروحة الداللة الشكلية والرمزية للبيعة، ويف هذا اإلطار ال تعّد البيعة عقداً . 2

بل جمرد إجراء شكلي يتضمن االعرتاف بني مالك السلطة ورعيته، وتستمد 
قوهتا اإللزامية وقيمتها فقط من كوهنا تعيد إنشاء النظام الدستوري.

عبارة عن عقد سياسي واجتماعي وروحي . 3 البيعة، وهي  أطروحة مؤسسة 
وديين، وغييب متكامل له مضمون قوي يف مفاهيم القانون والسياسة أساسه 

الكليات أو الضرورايت.
 وتنقسم البيعة إىل قسمني:

بيعة خاصة: يقوم هبا أهل احلل والعقد يف األمة.
الشعب، واملراد هبا  البيعة اخلاصة، وتكون عامة، جلميع  بيعة عامة: أتيت بعد 

إعالن الوالء والطاعة)18(.

16. التوفيق أمحد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، درس حسين حول موضوع الثوابت الدينية للمملكة املغربية 
وجدورها يف عمل السلف الصاحل، 24 يوليو 2012.

يبايع   :1992-1-3 يف  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  يف  للحكم  األساسي  النظام  من   )06( 17.املادة 
املواطنون امللك على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره.

التقليد والتحديث يف املؤسسة امللكية، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون  18. أهويو حسن، 
العام، جامعة حممد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، 1999 - 2000، ص: 21.
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ينهل النظام الدستوري املغريب من اإلرث اخلاليف اإلسالمي العديد من املرتكزات 
الشكلية  يربز واضحاً يف مجلة من اخلصوصيات  املغريب  التفرد  لكن  البيعة،  بينها  من 
إخواهنم  عن  املغاربة  ميتاز  حبيث  البيعة،  تطبيق  خيص  فيما  موضوعية  هي  مما  أكثر 
البيعة  تكون  أن  منها  بلدهم،  عرش  على  ملن جيلس  البيعة  عقد  فيما خيص  املشارقة 
عقداً مكتوابً يشهد فيه قضاة األمة على املبايعني ابلسمع والطاعة للمبايع أو يكتب 
املبايعون بيعتهم أبنفسهم ويذيلوهنا إبمضاءاهتم أو خطوط أيديهم على أساس أن البيعة 
تتم  ابملغرب مل تكن يف احلاالت االعتيادية تفرض فرضاً من طرف رجال احلكم، أو 
على أيديهم، وإبرادهتم وحدهم، بل كان يشرتك يف عقدها بعد التداول بشأهنا من قبل 

توليفة متكاملة)19(.
الفصل الثاين:الداللة السياسية للبيعة ودورها يف تعزير االستقرار الدوليت 

تتضمنه من والء عقدي وسياسي،  ملا  نظراً  البيعة  املغاربة على  امللوك  حافظ 
فهي من جهة ذات مضمون عقدي)20(، ومن جهة أخرى تشكل بعثاً لألمنوذج الذي 
الصحابة  من  الرضوان  بيعة  أمنوذج  أي:  األصلية؛  اإلسالمية  السلطة  عليه  أقيمت 
يف  سياسي  البيعة كتقليد  يفسر حضور  ما  وهذا  آنفاً؛  ذُكر  كما  )ص()21(  للرسول 
املمارسة التأ رخيية للملوك املغاربة وعّدها مصدراً ملشروعيتهم، وقد حدد األستاذ عبد 

الوهاب بن منصور ثالث حاالت جيري عليها عقد البيعة يف املغرب:
احلالة األوىل: هي اليت جيتمع فيها أهل الرأي واملشورة من العلماء ليقرروا يف 
من خيلف امللك الراحل أو املخلوع أو الذي مل يعد قادراً على حتمل املسؤولية اعتربها 

حالة أمنوذجية.
احلالة الثانية: هي والية العهد.

احلالة الثالثة: هي التغلب والقهر اليت تصبح فيها البيعة إجراًء شكلياً لتزكية األمر 
الواقع، وإضفاء الشرعية واملشروعية على من تقلد احلكم)22(.

19.بن منصور عبد الوهاب، البيعة ووالية العهد، جملة املناهل، العدد 41 السنة 19، نشر وزارة الشؤون الثقافية، 
الرابط، فرباير 1993، ص: 81.

20.الطوزي حممد، امللكية واإلسالم السياسي يف املغرب، ترمجة حممد حامتي وخالد شكراوي، الدار البيضاء، دار 
الفنك، مارس 2001، ص: 24-26.

21.معتصم حممد، احلياة السياسية املغربية 1991-1961، الدار البيضاء، الطبعة األوىل 1992 ص: 46.
22. بن منصور عبد الوهاب، البيعة ووالية العهد، مرجع سابق ص: 81 وما بعدها.

مركز البيعة يف النظام الدستوري املغريب
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ويعدُّ املغرب الدولة الوحيدة اليت مل تكتف ابلبيعة الشفوية بل كانت البيعة أتخذ 
دائماً شكل عقد مكتوب)23(، يشهد فيه عدول األمة وقضاهتا على املبايعني ابلسمع 
مت  فإذا  إبمضاءاهتم،  ويذيلوهنا  أبنفسهم  بيعتهم  املبايعون  يكتب  أو  للمبايع،  والطاعة 

اإلشهاد للملك املبايع يكون احلكم قد انتقل.
املبحث األول: الداللة السياسية للبيعة

للحركة  املنتمية  النخب  عنه  تدافع  ظلت  مفهوم  سياسي-  البيعة -كعقد  إن 
وليست  قانوين  عقد  البيعة  يعّد  من  فثمة  احلداثية  أو  السلفية  بتمثيلتها  الوطنية سواء 
التزاماً أحادايً بطاعة امللك من طرف املبايعني يرتتب عنه عدم مسؤوليته يف أثناء ممارسته 
البيعة مسؤولية مزدوجة للخليفة  للسلطة، بل على العكس من ذلك ترتب عن عقد 
تبنت مطالب اإلصالح  السياسي  التمثل  أساس هذا  اجلماعة، وعلى  وأمام  أمام هللا 
الدستورية من طرف بعض األحزاب يف سبيل التوفيق بني البيعة كنتاج للهوية السياسية 
والدينية التأرخيية للمغرب، وبنّي الدستور كتعبري عن احلداثة السياسية وطموح التحديث 

اجملتمعي.
ويعتقد بعضهم أن البيعة فوق الدستور، والصواب أن البيعة ليست فوق الدستور 
احلديثة  السياسية  التنظيمات  تطور  اقتضى  فقد  نفسه،  الدستور  هي  وإمنا  حتته،  وال 
واالنتقال من حمورية الفرد احلاكم إىل نظام املؤسسات)24( أن يتم تطوير التعاقد السياسي 
الذي يربط احلاكمني ابملواطنني يف شكل وثيقة قانونية تكتسب صفة السمو بعد قبوهلا، 
واحلق أن املغرب خبصوصيته يتوافر على وثيقتني ساميتني األوىل: مرتبطة بالزمة غيبية-

دنيوية، مات امللك .. عاش امللك، والثانية: مستفىت بشأهنا.
ما يهمنا يف هذا املقام هو مقصد امليثاق األول الذي يهم البيعة كعامل متييزي 
عن الدستور كوثيقة تدعو احلاجة إىل تعديلها أو مراجعتها، حيق لنا أن نفرق بني البيعة 
املؤسسة اليت جرت يف سنة 1999 بعد تويّل امللك حممد السادس للحكم على إثر وفاة 
والده، وهي بيعة ذات طابع خاص ومؤسسي وبني البيعة كمضمون متجدد وهادف ال 

23. خطاب جاللة امللك املغفور له احلسن الثاين املعلن عن تنظيم املسرية اخلضراء، بتأريخ 16 أكتوبر 1975.
24. Cherifi  Rachida , le makhzen politique au Maroc, Afrique orient, 
casablanca, 1988 p.

مل  اليت  الوحيدة  الدولة  املغرب  يعدُّ 
بل كانت  الشفوية  ابلبيعة  تكتف 
عقد  شكل  دائماً  أتخذ  البيعة 
األمة  عدول  فيه  يشهد  مكتوب، 
ابلسمع  املبايعني  على  وقضاهتا 

والطاعة للمبايع
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ميكن اختزاله سطحيا يف كونه حفل من احلفالت أو طقس من الطقوس)25(؛ وابلتايل 
فإذا أخدان البيعة املؤسسة فسنقارن بني بيعة 1961، وبيعة 1999. 

للرتاكمات  نظراً  متفرداً  مؤسساتياً  طابعاً  اجلديد  العهد  البيعة يف  اكتست  لقد 
التأرخيية والزخم املادي لبلد يرجع أترخيه إىل 1250 سنة، ويف هذا الصدد كان امللك 
احلسن الثاين قد قال: »إن أتريخ املغرب يرجع إىل 1250 سنة، وله تقاليده وماضيه 
وجتاربه، لقد حاربنا اجلميع شيئاً ما يف أورواب وانتصران واهنزمنا؛ وابلتايل يتعنّي علينا أن 
نستخلص مناذجنا من واقعنا وأصالتنا وحكمتنا، غري أن الدميقراطية هي واقع معيش، 

وال ميكن نقله، فالدميقراطية تعاش يف كنه الذات، وهي غري قابلة للنقل«)26(.
كان لزاماً على أن أسرتشد هبذه األراء قصد التأسيس لرأي راجح وغري مشوه 
هذا  تفريعات  ختام  مغريب-مغريب. ألخلص يف  البيعة كإرث  إىل  النظر  زوااي  ودراسة 
احملور اخلاص بدالالت البيعة -كما سبق ذكره- إىل حقيقة مفادها أن االستغناء عن 
بنية مهيكلة  من  قوية عالوة على كوهنا جزءاً  البيعة غري ممكن؛ ألهنا حتبل بدالالت 
ملا هلا من خصوصية وحظوة؛ وهذا األمر ال ينفرد به املغرب بل ينسحب على الكثري 
من الدول العريقة يف الدميقراطية وكثري من الدول اليت عاشت أو تعيش يف ظل أنظمة 
ملكية، جند أن التمظهرات النابعة من سياقاهتا واملميزة لواقعها املعيش واملستخلصة أيضاً 
من التجارب واملاضي األصيل تشكل فيها جزءاً من الصورة، وللمسألة عالقة بتمثل 
وامللموس  ذلك ابحملسوس  استقصاء  أجل  ومن  السلطة،  لطبيعة  واملواطنني  املواطنات 
نستحضر تقاليد املؤسسة امللكية يف بريطانيا من حيث اللباس الذي تلبسه، أو املظاهر 
الباذخة املميزة لعراقة تلك املؤسسة.كذلك الشأن ابلنسبة إلمرباطورية الياابن، فالعرش 
اإلمرباطوري الياابين )يسمى عرش األقحوان( خمتلف من حيث التقاليد عن امللكيات 
لن  أبنه  متأكد  تقاليد  أحضان  لالرمتاء يف  مستعد  وغري  ومتفرد خبصوصيته  األوروبية 
يتقنها، فاإلمرباطورية الياابنية ترتكز على جمتمع شرقي غري مسيحي يلعب فيه اإلمرباطور 
دوراً طقسياً غري عادي حبيث أنه كان يعترب ابن الشمس يف بلد الشمس املشرقة واألكثر 
من ذلك أنه قبل اهلزمية اليت منيت به الياابن بنهاية احلرب العاملية الثانية، كان املواطن 

25. ظريف حممد: السلطة السياسية وبنيتها الطقوسية، جريدة املساء عدد 1822، األربعاء 2012/8/1، ص: 9.
26.حوار للملك احلسن الثاين مع صحيفة الفايننشال اتميز، اجلمعة 28 أكتوبر 1994، اجمللد الثالث للموسوعة 

الربملانية 2009 ص: 61.

العهد  يف  البيعة  اكتست  لقد 
اجلديد طابعاً مؤسساتياً متفرداً نظراً 
املادي  والزخم  التأرخيية  للرتاكمات 
لبلد يرجع أترخيه إىل 1250 سنة
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القداسة  بسبب  اإلمرباطورية  العائلة  أفراد  وايل  اإلمرباطوي  القصر  إىل  النظر  يتهيب 
مدينيت  ضربتا  اللتان  النوويتان  القنبلتان  إعالهنا  يف  عجلت  اليت  اهلزمية  تلك  أن  غري 
هريوشيما وانكازاكي)27( خفضت من مكانة اإلمرباطور لكنها مل تتخَل عن خصوصية 
النظام وبنيته ودور اإلمرباطور )the emperor()28( كجالس على العرش يف بلد 
دميقراطي)29(. ووجوده كرمز للدولة يعكس صفة الرمز التأرخيي الذي أّدته اإلمرباطورية 
يف التأريخ الياابين وحقيقة استمرار وجود هذه العائلة يف الوعي السياسي لألمة الياابنية 

كعائلة تدين بداينة الشنتو كوهنا الداينة األوىل للشعب الياابين.
املبحث الثاين: البيعة كقوة دافعة لصيانة وحدة املغرب واستقراره

أشكال  أقدم  فهو  قاطبة)30(،  احلكم  وأشكال  أنواع  أفضل  امللكي  النظام  يعّد 
احلكم مجيعا وأكثرها شعبية، فضاًل عن كونه أكثر األنظمة استقرارًا)31(؛ بعّده حصناً 
منيعاً ضّد مجيع أشكال التطرف، وهذا ما يبدو جلياً يف املغرب من طريق الصالت 
املباشرة للملك واألسرة امللكية ابملواطنني؛ مما عزز الثقة يف حتمية امللكية، يف حني نرى 
أن الفجوة بني الرئيس والشعب يف البلدان ذات األنظمة اجلمهورية تبدو يف الغالب 

شاسعة جداً.
ومتتاز امللكية يف املغرب ابلتسامح الذي تبديه مع املطالب الشعبية والقدرة على 
امتصاصها والتعاطي معها بسبب الطابع األبوي املرصع ابالحرتام لشخص امللك، يف 
حني أن األنظمة اجلمهورية ال تبدي نفس الدرجة من التسامح والتفهم بل إهنا غالباً ما 

تقوم بصد هذه املطالب بطريقة فجة وعدائية)32(.

27. تقرير جملة الياابن العدد األول، اجمللد 14، سنة 1991، ص: 5.
28. املادة 1 من الدستور الياابين املطبق يف ماي 1947: اإلمرباطور سوف يكون رمز الدولة ورمز وحدة األمة حيث 

يستمد صفته هذه من إرادة الناس الذين يكمن فيهم حق السيادة.
29. ظريف حممد حوار مع جريدة الصباح، اإلثنني 18 2012-6-2012، ص: 6.  

30.أبو زيد حممود بنية النظام الرائسي واحلكومة الربملانية، جملة الدميقراطية العدد 47، يوليو 2012، ص: 66-61.
31.Rachel Paine Caulfield and Debra l.delaet . the persistence in and era 
of globalization , Democracy Review – issue n: 47 july 2012- p 9-17.

32. ماجد كيايل، خبصوص مشروعية الثورات العربية يف النظم اجلمهورية وامللكية، جملة شؤون عربية، العدد 151، 
2012، ص: 24.

ابلتسامح  املغرب  يف  امللكية  متتاز 
الشعبية  املطالب  مع  تبديه  الذي 
والتعاطي  امتصاصها  على  والقدرة 
معها بسبب الطابع األبوي املرصع 

ابالحرتام لشخص امللك



114

إن امللكية يف املغرب القائمة على ثنائية البيعة والدستور تتمع مبسافة يف التعاطي 
مع أية تظلمات أو مطالب بشعبية من طريق حتميل مسؤولياهتا إىل احلكومة أو إىل 
بعض أعضائها أو من طريق تغيري بعض النصوص أو تعديل غريها؛ مما يشكل ترضية 
لألوساط الشعبية، فضاًل عن أهنا يف ذلك تظهر مبظهر شعيب يلفت االنتباه وخيلف 
وراءه اإلعجاب؛ ألن امللك يف املغرب كرجل دولة )Stateman( جيعل احلكم يف 
التليد عرب سلك هنج مرتبط ابلتقاليد  املغرب مالئما لظروف اجلديدة وأتريخ املغرب 

حمفوفاً ابلبيعة ومشدوداً إىل العصر.
  وتعّد البيعة ابلنسبة للدولة املغربية أساس االستقرار السياسي ورابطاً أترخيياً، 
جلياً  الدور  هذا  ظهر  وقذ  الوطن،  واستقرار  وحدة  صيانة  يف  أساسياً  دوراً  أّدت  إذ 
يف مسلسل استكمال املغرب لوحدته الرتابية اليت تعد قضية الصحراء املغربية إحدى 

حلقاته)33(.

33.Bernard LUGAN, Histoire du Maroc, des origines à nos jours, Per-
rin, critérion, Paris 2000 p 335-307.

القائمة على  املغرب  امللكية يف  إن 
ثنائية البيعة والدستور تتمع مبسافة 
أو  تظلمات  أية  مع  التعاطي  يف 
حتميل  طريق  من  بشعبية  مطالب 
إىل  أو  احلكومة  إىل  مسؤولياهتا 

بعض أعضائها
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خـــــامتة
من دون أن نتساءل، نكون قد توصلنا إىل نتيجة مفادها أن امللكية يف املغرب 
ضرورة اجتماعية، نظراً لكوهنا وليدة ظروف خاصة يف حميط خاص ال ميكن االستغناء 

عنها إال بزوال تلك الظروف وذلك احمليط.
ونظراً ألننا مل نطرح السؤال فإنه ميكننا اإلجابة بثقة واطمئنان كون امللكية يف 
املغرب ضرورة اجتماعية، وال ميكن االستغناء عنها يف مجيع األحوال؛ وذلك ألن النظام 
اإلنساين للمواطن حاجة نفسية للكائن البشري، وتقوم امللكية يف املغرب بدور مهم عرب 
حتركها وشعبيتها احملققة بتعزيز النشاط االجتماعي املتعدد الوجوه يف شىت امليادين وحماولة 

تقوية الضعيف من األمة قصد تقوية األمة عموماً.
ما تكون مطبوعة ابلتعقيد، فإن احلال  وإذا كانت العالقات االجتماعية غالباً 
بينه وبني  تنظيماً حيول  تنظم عالقاته  تعاقدايً وجهة مشرفة على اجملتمع  يفرض إطاراً 

التفكك بفعل تصادم املصاحل بني األفراد واجلماعات.
للمجتمع  النشاط ضرورايً  هذا  وملا كان  األساسية،  امللكية  وظائف  هي  هذه 

واملواطنات واملواطنني، فامللكية لذلك ضرورية قصد ضبط جماالت الصراع.
إانمللكية املغربية بتأرخيها ال متارس سلطة متكني احلاكمني من استغالل احملكومني، بل 
إهنا مؤسسة سامية حتظى ابحرتام فئات جمتمعية عديدة من بينها العلماء والشرفاء املنتسبني 

لبيت الرسول )ص( والزوااي والطرق، ومن بينها طرق صوفية غري حملية أو وطنية)34(.
إن أهم خزان تتوافر عليه امللكية يف املغرب هو املبايعة اليومية والشعبية، وإن هذه 
األخرية أضحت متحركة جتري يف مدن أخرى غري مدينة الرابط)35(العاصمة وهذا ما 

جيعل املكلية موضوعاً حمسوماً وحمصنًا)36(.

34. املنصور حممد، املغرب قبل االستعمار، اجملتمع والدولة والدين، ترمجة عن اإلجنليزية، حممد حبيدة، املركز الثقايف 
العريب، الدارالبيضاء، الطبعة األوىل، 2006، ص: 245-290.

35. الطوزي حممد، حوار مع جملة نيشان 18 - 12 سبتمرب 2008، ص: 32.
36.عزوزي حسن، أثر البيعة الشرعية يف تعزيز الوحدة الوطنية، جملة دعوة احلق، العدد: 402، عدد خاص، عيد 

العرش، يوليو 2012، ص: 21 - 28.
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امللخص
غري  عادة  تكون  اليت  املدنية  املؤسسات  إحدى  املدين  اجملتمع  منظمات  تعّد 
رحبية، ويف الغالب تكون مهام تلك املنظمات مساعدة الدول واحلكومات على جتاوز 
األحيان  أغلب  يف  عملها  اجملتمعات كون  بناء  يف  تساعد  أهنا  عن  فضاًل  األزمات، 

تطوعياً يكون اهلدف منه االرتقاء ابإلنسان.
وتركز دراستنا يف التعّرف على الدور الذي تؤديه مؤسسات اجملتمع املدين كشريك 
اسرتاتيجي للمؤسسات احلكومية يف نشر الوعي واملساعدة بعملية التنمية، وفضاًل عن 
ذلك تفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف تعزيز قيم النزاهة وتكوين ثقافة جمتمعية تنبذ 
الفساد واملفسدين، إذ إن العالقة بني منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الرقابية هي 

عالقة تكاملية لتسخري أهداف املؤسسات الرقابية يف خدمة املواطن.
وبال شك أن الفساد إببعاده املالية واإلدارية والسياسية هو آفة الدولة واجملتمع، 
ويعد املعيق الرئيس يف طريق بناء الدول املتحضرة والعقبة الرئيسة حنو الرفاهية واالستقرار، 
الفساد:  الطبيعي الذي يسود اجملتمعات ميكن أن حندد دورين ملكافحة  للتنوع  ونظراً 
األول: دور منظمات اجملتمع املدين الرمسية أي املنتظمة واملسجلة رمسياً يف مؤسسات 

الدولة الرمسية، الثاين: دور اجملتمع املدين بنحو عام وابختالف أشكاله.
منظمات  مفهوم  لتعريف  األول  املبحث  مبحثني، خصص  على  البحث  ُقّسم 

اجملتمع املدين وخصائصها ووظائفها.
الفساد  مكافحة  املدين يف  اجملتمع  تدخل  فسريكز يف طرق  الثاين  املبحث  أما 
والتوعية به وال ميكن أن يكتمل البحث دون أن نتناول عالقة الدولة مبنظمات اجملتمع 

املدين.
الكلمات املفتاحية: )مؤسسات اجملتمع املدين، مكافحة الفساد(.

دور مؤسسات اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد
م.م سعد عزت السعدي*

* ماجستري قانون عام - وزارة اهلجرة واملهجرين -مكتب املفتش العام )العراق(.



118

Abstract

Civil society organizations are one of the civic institutions 
that are usually non-profit. Often،the tasks of these organizations 
are to help countries and governments to overcome crises،as well as 
to help in .building societies because their work is often voluntary

Our study focuses on identifying the role played by civil 
society organizations as a strategic partner of government institutions 
in spreading awareness and assistance in the development process. 
Furthermore، activating the role of civil society institutions in 
promoting the values   of integrity and creating a culture of society 
that rejects corruption and spoilers. The relationship between civil 
society organizations and regulatory institutions is An integrative 
relationship to harness  the objectives of regulatory institutions in 
the service of citizens.

The main obstacle to the building of civilized countries and 
the main obstacle to p r osperity and stability. Given the natural 
diversity that prevail s  in societies، we can define two roles to 
combat corruption. The first role is the role of official civil society 
organizations، In the official state institutions. The second role is 
the role of civil society in general and its different forms.

  Department of research on two topics The first topic was 
devoted to defining the concept of civil society organizations، their 
characteristics and functions.

The second topic will be the focus on the ways of civil society 
intervention in the fight against corruption and awareness and can 
not be completed without examining the relationship of the State 
civil society organizations.

Keywords: )civil society organizations، anti-corruption(

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد
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املقدمة
ال شّك أن الفساد اإلداري واملايل قد أصبح آفة عاملية تعاين منها مجيع الدول 
املتقدمة والنامية، واالشرتاكية، والرأمسالية على حد سواء، فهذه اآلفة اليت تنخر يف جسد 
الدولة مبفاصلها اإلدارية واملالية كافة، وال بد أن تضافر اجلهود احلكومية والشعبية، من 

أجل احلد منه أو حماولة القضاء عليها، إذ إن مفهوم الفساد أمر يصعب حتقيقه.
ويعيق الفساد التنمية يف الدول، ويضعف مؤسساهتا االقتصادية وأنظمتها املالية 
وبنيتها السياسية؛ مما جيعل التعاون بني املؤسسات الرقابية ومؤسسات اجملتمع املدين يف 
صدده أمراً ضرورايً يتطلب اتباع هنج شامل ذي جوانب متعددة ومتكاملة، يف طرق 
ما حيدثه  لتجنب  ردعية  أو  وقائية،  وأخرى  فساد  من  ما هو موجود  عالجية وإلزالة 

الفساد يف الدولة من أتثري سليب وكارثي. 
ويف العراق الذي يعدُّ واحداً من الدول اليت كان وما يزال للفساد الدور الكبري يف 
أتخر التنمية، وتوفري اخلدمات ملواطنيه، ويعدُّ الفساد متالزماً وبدرجات متفاوتة للحياة 

السياسية اليت من إحدى مفاهيمها الصراع على النفوذ واملصاحل واملوارد. 
فقط بل ظاهرة  ومن أجل ذلك ميكن القول إن الفساد مل يعد شأانً حكومياً 

جمتمعية نتيجة لتأثرياته السلبية على جوانب متعددة داخل اجملتمع.
وهنا يظهر جلياً دور منظمات اجملتمع املدين اليت توصف أبهنا السلطة اخلامسة 
بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلعالم والصحافة. ويف العراق ظهرت 
تلك املنظمات وبنحو كبري بعد عام 2003 إذ كان دورها حمدوداً قبل هذا التأريخ؛ 
وهلذا تربز احلاجة إىل ضرورة التأكيد على أن تكون مكافحة الفساد واحلد منه مسؤولية 
تقع على اجلميع، وإنه جيب أن يكون ملنظمات اجملتمع املدين دور حيوي وفعال يف إطار 

تنشيط احلراك اجملتمعي ملكافحة هذه الظاهرة. 
ومن هنا نؤكد أمهية أن أتخذ مؤسسات اجملتمع املدين دورها احلقيقي يف املشاركة 
يف تقدمي برامج وخطط واسرتاتيجيات يكون الغرض منها تثقيفياً وتوعوايً ألفراد اجملتمع. 

إن  القول  ميكن  ذلك  أجل  من 
فقط  يعد شأانً حكومياً  مل  الفساد 
لتأثرياته  نتيجة  جمتمعية  ظاهرة  بل 
السلبية على جوانب متعددة داخل 

اجملتمع.
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مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة الدراسة يف البحث عن دور منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز قيم 
النزاهة للمجتمع ومدى كفاية آليات التعاون بني املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد من 

جهه ومؤسسات اجملتمع املدين من جهة أخرى. 
أمهية البحث:

تتلخص أمهية البحث يف:
1- التعريف مبنظمات اجملتمع املدين، وما وظائفها وخصائصها.
2- ما العالقة بني الدول واجملتمع املدين يف التعاون والتكامل. 

3- طرائق تدخل تلك املنظمات يف مكافحة الفساد. 
فرضية البحث:

 ينطلق البحث من فرضيه مفادها:
الدولة العراقية؟  مؤسسات  يف  متقدمة  مراحل  إىل  الفساد  ظاهرة  وصلت  هل 
وهل جيب أن تتضافر اجلهود احلكومية والشعبية للحد منها؟ وهل هنالك دور اساسي 

ملؤسسات اجملتمع املدين يف ذلك؟.
منهجية البحث:

   استخدم الباحث -من خالل طبيعة وأهداف هذا املوضوع- املنهج الوصفي 
التحليلي الذي يعرّب عن دراسة الظاهرة املراد دراستها.

واعتمد الباحث املنهج الوصفي مبدخليه لدراسة املصادر األساسية والفرعية يف 
جماالت مكافحة الفساد ودور منظمات اجملتمع املدين وصواًل إىل أهداف الدراسة من 

طريق اإلجابة عن أسئلتها املوضحة يف مشكلة البحث.

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد
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املبحث األول: تعريف منظمات اجملتمع املدين وخصائصها ووظائفها:
السلطة »الدولة« واليت ال هتدف إىل  دائرة  تقع خارج  اليت  املنظمات  تصّنف 
الربح، وتسعى إىل حتقيق املصلحة العامة واملبنية على مشاركه املواطنني، وتعّرف على 
أهنا منظمات جمتمع مدين اليت حتاول التأثري يف اجملتمع بنحٍو عام، وسريّكز هذا املبحث 
يف تعريف تلك املنظمات، وما هي خصائصها ووظائفها، وأما املطلب الثاين فسيتناول 

خصائص ووظائف تلك املنظمات.
املطلب األول: مفهوم منظمات اجملتمع املدين:

يف بداية هذا املطلب ال بّد من تعريف اجملتمع املدين ومنظمات اجملتمع املدين 
فاملفهوم األول مرتبط بتعريف اجملتمع املدين ابملعىن الدستوري واملؤسسايت، إذ إنه الصيغة 
الرمسية على أرض الواقع، واآلخر مرتبط مبفهوم اجملتمع املدين مبعناه املعريف، وهو املرهون 

أصاًل ابملساحة املرجعة اليت يوفرها جممل االنتاج الفكري لنتيجة هذا اجملتمع:)1(
إذ يعرف اجملتمع املدين أنه مجلة املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية اليت تعمل يف استقالل نسيب عن سلطه الدولة لتحقيق اغراض متعدده منها 
السياسية،  الوطين )األحزاب  القرار على املستوى  أغراض سياسية كاملشاركة يف صنع 
النقاابت، اجلمعيات، وغريها(، وليس املقصود ابجملتمع املدين إجياد معارضة سياسية يف 
مواجهة الدولة، إذ إن فاعلية اجملتمع املدين بكل تكويناته تنطوي على أهداف أوسع 
وأعمق من جمرد معارضة، إذ إهنا املشاركة مبعناها الواسع سياسياً، واقتصادايً، واجتماعياً، 
وثقافيا؛ أي إن وظيفة اجملتمع املدين هي وظيفه تسيريية، وتكون شاملة يف اجملتمع ككل، 
وليس ابلضرورة أن يكون هناك عداء أو تناقض بني الدولة واجملتمع املدين. ومن مث فإن 
العالقة بني الطرفني ال بد أن حتكمها قاعدة أساسية مؤداها احلفاظ على استقاللية 

اجملتمع املدين)2(. 
ولو عدان إىل الوراء قلياًل لنرى كيف كان ظهور اجملتمع املدين سنجد أنه مع 
الثمانينيات يف شرق أورواب، وبعض دول العامل  اهنيار نظم احلكم الشمولية يف آواخر 
يكن  مل  إذ  العريب  الوطن  يف  جديد  مفهوم  برز  الدميقراطية  حنو  العامل  واجته  الثالث، 

1.منظمة هاركياز غري احلكومية، دور منظمات اجملتمع املدين يف التنمية االجتماعية، مطبعة العراق، 2007، ص: 7.

2. د. انظم عبد الواحد جاسور، موسوعة علم السياسة، دار جمدالين للنشر والتوزيع، األردن،2009، ص: 324.
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املؤمترات  املصطلح وعقدت  اهتموا هبذا  فقد  العرب  املثقفني  قبل وكعادة  متداواًل من 
والندوات بشأنه وكغرية من األفكار فقد تعرض هذا املصطلح إىل التأييد والرفض، إذ 
أيّده من هم مؤمنون ابلتطّور الدميقراطي للمجتمعات العربية وحتديثها، وهذا يتطّلب 
قيام تنظيمات غري حكومية متارس نشاطاً يكمل دور الدولة، ويساعد على إشاعة قيم 
املبادرة واجلماعية؛ مما يهّيئ فرصاً أفضل لتجاوز هذه اجملتمعات مرحله االعتماد على 
الدولة يف كل شيء، وكذلك مغادرة أوضاع اجتماعية ابلية متوارثة من العصور الوسطى.

أما من رفض هذا املفهوم فريى عدم إمكانية استعارة األمنوذج الذي ظهر وتبلور 
ونضج يف أورواب يف سياق خمتلف متاماً يف العامل العريب الذي له أترخيه اخلاص وتراثه 

املختلف)3(.
وإن أصل نشأتة كانت يف الفكر اليوانين اإلغريقي، إذ أشار إليه أرسطو كونه 
جمموعة سياسية ختضع للقوانني، أي: إنه مل يكن ميّيز بني الدولة واجملتمع املدين فالدولة 
يف التفكري السياسي األورويب القدمي يقصد به جمتمع مدين ميثله سياسياً أعضاؤه املواطنون 

الذين يعرتفون بقوانني الدولة.
وتطّور هذا املفهوم بعد ذلك يف القرن الثامن عشر مع ظهور عالقات اإلنتاج 
السلطة  متركز  قضية  فطرحت  املدين،  واجملتمع  الدولة  بني  التمييز  بدأ  إذ  الرأمسايل، 
السياسية، وأن احلركة اجلمعية هي اجلهة االحق للدفاع ضد خماطر االستبداد السياسي.

ويف القرن التاسع عشر حدث التحول الثاين يف مفهوم اجملتمع املدين إذ عد كارل 
ماركس اجملتمع املدين ساحًة للصراع الطبقي.

ويف القرن العشرين طرح جمموعة من الفقهاء مسألة اجملتمع املدين، وكانت فكرته 
للتنافس  ساحة  بل  االقتصادي،  للتنافس  ساحة  ليس  املدين  اجملتمع  أن  هي  املركزية 

األيديولوجي، منطلق منه التمييز بني السيطرة السياسية واهليمنة األيدولوجية)4(.

3.حامد خليل، الوطن العريب واجملتمع املدين، دراسات اسرتاتيجية، جملة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث 
جبامعة دمشق، العدد )1(، السنة )1(، 2000، سوراي، ص: 12.

4.د. احلبيب اجلنحاين، اجملتمع املدين بني النظرية واملمارسة، جملة عامل الفكر، تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة والفنون 
واآلداب العدد )3(، اجمللد )27(، 1999، الكويت، ص: 36.

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد
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يف الوقت احلاضر، وبعد تطور مفهوم اجملتمع املدين من انحية األفكار واألغراض 
والتوجهات واألسس املبنية عليها يتضح لنا أن هناك أربعة مقومات أساسية ملنظمات 

اجملتمع املدين، هي: 
الفصل اإلداري احلر أو التطوعي.- 
الوجود يف شكل منظمات مدنية أو هيئات.- 
قبول التنوع واالختالف بني الذات واآلخرين. - 
عدم السعي للوصول إىل السلطة. - 

وأما مكوانت اجملتمع املدين اليت ال يدخل يف كياهنا عوامل الوراثة أو روابط الدم 
والوالءات األسرية أو القبيلة، فهي -على سبيل املثال ال احلصر-:

أ النقاابت املهنية. 	.
أ النقاابت املالية.	.
أ احلركات االجتماعية. 	.
أ اجلمعيات التعاونية.	.
أ اجلمعيات األهلية. 	.
أ أندية هيئات التدريس ابجلامعات.	.
أ األندية الرايضية واالجتماعية.	.
أ مراكز الشباب واالحتادات الطالبية. 	.
أ واملرأة، 	. اإلنسان،  والتنموية كمراكز حقوق  الدفاعية  احلكومية  املنظمات غري 

والتنمية، والبيئة، وغريها)5(.

5. د. مصطفى كامل السيد، مفهوم اجملتمع املدين ومصر، ورقة مقدمة إىل مؤمتر مستقبل التطور  الدميقراطي، 1997.

تطور  وبعد  احلاضر،  الوقت  يف 
انحية  من  املدين  اجملتمع  مفهوم 
والتوجهات  واألغراض  األفكار 
لنا  يتضح  عليها  املبنية  واألسس 
أساسية  مقومات  أربعة  هناك  أن 

ملنظمات اجملتمع املدين
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املطلب الثاين: خصائص منظمات اجملتمع املدين ووظائفها: 
ميكن القول إن هناك جمموعة من الشروط لقيام جمتمع مدين حقيقي وفاعل، 

وهي مادية، ومعنوية:
 مؤسسات متعددة: يتطلب قيام اجملتمع املدين وجود جمموعة من املنظمات 	. 

واملؤسسات واهليئات اليت تعمل يف ميادين خمتلفة ابستقالل عن احلكومة)6(، كاملوارد، 
واالستقالل املايل، إذ تعد املوارد اليت متتلكها املؤسسات أو اجلمعيات املكونة للمجتمع 
املدين من أهم شروط قيامها بدورها السياسي واالجتماعي، وإدارة عالقاهتا ابلدولة مبا 
يضمن استقالهلا يف مواجهتها. أما إذا كانت تلك املوارد قليلة فستلجأ تلك املنظمات 
ما ستفتح الباب أمام تدخالت احلكومة يف  إىل احلكومة لطلب املساعدة اليت غالباً 

عمل تلك املؤسسات)7(.
مؤسسات غري رحبية وطوعية: هنالك رؤية مشرتكة على نطاق واسع حتدد . 2

اجملتمع املدين، إذ تكون جمموعة من املنظمات غري الرحبية، وقد أدت اجلمعيات الطوعية 
اخلاصة منذ سنوات دوراً حيوايً يف حتقيق األغراض االجتماعية، ويشار إليها على أن ما 
تفعله تلك املنظمات غري الرحبية هي على نقيض من كل الكياانت احلكومية والقطاع 
على  املؤسسة  قدرة  بذلك  ويقصد  التكّيف،  على  الرحبية)8(القدرة  واملؤسسات  العام 
التكيف على التطورات يف البيئة اليت تعمل من خالهلا، وهناك ثالثة أنواع من التكيف:

أ التكيف الزمين، ب. التكييف اجليلي، ج. التكيف الوظيفي. وعند تطبيق هذا 	.
املعيار على مؤسسات اجملتمع املدين نالحظ اآليت: 

يتسم عدد من املؤسسات بطابع املرحلية اذ ختتفي بعد مدة قصرية على أتسيسها.. 	
إن كثرياً من املؤسسات مل ختفق يف تكييف أساليبها فقط بل اخفقت يف القيام . 2

بوظائفها االساسية .

6. د. قاسم حممد عبد، دور الرقابة الشعبية يف التصدي لظاهرة الفساد يف العراق، ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي 
هليئة النزاهة، 31/12/2008، العراق، ص: 3.

مركز  العريب،  االسرتاتيجي  والتقرير  العريب،  العامل  يف  لدميقراطي  واالستقالل  املدين  اجملتمع  سعيد،  السيد  7.حممد 
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام، القاهرة، 2005-2006، ص: 13. 

8. Bruce sievers، what is civil society ، published in ،GIA. VOL، NO1 ، 
2009 ،p:2 .
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فضاًل عن ما تقدم فإن خصائص منظمات اجملتمع املدين كوهنا مؤسسات ال 
تسعى إىل الربح، وإمنا واحد من مقاصدها هو تشخيص حاالت الفساد يف اجملتمع، 
على  الضغط  منه، وكذلك  للحد  احللول  العالقة إبجياد  ذات  املؤسسات  مع  والعمل 

احلكومة من أجل تشريع القوانني أو حماسبة املفسدين.
وأما وظائف مؤسسات اجملتمع املدين فهي:

أواًل: حتقيق النظام واالنضباط يف اجملتمع: يعد اجملتمع املدين أداة لفرض الرقابة 
على سلطة احلكومة، وضبط سلوك األفراد واجلماعات جتاه بعضهم بعض، ويكفي يف 
هذا الصدد اإلشارة إىل أن كل منظمة أو مجعية تضع جمموعة من القواعد خبصوص 
احلقوق والواجبات اليت ترتتب على الفرد نتيجة النضمامه إىل عضويتها، ويعد التزام 

األعضاء هبذه القواعد شرطاً لقبوهلم داخل املنظمة واستمرارهم فيها. 
اثنياً: حتقيق الدميقراطية: فهو يوفر قناًة للمشاركة االختيارية يف اجملال العام، ويف 
اجملال السياسي، وتعد منظمات ومجعيات اجملتمع املدين أداة للمبادرة الفردية املعربة عن 
اإلرادة احلرة واملشاركة اإلجيابية النابعة من التطوع، وليست التعبئة اإلجبارية اليت تفرضها 

الدولة على اجملتمع للتظاهر ابلتمتع ابجلماهريية والتأييد الشعيب. 
اثلثاً: التنشئة االجتماعية والسياسية: تعكس هذه الوظيفة قدرة اجملتمع املدين 
بنائه من جديد يف غرسه جملموعة من  إعادة  أو  اجملتمع  بناء  املشاركة يف عملية  على 
القيم واملبادئ يف نفوس األفراد من أعضاء مجعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الوفاء، 
واالنتماء، والتعاون، والتضامن، واالستعداد لتحّمل املسؤولية واملبادرة ابلعمل اإلجيايب 
واملصاحل  اخلاصة  االهتمامات  يتجاوز  مبا  العامة ككل  للشؤون  والتحمس  واالهتمام، 
الدميقراطية  حقوقه  ممارسة  يف  املنظمة  داخل  الفرد  مشاركة  وإن  الضيقة.  الشخصية 
كالدخول يف حوار مع األعضاء اآلخرين، والتنافس على القيادة ابلرتشيح والتصويت 
يف االنتخاابت اليت جتري فيها تصبح مبنزلة مدرسة يتعلم فيها الفرد أصول هذا السلوك 
الدميقراطي على مستوى اجلماعة الصغرية اليت ينتمي إليها ليمارسه ابحلماسة واإلجيابية 
أوجه  منظمته يشارك يف  والفرد يف  اجملتمع ككل،  بعد ذلك على مستوى  نفسيهما، 
النشاط العام، ويعتاد على االستماع إىل آراء اآلخرين، وقبول نتائج احلوار اليت تتفق 

عليها األغلبية مع التعبري عن معارضته سلمياً. 

لفرض  أداة  املدين  اجملتمع  يعد   
احلكومة،  سلطة  على  الرقابة 
وضبط سلوك األفراد واجلماعات 

جتاه بعضهم بعض
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تستغرق هذه العملية التعليمية والتدريبية وقتاً طوياًل حىت تتمكن من غرس ثقافة 
دميقراطية تقوم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي بني املختلفني، والوعي أبمهية 
املشاركة يف حتقيق التقدم وتنمية اجملتمع فضاًل عن الشعور ابلثقة ابلنفس واالستعداد 

لتقبل احللول الوسطية ، والتعاون مع اآلخرين لتحقيق الغاايت املشرتكة. 
قنوات  توفري  واجملتمع يف  احلكومة  بني  التوسط  أي  والتوفيق:  الوساطة  رابعاً: 
لالتصال، ونقل أهداف احلكومة واملواطنني ورغباهتما بطريقة سلمية، وتسعى مجاعات 
املصاحل يف هذا اإلطار إىل احلفاظ على وضعها، وحتسينه واكتساب مكانة أفضل هلا 
يف اجملتمع؛ لذا فإهنا تتحرك مباشرة للتأثري يف عملية التشريع ووضع القوانني وهتدف 
إىل الوصول إىل نقطة اتفاق والتقاء بني اآلراء املتعددة كأساس لالستقرار. أيضاً تتوىّل 
مؤسسات اجملتمع املدين وتقوم بوظيفة تنظيمية: تبدأ بتلقي املطالب اليت عادًة ما تكون 
متعارضة ومتضاربة، وتقوم بتجميعها، وإعادة ترتيبها، وتقسيمها على فئات حمددة قبل 
التعامل مع هذا الكم اهلائل من  توصيلها إىل احلكومة، وإال عجزت احلكومات عن 
املطالب املختلفة اليت تعرب عن تعارض مصاحل اجلماعات، واألفراد يف اجملتمع؛ مما قد 

يصيبها ابالرتباك. 
خامساً: التعبري واملشاركة الفردية واجلماعية: إن وجود اجملتمع املدين ومؤسساته 
يشعر األفراد أبن لديهم قنوات رقابية مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم حبرية، حىت 
لو كانت تعارض احلكومة وسياساهتا للتعبري عن مصاحلهم ومطالبهم أبسلوب منظم 
وبطريقة سلمية ودون حاجة إىل استعمال العنف ما دام البديل السلمي متوافراً ومتاحاً. 
قادرون على  األفراد ابالنتماء واملواطنة، وأبهنم  تقوية شعور  الوظيفة إىل  وتؤدي هذه 

املبادرة ابلعمل اإلجيايب التطوعي دون قيود.
املوارد  قلة  يف  -دائمًا-  التنمية  مشكلة  تكمن  ال  الشاملة:  التنمية  سادساً: 
املادية، وإمنا يف كيفية استغالل تلك املوارد، وهذه الكيفية تتوقف بدورها على طبيعة 
يتم يف  أن  بدَّ  احلقيقي ال  االستثمار  فإن  لذا  يقومون ابستغالهلا،  الذين  البشر  ونوع 
الثروة البشرية وليس املادية فقط. وهنا تربز أمهية اجملتمع املدين يف القيام هبذا النوع من 
وتطويرها  لألعضاء  الفردية  والقدرات  املهارات  تنمية  منظماته  يف  يتم  إذ  االستثمار، 
بنحو يقلل من العبء على احلكومة، إذ يصبح ملؤسسات اجملتمع املدين دور شريك 
للدور احلكومي يف تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة مبختلف جوانبها االقتصادية، 

 االستثمار احلقيقي ال بدَّ أن يتم 
املادية  وليس  البشرية  الثروة  يف 
اجملتمع  أمهية  تربز  وهنا  فقط. 
من  النوع  هبذا  القيام  يف  املدين 

االستثمار
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واالجتماعية، والثقافية، والبشرية، وهي تتلقى من احلكومة الدعم، واملساندة للقيام هبذا 
الدور.

غري  منظمات  وجود  يعّد  القانون:  وسيادة  االجتماعي  االستقرار  سابعاً: 
فيها  يسود  اليت  واملستقرة  املساملة  اجملتمعات  من خصائص  ومتنوعة  متعددة  حكومية 
إعطاء  بدورها يف  الدينية -مثاًل-  املؤسسات  فقيام  القانون،  لسيادة  الراسخ  االحرتام 
الوعظ واإلرشاد للمواطنني يساعد على صقل النفوس وهتذيبها؛ مما يؤدي دوراً مهماً يف 
ختفيض معدالت اجلرمية، ومن مث يستطيع كل من الغين والفقري العيش أبمن، وسالم، 
واستقرار اجتماعي. ومن املعلوم أن قضية حقوق اإلنسان وحرايته األساسية أصبحت 
يف العصر الذي نعيش من القضااي اليت تشغل العامل أبسرة؛ نظراً للمركز القانوين الذي 
أصبح الفرد يتمتع به، على وفق منظومة القانون الدويل إذ أصبح الفرد أحد أشخاص 
القانون الدويل ومل تعد القضااي املتعلقة حبقوق األفراد وحرايهتم تندرج يف إطار السيادة 
الوطنية لكل دولة على حدة، وأصبح االهتمام بقضااي حقوق اإلنسان مقياس دولة 
التقدم والدميقراطية. وإذا كان للدولة دور يف محاية حقوق اإلنسان يف أجهزهتا املختلفة، 

فإن ملنظمات اجملتمع املدين دور اليقل أمهية عن دور احلكومات فهي تقوم بـاآليت:
ــ تقصي احلقائق يف مجع املعلومات وحتليلها. 

ــ مراقبة تطبيق الدولة اللتزاماهتا الدولية فيما خيص حقوق اإلنسان. 
ــ استخدام الوسائل كافة لرصد حالة حقوق اإلنسان وتوثيقها.

ثقافة حقوق  الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف نشر  تعزيز مبادئ  العمل على  ــ 
اإلنسان وتعزيزها.

ــ تقدمي العون واملساعدة لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان مبا يف ذلك املساعدة 
القانونية.

اجملتمع  منظمات  ابلتعاون مع  اإلنسان  لقضااي حقوق  والتأييد  الدعم  ــ حشد 
املدين واملنظمات غري احلكومية األخرى.
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 اثمناً: وظائف أخرى يقوم هبا اجملتمع املدين:
ــ تساعد مؤسسات اجملتمع املدين يف تثقيف أفراد اجملتمع يف تنظيم وعقد املؤمترات 

وورش العمل والندوات يف موضوعات مدنية، واجتماعية، وثقافية متنوعة.
ــ تدعم مؤسسات اجملتمع املدين اخلدمات الصحية يف الربامج اخلريية وخاصة يف 

املناطق الريفية والنائية والعمل يف مشاريع الرعاية الصحية األولية.
ــ ميثل العمل اجلماعي التطوعي فضاًء رحباً ليمارس أفراد اجملتمع والءهم وانتماءهم 

جملتمعاهتم، وميثل أيضاً جمااًل مهماً لصقل مهارات األفراد وبناء قدراهتم.
ــ ميكن ملؤسسات اجملتمع املدين تقدمي بعض اآلراء واالقرتاحات البناءة اليت قد 
تساعد صانعي القرار يف القطاع احلكومي يف إجياد حلول للقضااي واألمور املعقدة أو 

االستفادة من هذه االقرتاحات عند صياغة القوانني.
ــ ملؤسسات اجملتمع املدين دور كبري يف حتقيق الدميقراطية سواء يف الدول املتقدمة 

أو الدول النامية.
به  الذي ميكن  املال االجتماعي  اذ متثل هذه املؤسسات أحد أشكال رأس  ــ 
مقاومة املركزية اإلدارية وإساءة استعمال السلطة احلكومية، بتشكيل مجاعات ضغط هلا 

القدرة على كسب أتييد أعضاء السلطة التشريعية..
والتنسيق  والشفافية  التعاون  مبدأ  ترسيخ  على  املدين  اجملتمع  مؤسسات  تعمل 
يف األداء بني مؤسسات الدولة واألفراد وذلك يف دورها التكاملي يف بناء دولة حديثة 
عصرية تقوم على رعاية حقوق اإلنسان ويرسخ مفهوم املواطنة احلقة وينشر ثقافة التطوع 

يف أوساط اجملتمع)9(.
املبحث الثاين: طرائق تدخل اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد وعالقته ابلدولة

لبقية املؤسسات آليات ووسائل تستطيع فيها حتقيق أهدافها، واستعمال الطرائق 
القانونية والشرعية لتنفيذ هذه الرؤى؛ وعليه سينقسم هذا البحث على مطلبني سيكون 
املطلب األول حول وسائل تدخل اجملتمع املدين من أجل مكافحة الفساد، وأما املطلب 

الثاين فسيكون على عالقة منظمات اجملتمع املدين ابلدولة. 

9. مركز دعم التنمية والتأهيل، تفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف دعم وتعزيز آليات الشفافية واملساءلة، القاهرة، 
2008، ص: 38.
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املطلب األول: وسائل تدخل اجملتمع املدين ومؤسساته يف عملية مكافحة الفساد
حينما يصيب الفساد اجملتمع يزيد من بؤسه، وتكون هناك فجوات كبرية بني 
طبقاته، فضاًل عن ظهور طبقة فاسدة تتحكم مبقدرات اجملتمع وتسخر كل شيء من 
الشرعية كافة  الطرق غري  واتباع  واالقتصادية،  السياسية  على مكاسبها  احملافظة  أجل 
الستمرار هذا النهج ويف سبيل ذلك ال بّد وأن تظهر فئة يف هذا اجملتمع أتخذ على 
عاتقها كشف الفساد واملفسدين يف بعض األدوات اليت ميكن هلا الضغط على هؤالء 

املفسدين وتقدميهم للعدالة ومن هذه الطرق:
أ التوعية االجتماعية: تفشت يف أوساط اجملتمع مفاهيم خاطئة انجتة من تغلغل 	.

قادر  للفساد أبنه شخص قوي  ينظر  للمجتمع حىت أصبح  الثقافية  البيئة  الفساد يف 
على استغالل نفوذه يف حتقيق مكاسب خاصة له وأقرابئه؛ لذا ال بد للمجتمع املدين 
ابختالف مؤسساته أن يؤدي دوراً أساسياً يف خلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة لقيم 
النزاهة بني شرائح اجملتمع كافة ابستكمال الوسائل والفعاليات املمكنة كافة وابستعمال 
لغة سهلة قادرة على الوصول اىل وعي املواطن البسيط وقادرة على حتفيزه من أجل القيام 

بدوره يف مكافحة الفساد وأن ال يتم فقط الرتكيز على الطبقة املثقفة)10(.
أ تعرية وفضح الفساد: وذلك من طريق الرقابة والتقومي ألعمال القطاع العام 	.

واخلاص كافة يف الدولة، وإعداد التقارير اخلاصة مبراقبة تنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات 
ومستوى تنفيذ القوانني واالتفاقيات اليت تصادق عليها البالد ومن ضمنها مستوى تنفيذ 
االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، والكشف عن مواطن الفساد وعن املفسدين ونشر 
كل تلك التقارير اليت تعدها يف ذلك للرأي العام واجلهات احمللية املعنية مبكافحة الفساد 

واملطالبة والضغط املستمرين من أجل تفعيل مبدأي املساءلة واحملاسبة)11(.
العمل  تعزيز  يف  أساسياً  دوراً  املدين  اجملتمع  يؤدي  امليداين:  العمل  تعزيز  ج. 
ما  وهذا  ايثارية  توجيهات  ذات  أعضائه  ألن  الواقع؛  أرض  من  لقربه  نتيجة  امليداين 
يعطيهم القدرة على اإلحساس ابحتياجات اآلخرين وهو ما أقرته اتفاقية األمم املتحدة 
يف مكافحة الفساد )UNCAC( حيث أكدت أنه ميتلك طاقة كامنة خللق إطار 

عمل عاملي وقومي لإلصالح.

10.ران أمحد غامن، تصور أمثل لتفعيل دور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد، 2008، القاهرة، ص: 2.
11.مركز دعم التنمية والتأهيل، مصدر سابق.

ال بد للمجتمع املدين ابختالف 
أساسياً  يؤدي دوراً  أن  مؤسساته 
للفساد  مناهضة  ثقافة  خلق  يف 
شرائح  بني  النزاهة  لقيم  ومعززة 

اجملتمع كافة
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د. إعداد الدراسات والبحوث 
العام  القطاع  داخل  الفساد  ودوافع  مسببات  على  الضوء  طريقها  من  يسلط 
األجور  ومستوى  االختصاصات،  وازدواجية  البريوقراطية،  مثل:  اخلاص  والقطاع 
واملكافآت، وغريها، ودراسة التشريعات واللوائح هبدف تطويرها وحتديثها؛ من أجل أن 

تصبح أكثر فعالية يف احلد من الفساد وظواهره وأساليبه)12(.
هـ. التنسيق وبناء التحالفات مع املنظمات الدولية: 

ال بّد من أن تعمل منظمات اجملتمع املدين على تنسيق جهودها وتكاملية إعماهلا 
حيث إنشاء الشبكات احمللية واالنضمام إىل الشبكات اإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل 
مكافحة الفساد، إذ تتمكن من التنسيق والقيام بتبادل املعلومات والتجارب واخلربات 
سليمة  بصورة  اجلهود  تكريس  على  يعمل  مما  املشرتكة  الربامج  وتنفيذ  اخلطط  ورسم 

وميكنها من البناء الرتاكمي من أجل حتقيق األهداف املنشودة)13(.
و. املساءلة القانونية واللجوء للقضاء: 

ضحااي  يقعون  الذين  أولئك  سواء  للمواطنني  احلماية  من  نوع  لتقدمي  وذلك 
لألذى؛  يتعرضون  قد  والذين  واملفسدين،  الفساد  بفضح  يقومون  الذين  أو  للفساد، 
وذلك إما بتقدمي املنشورات القانونية هلم، وإما برفع الدعاوى هلم، وإما ابلرتافع عنهم 
أمام احملاكم. وجيب أن ترفع منظمات اجملتمع املدين الدعاوى للقضاء ضد اجلهات اليت 

تتأكد من فسادها بوصفها معنية ابحلفاظ على حقوق اجملتمع ومصاحله. 
ز. املشاركة يف سن القوانني والتشريعات:

شراكة اجملتمع املدين يف صياغة األنظمة والتشريعات والقوانني والسياسات العامة 
بينها  املعلومات  وتبادل  ابلربملاانت  عالقاهتا  وتوطيد  اجملتمع  يف  اإلفراد  حلياة  املنظمة 
والضغط عليها إلقرار سياسات عادلة ودميقراطية تنسجم مع حاجات أولوايت ومصاحل 
املصاحل  لتضرب  واضحاً  تعريفاً  حتمل  قانونية  نصوص  وجود  ان  اذ  احمللية،  جمتمعاهتا 

12.ران غامن، املرجع السابق، ص: 40.
13. اننسي بوزويل، دور اجملتمع املدين يف أتمني اإلصالح الفعال واملستدام. متوافر على شبكة اإلنرتنت

.www.alnabaa.org 
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يوفر أداة يف أيدي نشطاء اجملتمع املدين إلاثرة الوعي بشأن ظاهرة الفساد، فضاًل عن 
املطالبة إبعداد وثيقة شرف املهنة لتحمل صفة توعوية حتدد مسؤوليات موظفي الدولة 
والقطاع اخلاص، وإن على اجملتمع املدين مطالبة السلطة التشريعية إبقرار تشريعات إذ يتم 
فيها مساءلة وحماسبة من ال يلتزم بتلك األخالقيات وتعديل التشريعات املنظمة للعمل 

األهلي واملدين حبيث توفر استقاللية حقيقية يف ممارسة النشاط. 
ح. تـأمني مساءلة احلكومة:

       يؤدي اجملتمع املدين أمهية كبرية يف مطالبته ابملساءلة احلكومية؛ ألن إحدى 
األولوايت األساسية يف مكافحة الظاهرة تكمن يف مطالبة احلكومات كي تصبح أكثر 
املدنية  املنظمات  جانب  من  النطاق  الواسع  واإلشراف  املشاركة  تسهيل  عرب  شفافية 
ووسائل اإلعالم، فاملواطنون ووسائل اإلعالم املتاح هلا الوصول الواسع إىل املعلومات 
بشأن عمليات مؤسسات الدول يشكالن عنصرين أساسيني ملساءلة تلك الدول عن 

حاالت الفساد)14(.
ط. تقدمي األمنوذج:

إذ ال ميكن ملنظمات اجملتمع املدين أن تكافح الفساد وهي تعاين منه بل جيب أن 
تقدم منوذجاً يف تطبيق مفاهيم احلكم اجليد واإلدارة الرشيدة وذلك ابلتعامل بشفافية يف 
نشر تقاريرها الفنية واملالية، وحترير املعلومة اخلاصة هبا، وبناء منظماهتا البناء املؤسسي، 
ممويل  من  للرقابة  ابخلضوع  القبول  مع  واحد  لشخص  القرار  سلطة  فيها  ترتكز  فال 

مشاريعها واخلضوع للقضاء يف حالة اهتامها ابلفساد)15(.
العوامل العامة اليت جيب توافرها من أجل تفعيل دور اجملتمع املدين يف مكافحة 

الفساد
حىت تتمكن السلطة من مكافحة الفساد ال بّد من معاجلة األسباب الرئيسة اليت 
تؤدي إىل تفشيه، وعدم االكتفاء مبعاجلة مظاهره فقط، فمن أجل أن تظهر السلطة 
نواايها احلقيقية يف مكافحة الفساد ال بد من أن توفر العوامل اليت تؤدي لتفعيل جهود 
اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد واليت بدون توافرها سيصبح العمل -أو جمرد احلديث- 

14. ران امحد غامن، مرجع سابق، ص: 34.
15.مركز دعم التنمية والتأهيل، مرجع سابق، ص: 59.

حىت تتمكن السلطة من مكافحة 
الفساد ال بّد من معاجلة األسباب 
تفشيه،  إىل  تؤدي  اليت  الرئيسة 
مظاهره  مبعاجلة  االكتفاء  وعدم 

فقط
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عن مكافحة الفساد بعيداً عن الواقع، وجيب أن يناضل اجملتمع املدين أواًل من أجل 
توافرها؛ حىت يتمكن هبا من مكافحة الفساد واحلد منه، وميكن حتديد اهم هذه العوامل 

مبا أييت: 
أ سيادة القانون: 	(

فوجود قوانني حىت وإن كانت جيدة يضرب هبا عرض احلائط يف أثناء التنفيذ، 
وينتهك املعنيون أبعماهلا؛ يؤدي إىل جلوء املواطنني للقوة من أخذ حقوقهم إن استطاعوا 
أو التنازل عنها، وقبول الظلم إن مل جيدوا قوة تسندهم، وعدم الشعور أبن هناك قانون 
يتساوى أمامه اجلميع، وال يؤدي إال لسيادة قانون الغاب يف أوساط اجملتمع، وال ميكن 

يف ظل غياب سيادة القانون من حماسبة املفسدين ورفع املظامل عن كاهل الناس. 
أ الفصل بني السلطات: 	(

ميّكن  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الثالث  السلطات  بني  التام  الفصل  إن 
السلطة التشريعية من أداء دورها التشريعي والرقايب، ويؤدي إىل إجياد قضاء مستقل قادر 
على أن يفصل يف اإلشكاليات كافة، والتهم حبيادية اتمة؛ مما ميكن املستنفذين يف الدولة 
من تسخري هذه السلطات لصاحلها فال يتمكن املواطنون أو اجملتمع املدين من الوصول 

إىل نتائج جيدة يف نضاهلم السلمي الذي يعد اللجوء للقضاء أحد آلياته الرئيسة)16(.
أ الشفافية وحترير املعلومات:	(

إن احلق يف سهولة احلصول على معلومات صحيحة وغري متناقضة ميكن اجملتمع 
املدين من املراقبة ومن مث املساءلة، ودون حترير املعلومات تبقى هناك بؤر ومكامن خمفية 
للفساد واملفسدين الذين جيدون يف احتكار املعلومات بيئة خصبة متكنهم من استغالل 
مواقعهم؛ لتحقيق مكاسب خاصة، ودون سهولة احلصول على املعلومة الصحيحة تتعثر 

اجلهود املراقبة واحملاسبة كافة اليت جيب أن يضطلع هبا اجملتمع املدين.
د(  توسيع اهلامش الدميقراطي: 

يساعد تبين الدميقراطية والتوسع يف تطبيقها يف متكني اجملتمع املدين يف الدفاع 
عن مصاحله، والتعبري عن آرائه حبرية ويؤدي إىل حدوث تداول سلمي للسلطة ووجود 

16. ران امحد غامن، مصدر سابق، ص: 30. 
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جمتمع قوي قادر على التغيري، ومن مث ال يتوىّل املناصب العليا يف الدولة إال من لديه 
القدرة على مراعاة مصاحل الشعب وحتقيق التنمية والرخاء له وال يشعر أايً من كان أبنه 

صاحب سلطة دائمة اليت تعد يف األساس مفسدة دائمة. 
ه(  حرية الرأي والتعبري واإلعالم: 

هي ما متكِّن املواطنني من إبداء آرائهم والتعبري عن أفكارهم يف انتقاد األوضاع، 
ومتكن اجملتمع املدين من اطالع الرأي العام مبا حتصل عليه من معلومات وما تعده من 
تقارير ودراسات ليتمكن الشعب من مراقبة السلطة وتقومي مسارها والضغط من أجل 

التغيري حنو األفضل)17(.
املطلب الثاين: عالقة اجملتمع املدين ابلدولة

استعمل مفهوم اجملتمع املدين يف الفكر الغريب منذ النهضة إىل القرن الثامن عشر؛ 
للداللة على اجملتمعات اليت جتاوزت حالة الطبيعة اليت أتسست على عقد اجتماعي 

وحد بني اإلفراد وافرز الدولة.
اليت  املدنية  الطبيعة )الفطرية( إىل احلالة  وهو كل جتمع بشري خرج من حالة 
تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق تعاقد، فنجد أن اجملتمع املدين عند توماس 
هويز »هو اجملتمع القائم على التعاقد«، أما جون لوك فقد عد احلكم املطلق ال يتفق 
مع طبيعة اجملتمع املدين وإمنا جيوز برأيه عزل السلطة إذا أخلت بنصوص العقد؛ وهبذا 
جعل لوك اجملتمع مصدر شرعية الدولة، فيما يرى جان جاك روسو »أن السيادة ال 
ميكن أن تكون موضوع تفويض، بل ميكن انتقاهلا، وال ميكن أن يتنازل الشعب عن 

السيادة واحلكم«.
واجملتمع املدين هو قطاع طوعي غري رحبي، إذ ال يسعى إىل الربح كالقطاع اخلاص 
أو ما يسميه بعضهم )قطاع األعمال(، فهو خيتلف عن اجملتمع السياسي وإطار قراراته، 
إذ يتمتع ابالستقاللية واحلرية، وشرط اجملتمع املدين أن يكون مستقاًل استقالاًل كاماًل 
السلطة  السياسي هو  السلطة؛ ألنه جمتمع مدين وليس جمتمعاً سياسياً، فاجملتمع  عن 

ومؤسساهتا.

17. هشام عبد الكرمي، اجملتمع املدين ودوره يف التنمية السياسية ابجلزائر 1989 - 1999، رسالة ماجستري غري 
منشورة، جامعة يوسف بن خلدة، اجلزائر، 2009، ص: 73.

طوعي  قطاع  هو  املدين  واجملتمع 
غري رحبي، إذ ال يسعى إىل الربح 
يسميه  ما  أو  اخلاص  كالقطاع 
فهو  األعمال(،  )قطاع  بعضهم 
السياسي  اجملتمع  عن  خيتلف 

وإطار قراراته



134

ويرى تركي احلمد أن اجملتمع املدين هو تلك املؤسسات واألفراد الذين يعملون 
قطاع  إطار  وخارج  الدولة  إطار  وخارج  السياسي  القرار  إطار  خارج  تطوعي  بشكل 
األعمال، ويسمونه القطاع الثالث الذي يعمل بنوع من التطوعية واحلرية، ودون وجود 
احلرية يف جمتمع معني فأنت ال تستطيع إنشاء جمتمع مدين معني؛ وهذا يعين أن كل 
األفراد هلم احلق يف التجمع يف التعبري عن الرأي والتعبري عن املصلحة وأشياء من هذا 
انتكاس  لدينا حالياً، فسبب  النوع وفق مؤسسات معينة. هذه األشياء غري موجودة 
بعض الدميقراطيات يف دول العامل الثالث هو عدم وجود جمتمع مدين، واجملتمع املدين 
ابلتعبري  واجلماعات  األفراد  يقوم  أن  يف  املطلقة  احلرية  وإن  احلرية،  فكرة  إىل  حيتاج 
لإلصالح  املوصلة  التحتية  البنية  تكتمل  إجياده كي  فيجب  ومصاحلهم،  أنفسهم  عن 
والتحديث. وقد مثل اجملتمع املدين لدى هيغل احليز االجتماعي واألخالقي الواقع بني 
العائلة والدولة؛ وهذا يعين أن تشكيل اجملتمع املدين يتم بعد بناء الدولة، وبذلك فهيغل 
مل جيعل اجملتمع املدين شرطاً للحرية أو إطاراً طبيعياً هلا، إذ اجملتمع املدين ابلنسبة إليه هو 
جمتمع احلاجة واألاننية؛ وعلى هذا فهو يف حاجة مستمرة إىل املراقبة الدائمة من طرف 
الدولة؛ وبذلك تتحول عالقة اجملتمع املدين ابلدولة مع هيغل إىل عالقة يتحول كل من 
طرفيها إىل مركب مكون للطرف اآلخر مع اعتبار الدور املركزي للدولة على أتسيس 
الواقعي  األساس  املدين كونه  اجملتمع  إىل  نظر  فقد  ماركس  أما  وتركيبه.  املدين  اجملتمع 
للدولة، فاجملتمع املدين عند ماركس هو جمال الصراع الطبقي، وهو يشكل كل احلياة 

االجتماعية قبل نشوء الدولة وحيدد املستوى السياسي، أو الدولة.
احلقل  املفهوم ضمن  إىل  النظر  أن جيدد  حاول  غرامشي  أن  من  الرغم  وعلى 
املاركسي نفسه حينما رفض اعتبار اجملتمع املدين فضاء للتنافس االقتصادي مثلما يعتقد 
هيغل وماركس وعده حقاًل للتنافس األيديولوجي، وهو لذلك جزء من البنية الفوقية، 
وهذه البنية تنقسم بدورها إىل جمتمع مدين وجمتمع سياسي، وظيفة األول اهليمنة عن 

طريق الثقافة واأليديولوجيا، ووظيفة الثاين الدولة، والسيطرة، واإلكراه.
العربية واجملتمع  الدولة  العالقة بني  ما تكون  العريب غالباً  ويف اإلرث احلضاري 
تصاحلية كما وجدان يف  ليست  ثنائية  لتتأسس  والتنازع؛  التوتر  يسودها  عالقة  املدين 
الفكر الغريب وإمنا صراعية تقوم على اإللغاء املتبادل، يسعى كل طرف إىل إثبات وجوده 
عن طريق توجيه ضرابت متتابعة إىل خصمه، فهل ميكن لنا االنتقال إىل صيغة متوازنة 
بني الطرفني؛ هلذا يسعى بعضهم إىل وضع منظمات اجملتمع املدين ابلضد من الدولة 
ووجودها، وكأن اجملتمع املدين بديٌل عن الدولة إال أن ما جيب االنتباه إليه أن مؤسسات 
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واحلد  اجملتمع  رعاية مصاحل  تستهدف  وإمنا  النظام،  قلب  تستهدف  املدين ال  اجملتمع 
من تسلط الدولة على تلك املصاحل. ومؤسسات اجملتمع املدين يستفاد منها يف الدول 
»تسييس«  فإن  وهلذا  للدولة؛  املستمر  واإلصالح  التطوير،  ممارسة  أجل  من  املتقدمة 
التسلطية  الدولة  تسعى  الدولة.  مؤسسات  مع  لوجه  وجهاً  جيعلها  املدنية  املؤسسات 
دائماً إىل احملافظة على التضخم السلطوي لديها، إذ إهنا ترى أن اجملتمع املدين خيفف 
من تسلطها ويضعف بنيتها التسلطية. وخيفف من استبدادها وضغطها على اجملتمع. إذ 
إن البعض يعد اجملتمع املدين ومنظماته وسادة المتصاص بعض هيمنة الدولة وتسلطها. 
فاجملتمع املدين احليوي هو الرادع احلقيقي »لتسلط الدولة« على اجملتمع. فالدولة اليت 
لتصبح  تزداد  اليت  الضغوط  ملمارسة  ابستمرار  تسعى  وأمنها  استقرارها  لرتكيز  تسعى 

»تسلطًا« مع األايم، ودكتاتورية، ومشولية خانقة لكل النشاطات االجتماعية.
وحقوق  الدولة  سلطة  بني  التوازن  خلق  منه  يراد  املدين  اجملتمع  إذن 
االجتماعي  استقرارها  يف  تعتمد  املستقرة  املتقدمة  الدول  فإن  وهلذا  اجملتمع؛ 
حبكم  يلتزم  ولكنه  ابلدولة،  أيمتر  ال  الذي  املدين«  »اجملتمع  حيوية  على 
ومؤسساهتا. والدولة  املدين  اجملتمع  بني  العالقة  ينظم  الذي  والدستور   القانون 

وال بد من التنبيه إىل مسألة مهمة هي أن هناك كثري من اآلراء اليت حتاول أن جتعل 
هبذا  الغربية  األفكار  بعض  الستنساخ  حماولة  يف  الدولة  عن  بدياًل  املدين  اجملتمع 
النضوج واالكتمال، ومقوالت  لدينا مل يصل اىل مرحلة  املدين  اجملتمع  إن  إذ  االجتاه، 
اخلدمات  مرافق  األنشطة يف  يدها من كثري من  الدولة تسحب  النوع جتعل  من هذا 
يدها  الدولة  ترفع  وحني  املدين،  اجملتمع  منظمات  على  وإلقاء أعبائه  -مثاًل-، 
هذا  الدولة  تستهل  قد  اجملال  هذا  ويف  عنها،  بدياًل  جند  ال  وغريه  الدور  هذا  عن 
مالية. أعباء  من  ترافقه  وما  ابخلدمات  اخلاصة  التكاليف  من  سيخلصها  ألنه   األمر 

وال ميكن للمجتمع املدين ومنظماته أن تولد أو ترى احلياة من دون توفر فضاء احلرية 
الذي يستطيع منه أن يعرب عن صوته، ووجوده، ومصاحل فئاته اليت يستهدفها، وال ميكن 
إقامة نظام دميقراطي من دون جمتمع مدين فاعل .و يقرتن مفهوم اجملتمع املدين وتطوره 
عرب التاريخ ابلتحوالت الدميقراطية، إذ إن الحتوالت دميقراطية من دون وجود جمتمع 
هو  الدميقراطي  فالفضاء  الدميقراطية)18(،  دون  من  املدين  للمجتمع  وجود  وال  مدين، 

18. مشخي جرب، مسارات العالقة بني اجملتمع املدين والدولة، مقالة 2008، ص: 2، متوافر على شبكة اإلنرتنت 
.www.ingdz.net

لرتكيز  تسعى  اليت  فالدولة   
ابستمرار  تسعى  وأمنها  استقرارها 
ملمارسة الضغوط اليت تزداد لتصبح 
ودكتاتورية،  األايم،  مع  »تسلطًا« 
النشاطات  لكل  خانقة  ومشولية 

االجتماعية
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الواقع املوضوعي لوالدة اجملتمع املدين ومنوه، إذ تطور مفهوم »اجملتمع املدين« يف التأريخ 
األورويب احلديث إىل أن هذا املفهوم كان يتحدد بثالث دالالت ترجع إىل اعتبارات 
ثالثة: ابعتباره البديل لسلطة الكنيسة على اجملتمع من جهة، والبديل لسلطة الدولة 
اإلمرباطورية اليت قوامها ثنائية الراعي والرعية من جهة اثنية، والبديل هليمنة األسرة اليت 
تتمثل يف األب الذي يتحول يف النظام األبوي البطريركي إىل شيخ القبيلة، من جهة 

اثلثة. 
فيه  الذي هتيمن  اجملتمع  البديل عن  ترفعه شعاراً:  اليت  النخبة  ويعين يف تصور 
االستبدادية  الدولة  سلطة  عن  والبديل  جهة،  من  وتطلعاهتم  الدين«  »رجال  أفكار 
الشمولية من جهة اثلثة، والبديل عن النظام القبلي واجملتمع الطائفي الذي تكون فيه 
القيم  املدين هو حاضنة  اجملتمع  إن  إذ  الطائفة،  أو رئيس  القبيلة  العليا لشيخ  الكلمة 
املدين  اجملتمع  بني  قوية  صلة  وهناك  الستنباهتا  اخلصبة  واألرض  ومتبنيها  الدميقراطية 
والتحول الدميقراطي، فالدميقراطية جمموعة من قواعد احلكم ومؤسساته اليت تنظم منها 
اإلدارة السلمية للصراع يف اجملتمع بني اجلماعات املتنافسة أو املصاحل املتضاربة، وهذا 
هو األساس نفسه املعياري للمجتمع املدين إذ نالحظ أن مؤسسات اجملتمع املدين من 
أهم قنوات املشاركة الشعبية، وعلى رغم من أهنا ال متارس نشاطاً سياسياً مباشراً وأهنا ال 
تسعى للوصول إىل السلطة السياسية إال أن أعضاءها أكثر قطاعات اجملتمع استعداداً 
لالخنراط يف األنشطة الدميقراطية السياسية، وفضاًل عن هذا فإن اإلدارة السلمية للصراع 
واملنافسة هي جوهر مفهوم اجملتمع املدين كما استخدمه مبنظور العقد االجتماعي وهيغل 
وماركس وغرامشي. وكل ما فعله مستخدمو املفهوم من احملدثني هو تنقيته أو توسيع 
يتلقى  اليت  املدرسة  املدين هو  املعقدة. واجملتمع  املعاصرة  اجملتمعات  نطاق مظاهره يف 
اإلفراد فيها القيم الدميقراطية ليصبحوا مواطنني، وميارسوا داخل منظمات اجملتمع املدين 
املمارسات والسلوك الدميقراطي، وال ميكن حتقيق الدميقراطية السياسية يف أي جمتمع 
مامل تصبح منظمات اجملتمع املدين دميقراطية ابلفعل ابعتبارها البنية التحتية للدميقراطية 
يف اجملتمع مبا تضمه من نقاابت وتعاونيات ومجعيات أهلية وروابط ومنظمات نسوية 
وشبابية، وغريها، إذ توفر هذه املؤسسات يف حياهتا الداخلية فرصة كبرية لرتبية ماليني 
املواطنني دميقراطياً، وتدريبهم عملياً الكتساب اخلربة الالزمة للممارسة الدميقراطية يف 
اجملتمع األكرب مبا تتيحه لعضويتها من جماالت واسعة للممارسة والرتبية الدميقراطية يف 

املشاركة التطوعية يف العمل العام.

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد

اليت  املدرسة  هو  املدين  اجملتمع 
الدميقراطية  القيم  فيها  اإلفراد  يتلقى 
داخل  وميارسوا  مواطنني،  ليصبحوا 
املمارسات  املدين  اجملتمع  منظمات 

والسلوك الدميقراطي
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النزاهة والشفافية،  ثقافة  إشاعة  املؤسسات احلكومية، ودور مهم يف  الضعيفة يف 

وليس ابالعتماد على الكالم التنظريي واحلد من تداول معلومات غري دقيقة. 



138

صياغة لوائح الشراكة وآلياهتا الفعلية املتكافئة بني منظمات اجملتمع املدين، والدولة، . 5
واملؤسسات املعنية مبكافحة الفساد.

املصادر:
حامد خليل ، الوطن العريب واجملتمع املدين ، دراسات اسرتاتيجية ، جملة فصلية تصدر 	 

عن مركز الدراسات والبحوث جبامعة دمشق ،العدد )1(، السنة )1(،2000، 
سوراي.

الفكر، تصدر 	  واملمارسة، جملة عامل  النظرية  بني  املدين  ،اجملتمع  اجلنحاين  احلبيب 
 ،1999، اجمللد )27(   )3( العدد  والفنون واآلداب  للثقافة  الوطين  اجمللس  عن 

الكويت.
ران أمحد غامن، تصور أمثل لتفعيل دور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد، 2008، 	 

القاهرة.
مشخي جرب ، مسارات العالقة بني اجملتمع املدين والدولة ، مقالة 2008، ص2 ، 	 

. www.ingdz.net  متوفر على شبكة االنرتنت
قاسم حممد عبد ، دور الرقابة الشعبية يف التصدي لظاهرة الفساد يف العراق ، ورقة 	 

حبثية إىل املؤمتر العلمي هليئة النزاهة، 2008/12/31 ،العراق.
حممد السيد سعيد، اجملتمع املدين واالستقالل لدميقراطي يف العامل العريب،و التقرير 	 

،القاهرة ،  السياسية واإلسرتاتيجية ابألهرام  الدراسات  العريب، مركز  االسرتاتيجي 
.2006-2005

مركز دعم التنمية والتأهيل ، تفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف دعم  وتعزيز 	 
اليات الشفافية واملسائلة، القاهرة، 2008.

مصطفى كامل السيد، مفهوم اجملتمع املدين ومصر ، ورقة مقدمة اىل مؤمتر مستقبل 	 
التطور  الدميقراطي، 1997.

والتوزيع 	  للنشر  ،دار جمدالين  السياسة  علم  موسوعة  جاسور،  الواحد  عبد  انظم 
،االردن.، 2009

دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد

http://www.ingdz.net


139  العدد )5( 2019

اننسي بوزويل، دور اجملتمع املدين يف أتمني اإلصالح الفعال واملستدام. متوفر على 	 
www.alnabaa.org شبكة االنرتنت

السياسية ابجلزائر -1989	  التنمية  املدين ودوره يف  اجملتمع  الكرمي ،  هشام عبد 
1999، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة يوسف بن خلدة ، اجلزائر، 2009.
	 Bruce sievers، what is civil society ، published in 

،GIA. VOL، NO1 ،2009 .





141  العدد )5( 2019

متهيد 
مبؤشرات  وثقافياً  واجتماعياً،  سياسياً،  مفهوماً،  بوصفها  الوطنية  اهلوية  ترتبط 
متعددة خاصة مبنظومة القوانني، والتعليمات، واألعراف، والتقاليد، واملواقف اليت أتثرت 
هذه  ماهية  يف  الدراسة  هذه  وتبحث  خمتلفة.  بدرجات  املتنوعة  العراقية  األقليات  هبا 

املؤشرات، وكيفية أتثريها على رؤية األقليات العراقية هلويتهم الوطنية.
وتستبطن العالقة بني مجاعات األغلبية واألقليات على مفارقة وتناقض يكشف 
الواقع املعاش يف عدد من اجملتمعات، يصاغ نظرايً مبقوالت تقرب من املسلمات، إذ 
آليات  بوصفها  غالباً  الوطنية  اهلوية  إزاء  وتصوراهتا  األغلبية  مجاعات  منظور  يتمحور 
يتمحور  تقامسها، يف حني  و  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  االمتيازات  لكسب 
منظور مجاعات األقليات إزاء اهلوية الوطنية غالباً بوصفها آليات لكسب االعرتاف قبل 
أي شيء آخر. ذلك التناقض وما يكتنفه من غموض يشمل جوهر إشكالية الدراسة 
احلالية اليت تسعى إىل الغوص فيه وتعقبه لفحصة والتأكد من حدوثه أو عدم حتققه مع 

اجلماعات العراقية. 
عن  اإلجابة  احلالية  الورقة  تستهدف  آنفاً  إليه  التعرض  جرى  عّما  وفضاًل 
الوطنية لألقليات بوصفها آلية  التساؤالت اآلتية: ما املؤشرات اليت حتكم على اهلوية 
لكسب االعرتاف؟ وما اآلليات اليت يقوم عليها ذلك التصور؟ وما أثر شعور األقليات 

العراقية ابلتمييز االجتماعي والسياسي يف تعايشهم مع بقية فئات اجملتمع العراقي؟
وهدف الورقة البحثية الكشف عن مؤشرات اهلوية الوطنية من منظور األقليات 
العراقية من حيث  لألقليات  والسياسية  االجتماعية،  األوضاع  والتعرف على  العراقية، 

االعرتاف، والتمثيل، واملشاركة السياسية، وغريها. 

 رؤية األقليات العراقية للهوية الوطنية 
دراسة اجتماعية

م. م. هبة جميد محيد سبوت* 

*  ماجستري علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة بغداد.
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األقليات العراقية: اهلوية واالعرتاف
يتنوع اجملتمع العراقي )دينياً، وقومياً، ولغوايً(، ومع ذلك فإن هذا التنوع يتعّرض 
إىل العديد من االنتهاكات، منها: عدم االعرتاف الذي تعاين منه األقليات، على الرغم 
من اعرتاف الدستور حبقوق األقليات ومتثيلها على املستوى احلكومي والربملاين، فضاًل 
عن أن سياسات التالعب ابهلوية من قبل اجلماعات الكربى وعدها بعض األقليات 

داخلة يف إطار هوية كربى عربية مسلمة )سنية، وشيعية(، أو كردية. 
ويرى األب أمري ججي الدومنيكي أن اهلوية واملواطنة اليوم هي املنقذ الوحيد 
إن  القول  ألمهية  وذلك  العراق؛  يف  األقليات  ملستقبل  الوحيد  والضامن  للمستقبل، 
املكوانت الكبرية ال جيب أن تتصدق على الصغرية، فاألخرية ليست حباجة حلماية من 
أحد؛ فاحلامي هو )مبدأ املواطنة( فاليوم إذا حتققت املواطنة فعاًل، وإذا كانت احلكومة 
ضامنة أن حتقق ذلك على أساس املساواة يف احلقوق والواجبات، ففي هذه احلالة ال 

حاجة للتصّدق من أحد، فالقانون هو الذي حيمي األقليات واألغلبيات)1(. 
احلايل على  الدستور  ينص  العراق  األقليات يف  الدستوري حلقوق  اجلانب  ويف 
املادة  من  بدءاً  واالقتصادية،  والثقافية،  واالجتماعية،  السياسية،  احلقوق  من  العديد 
)14( اليت تنص ابآليت: )العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز؛ بسبب اجلنس أو 
العرق، أو القومية، أو األصل، أو اللون، أو الدين، أو املذهب، أو املعتقد، أو الرأي، 
أو الوضع االقتصادي، أو االجتماعي()2(؛ وبذلك فإن هذه املادة تؤكد على احلق يف 
املساواة، وعدم التمييز، لكنها يف الوقت نفسه أغفلت اللغة على الرغم من أهنا أحد 

األسس املهمة يف التمييز. 
الفرص ألهنا حق مكفول  الدستور على أمهية )تكافؤ  ينّص  املادة )16(  ويف 
جلميع العراقيني، وتكفل الدولة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك()3(؛ وذلك ملنع 
التمييز بني الكياانت السياسية، وتكّتل الفرص لدى جمموعة من دون األخرى، وكذلك 

جتّنب التمييز العنصري. 

ججي  أمري  األب  البابوي  اجمللس  يف  اإلسالمية-املسيحية  العالقات  جلنة  عضو  مع  أجريت  مسجلة  1.مقابلة 
الدومنيكي، بتأريخ 25 نيسان 2018، يف مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية يف بغداد.

2. املادة )14( من الدستور العراقي الدائم 2005.
3. املادة )16( من الدستور العراقي الدائم 2005. 
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أما املادة )41( فتقول: )العراقيون أحراٌر يف االلتزام أبحواهلم الشخصية، حسب 
دايانهتم أو مذاهبهم، أو معتقداهتم، أو اختياراهتم، وينظم ذلك بقانون()4(. 

ويف جمال متثيل األقليات يف احلكومة واجملاالت املنتخبة تشري املادة )49( إىل: 
أواًل: )يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف 
نسمة من نفوس العراق ميثلون الشعب العراقي أبكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام 
السري املباشر، ويراعى متثيل سائر مكوانت الشعب فيه()5(؛ وبذلك ينبغي للتشريعات 
التنفيذية ذات الصلة أن تعكس كيفية حتقيق التمثيل العادل ملكوانت الشعب العراقي 

يف جملس النواب. 
وعلى الرغم من املواد الدستورية املشجعة على االعرتاف حبق األقليات يف املشاركة 
والتمثيل السياسي إال أن هناك مواد أخرى قد تبدو مناقضة هلذا اهلدف، فعلى سبيل 
املثال: تقول املادة )2( / أواًل: اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدر أساس للتشريع: 
أ- ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم. ب- ال جيوز سن قانون 
يتعارض مع مبادئ الدميقراطية. ج- ال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت 
األساسية الواردة يف هذا الدستور)6(. وهبذه املادة من الدستور مت اإلقرار إىل أن اإلسالم 
هو دين الدولة الرمسي، وعلى الرغم من أن اإلسالم هو دين األغلبية، وكذلك أن مبادئ 
الشريعة االسالمية متمثلة يف الكثري من القوانني اخلاصة ابلدولة وال ميكن التقليل من 
دور اإلسالم وأمهيته، بيد أننا جيب أاّل ننسى أن اجملتمع العراقي هو جمتمع تعددي، 
وفيه مكوانت متنوعة هلا أتريخ مشرتك وعالقات اجتماعية تربط فيما بينهم، فكان من 
الواجب على الدستور أن يعكس مبادئ مشرتكة بني املكوانت )أقليات، وأغلبيات(. 
وفيما أييت توضيح لألقليات العراقية وما عانته يف جمال اهلوية واالعرتاف ضمن 

املواد الدستورية اليت صدرت ضدها بنحو مفصل: 
الرتكمان: عاىن الرتكمان يف العراق من العديد من صور االضطهاد واالنتهاك من 
قبل النظام البعثي السابق، فقد تعرضت اهلوية الرتكمانية للتهديد إثر سياسة التعريب يف 
املدارس، وتغيري األمساء، واأللقاب، والقومية من الرتكمانية إىل العربية، وتعرضوا كذلك 

إىل عدد من االنتهاكات منها:

4.  املادة )41( من الدستور العراقي الدائم 2005.
5.املادة )49( من الدستور العراقي الدائم 2005.
6.املادة )2( من الدستور العراقي الدائم 2005. 

مت اإلقرار إىل أن اإلسالم هو دين 
الدولة الرمسي، وعلى الرغم من أن 
اإلسالم هو دين األغلبية، وكذلك 
االسالمية  الشريعة  مبادئ  أن 
القوانني  من  الكثري  يف  متمثلة 

اخلاصة ابلدولة
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هويتهم . 1 تغيري  على  الرتكمان  إجبار  يف  متثلت  والتهجري:  التعريب  سياسة 
القومية، والسيما بعد توقيع اتفاقية 11 آذار 1972 الشهرية بني الرئيس 
احلكم  الكرد  ملنح  الكردستاين؛  الدميقراطي  واحلزب  السابق صدام حسني 
وهتجري  لتعريب كركوك  متطرفة  خطة  تنفيذ  صدام  نظام  بدأ  وقد  الذايت، 
العوائل الرتكمانية والكردية منها، إذ مارس سياسة التعريب بنحو عنصري 
جتاه املناطق الرتكمانية عامة وكركوك خاصة. وأصدر جملس قيادة الثورة قراراً 
)العمارة،  الثالث  اجلنوبية  احملافظات  إىل  الرتكمان  بتهجري  يقضي  خطرياً 
الرتكمانيات  من  للزواج  العرب  تشجيع  على  والعمل  الكوت(،  السماوة، 
كجزء من سياسة التعريب، وقام حبمالت ترحيل العوائل الرتكمانية يف طوز 
قاضي  قرية  و  العابدين،  زين  وإمام  وكركوك، ومحزيل،  وداقوق،  خورماتو، 

كوي )القاضية( يف املوصل.
لكل . 2 والتهجري  التعريب  سياسة  ضمن  وهدمها:  الرتكمانية  القرى  قصف 

تركماين هدم النظام القرى الرتكمانية، من حنو: قرية بشري، ومحزيل، وايجيي.
التغيري اإلداري والسكاين للمناطق الرتكمانية: إذ عمل على تفكيك الوحدات . 3

اإلدارية لألقضية والنواحي املرتبطة ابملناطق الرتكمانية والسيما كركوك؛ يف 
لذلك  ومتاسكهم؛  أبنائه  بني  الصلة  وقطع  الرتكماين  اجملتمع  تفتيت  سبيل 
عمد النظام إىل فك االرتباط بني قضاء طوز خورماتو من كركوك، وربطه 
إدارايً مبحافظة صالح الدين، على أن يكون مركزه قضاء تكريت، وذلك 

مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم 41 الصادر بتأريخ 29 / 1 / 1976.
العامني . 4 إابن  املباد  النظام  أقدم  الرتكمان:  حبق  واإلعدام  السجن  أحكام 

)1973-1970( على تنفيذ العديد من أحكام اإلعدام، وذلك حينما 
اكتشفت األجهزة األمنية حماوالت  أتسيس حزب سياسي تركماين حتت 
غطاء اندي اإلخاء الرتكماين يف بغداد، وأعدم )26( شاابً منهم. والسبب 
خامس  هلم كطابور  ومعاملتها  السابقة  احلكومات  حساسية  هو  اآلخر 
لرتكيا، حبيث أصبحوا موضع الشك الدائم حىت ابتت تالحقهم هذه التهمة 

يف حلهم و ترحاهلم)7(.  

اهلدى  مؤسسة  واثئقية، ط1،  دراسة  التمكني  إىل  العذاب  من  العراقية  األقليات  الساعدي،  7. حسني جلوب 
للدراسات االسرتاتيجية، ميسان، العراق، 2014، ص: 50، و85.
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لالضطهاد  تعرضهم  إثر  امللكي  العهد  منذ  الشبك  معاانة  بدأت  الشبك: 
الطائفي؛ بسبب انتماء أغلبيتهم إىل املذهب اجلعفري، فقد كانوا ُيسّمون ابلروافض، 
التعصب املذهيب أخذ يضمحل يف  بيَد أن  بسبب سكناهم يف منطقة أغلبيتها سنية 
نظام  تسّلم  بعد  أما  واالقتصادي.  التجاري  التفاعلني  نتيجة  املاضي؛  القرن  منتصف 
له  يسبق  مل  اضطهاد  إىل  الشبك  تعرض  فقد  عام )1968(  للحكم  السابق  البعث 
نظري، والسيما يف احلرب العراقية اإليرانية، واهتم عدد كبري منهم بوالئهم إليران، وأُعدم 
آخرون؛ النتمائهم حلزب الدعوة اإلسالمية، ومنع الكثريون من أبناء الشبك من إكمال 
دراساهتم، أو تعيينهم يف املناصب املهمة)8(.  أما اليوم فقد شكل  جمموعة من املثقفني 
والناشطني املدنيني وعدد من الشيوخ وأبناء العشائر املنادين ابحلقوق الثقافية والسياسية 
أتسس  الذي  الدميقراطي  الشبك  جتمع  ابسم  سياسياً  تنظيماً  للشبك  القومية  واهلوية 
يف 20 أاير 2005، برائسة األمني العام حنني القدو وشارك يف االنتخاابت احمللية 

والنيابية)9(. 
   الكرد الفيليون: اضطر الكرد الفيليون كغريهم من األقليات األخرى إابن 
بتغيري  وذلك  أخرى؛  هوية  وراء  التخفي  أو  األصلية،  هويتهم  تغيري  إىل  البعث  حكم 
العشائرية واستبداهلا أبلقاب عشائرية عربية بعد اضطهادهم سياسياً؛ بسبب  أنساهبم 
انتمائهم القومي واملذهيب. وبعد كل هذا التغيري ما يزال الفيليون يتعرضون لتمييز مركب 
ألسباب إثنية-قومية من جهة، ومذهبية-دينية من جهة أخرى. فبوصفهم كرداً كانوا 
يشكلون أقوى أقلية إثنية يف البالد، لكن بسبب مذهبهم وجدوا أنفسهم أقلية وسط 
اجملتمع الكردي، وعاملتهم احلكومات العراقية املتعاقبة يف مسألة االنتماء بنحو خمتلف 
بل  اخلارج،  إىل  يهّجروا  مل  وعليه  عراقيني؛  بوصفهم  عوملوا  الذين  عن كرد كردستان 
خضعوا لتهجري تعرييب حمدود، وليس لتهجري إقصائي، ومل تسقط عنهم اجلنسية العراقية، 
كما تعرض لذلك الفيليون.  وكوهنم شيعة كانوا ينتمون فعاًل إىل أقلية مذهبية، ولكن 
يف الواقع تعاطت احلكومات الشيعية املتعاقبة منذ 2003 مع هؤالء وكأهنم أقلية على 
الصعيدين السياسي واالجتماعي، فهم خمتلفون عن األغلبية الشيعية العربية على الصعيد 

ص:  سابق،  مصدر  واثئقية،  دراسة  التمكني  إىل  العذاب  من  العراقية  األقليات  الساعدي،  جلوب  حسني   .8
 .243-254

الثقافية  للتنمية  مسارات  مؤسسة  إنثروبولوجية، ط1،  دراسة  العراق  يف  الشبك  الدليمي،  حممد  شبيب  9.صاحل 
واإلعالمية، بريوت، لبنان، 2016، ص: 170.

السابق  البعث  نظام  تسّلم  بعد 
للحكم عام )1968( فقد تعرض 
له  يسبق  مل  اضطهاد  إىل  الشبك 
العراقية  احلرب  يف  والسيما  نظري، 

اإليرانية
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القومي؛ فبذلك إهنا حمنة هوية مركبة، فهم كرد وشيعة، و ليسوا كذلك يف الوقت نفسه؛ 
من  اجتماعي  متييز  املركبة:  هويتهم  يعادل  مركب  متييز  إىل  تعرضوا  فالفيليون  وابلتايل 
كرد كردستان ومن األغلبية الشيعية، ومتييز سياسي من احلكومات اليت عاملتهم على 
أهنم أجانب )تبعية ايرانية(. وما يزال الفيليون املسقطة عنهم اجلنسية العراقية يواجهون 
املطلوبة  الرمسية  تزويدهم ابلواثئق  معامالهتم، وصعوابت يف  إجناز  إدارية يف  صعوابت 
بشروط تعجيزية؛ لذلك يطالبون بتخفيف وطأة هذه الصعوابت، وإلغاء نظام شهادة 
للكرد  اجلنسية  منح  بشأن  الداخلية  وزارة  عن  الصادرة  اإلجراءات  وإلغاء  اجلنسية،  
ثالثة  وإفادة  العشائري،  االنتماء  وأصل  الوالدة،  حمل  مثل:  معقدة  بشروط  الفيليني 
شهود، وصورة القيد للعام 1957 )10(.  وإن مأساة الفيليني تكمن يف املفارقة بني قدم 
توطنهم يف العراق، وعدم كسبهم ملواطنته يف احلساابت الرمسية للدولة فحىت إذا قدر 
ألحدهم كسب اجلنسية العراقية فيدون فيها ما مييزه من املواطنني اآلخرين بنحو جمحف؛ 
فمثاًل: يذكر أحد الكتاب الفيليني أنه مولود يف بغداد عام 1945، ولكن كتب يف 
شهادة جنسيته أن تبعيته قبل صدور قانون اجلنسية العراقية هي التبعية اإليرانية، أي إنه 
كان إيرانياً قبل صدور هذا القانون، علماً أن القانون صدر يف 1921، وإنه ُولد بعده 

ـ24 عاماً، فيا ترى كيف تكون لإلنسان تبعية ألية دولة قبل أن يولد!؟)11(. 
األيزيدية: اعرتف الدستور العراقي للعام 2005 ابأليزيدية ديناً، وذكرها ضمن 
األقليات الدينية ابملادة )2/2(، وأقر متثيلها ضمن ديوان األوقاف املسيحية واألداين 
األخرى، ومشوهلا بنظام الكوات يف الربملان، وقد ُعنّي ألول مرة وزير أيزيدي لوزارة اجملتمع 

املدين)12(. 
لقد عانت األيزيدية بدءاً من النظام السابق شىت أنواع التمييز والتفرقة العنصرية، 
وبسبب  القومي يف كوهنم كرداً،  أبنائها  انتماء  بسبب  واإلابدة؛  واالضطهاد  والقمع، 
انتمائهم الديين يف كوهنم أيزيديني. وكان النظام البعثي يفرض عليهم التزامات، وواجبات 
القومية، والدينية، والثقافية،  من دون أن يكون هلم حقوق، فقد ُحرموا من حقوقهم 

10. سعد سلوم )حترير(، األقليات يف العراق )الذاكرة، اهلوية، التحدايت(، ط1، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 
واإلعالمية، بغداد، العراق، ص: 158-161.

العراق  االنتماءات يف  أيزيدية صراع  11.سليم مطر، جدل اهلوايت )عرب .. أكراد ... تركمان .. سراين ... 
والشرق األوسط(، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، 2003، ص: 297، و298.

12. سعد سلوم، الوحدة يف التنوع، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، بريوت، لبنان، 2015، ص: 
.140
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والسياسية. وقد تعرضوا النتهاكات، منها: التهجري القسري، وتقييد حرية التعبري عن 
الدين واملعتقد، وتدمري القرى وسياسة التعريب، فضاًل عن محالت األنفال واإلابدة، 

ومصادرة أمالكهم وحرماهنم من العمل والتعليم)13(.
أما هوية األيزيديني فما تزال حمل جدل فكرايً وسياسياً، ويشري الباحث يف شؤون 

األقليات العراقية سعد سلوم إىل مخسة تيارات للهوية األيزيدية املعاصرة، هي: 
أواًل: تيار اهلوية الكردية الذي يرى أن األيزيديني هم كرٌد أصاًل، وذلك على وفق 
خطاب كردي رمسي لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين أكد فيه عدم الرضوخ 

إلرادة أي أحد يف فرض أي هوية على األيزديني، مشدداً على أهنم كرٌد أصاًل.
اثنياً: تيار اهلوية العربية، إذ يرى أصحاب هذا التيار األيزيديني عرابً أمويني أسس 
دينهم األمري )ابيزيد األموي(، وحالياً يسعى أمري الطائفة املنادي بعروبة األيزيديني )أنور 
معاوية( إىل الدفاع عن اهلوية العربية للطائفة، ويعتقد أصحاب هذا التيار أن من اخلطأ 
احلكم على هوية الطائفة األيزيدية من طريق اللغة وحدها، بل يتوجب األخذ ابحلسبان 

الشروط األخرى، وهي: التأريخ، وطبيعة املكان، وطبيعة املرياث، والتقاليد.
اثلثاً: تيار القومية األيزيدية، وهم دعاة اهلوية املستقلة، ومن أبرز ممثلي هذا التيار 
أمني فرحان جيجو رئيس حركة األيزيدية من أجل اإلصالح والتقدم، ويتمثل هذا التيار 
ابلدعوة لتمثيل سياسي مستقل لأليزيديني، واالعرتاف هبم قوميًة رابعًة يف العراق، إىل 

جانب عن العرب والكرد والرتكمان.
رابعاً: تيار خصوصية أيزيدية )اهلوية الدينية قبل اهلوية القومية(، يؤكد هذا التيار 
على احلد األدىن من اهلوية املستقلة ابإلشارة إىل )خصوصية أيزيدية(، فكان توفيقاً بني 
تيار ينادي بكردية األيزيديني، وتيار ينادي هبوية مستقلة هلم، وميثل التيار نزوعاً ليربالياً 

وسطياً، اراد لأليزيدية االستقرار على حل وسط.
خامساً: تيار اهلوية املدنية )دعاة املواطنة( انساق هذا التيار إىل العمل امليداين 
من أجل حتديث اجملتمع األيزيدي ونشر األفكار اإلصالحية، فاهلوية الكربى -برأي 
الفرد هو  فيه  يعد  املهم يف عامل  األمر  ليست هي  دينية  أم  قومية كانت  التيار-  هذا 

سابق، ص:  مصدر  واثئقية،  دراسة  التمكني  إىل  العذاب  من  العراقية  األقليات  الساعدي،  جلوب  13.حسني 
.266-273

حمل  تزال  فما  األيزيديني  هوية  أما 
ويشري  وسياسياً،  فكرايً  جدل 
الباحث يف شؤون األقليات العراقية 
سعد سلوم إىل مخسة تيارات للهوية 

األيزيدية املعاصرة
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حامل احلقوق األساسية، إذ إن الفيصل يف إثبات هذه اهلوية وأتكيدها، هو توافر حرية 
الدين واملعتقد اللتني جتعالن من الفرد مطمئناً ملمارسة شعائر الدينية من دون خوف 

من اآلخر)14(. 
الداينة  هوية  حتمل  أصبحت  األيزيدية  اهلوية  أن  الرابع  التيار  أصحاب  يرى 
مزاولة  يف  االشرتاك  الستمرارية  اجملموعة  إىل  لالنتماء  الوراثة كوسيلة  حبكم  األيزيدية 
العادات، والتقاليد اليت مضى على بعضها دهر. وأما العقيدة فريون أهنم توارثوها على 
ماهيتها لكن املفهوم اجلديد هو أن عدم التدين ال يرادف عدم اإلميان؛ فاإليزيدي ابت 
ينتمي إىل أي حزب سياسي دون الرجوع إىل املراجعة الدينية، فاالنتماء السياسي هوية 
ثقافية والثانية دينية؛ لذا فإن جمموعة كبرية من أيزيديي املهجر هم أيزيديون تقليديون 

)ابلوراثة( يؤمنون مببادئ األيزيدي أقل مما هم تربوا عليها)15(.
وضمن التيار الثالث يرى األيزيديون أن من حقهم أن يكون لديهم هوية قومية، 
فالقومية األيزيدية متتلك إراثً حضارايً وترااثً يتجددان ويعاصران كل واقع قائم، وأن من 
التأرخيية اليت تنضوي حتت لواء  يتفاعل مع هذه املداميك  حق الشعب األيزيدي أن 
يف  واملوضوعية  والرفاهية،  اإلنسانية،  الطبيعة  ستحرز  بدورها  واليت  األيزيدية،  القومية 
األوضاع السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والفكرية، والدينية، والثقافية للمجتمع 

األيزيدي)16(.
وضمن التيار اخلامس يرى خليل اجلندي أن اهلوية هي تراكم هائل من القيم، 
والعادات، واملشاعر، والعقائد الروحية عرب آالف السنني تنشأ مع اإلنسان الفرد منذ 
أكثر من  تتصل ابلشعور  اثبتة، وهي  فاهلوية متحركة وليست  مماته،  والدته إىل حني 
اتصاهلا أبي شيء آخر، وميكن للفرد أن حيمل أكثر من هوية يف آن واحد، فاأليزيدية 
ليست حباجة إىل البحث عن هوية قومية هلا، إهنا على طول أترخيها اليت تعرضت فيها 

14. سعد سلوم، األيزيديون يف العراق، ط1، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، بغداد، العراق، 2014، 
ص: 59-69.

15.ممو فرحان عثمان، دراسات ومباحث يف فلسفة وماهية الداينة األيزيدية، مراجعة: عبد الفتاح علي البواتين، 
ط1، جامعة دهوك، فوكوليت العلوم اإلنسانية، سكول اآلداب، مركز األحباث العلمية والدراسات الكردية، مطبعة 

جامعة دهوك، 2013، ص: 215-216.
للطباعة احملدودة،  الطيف  القومية األيزيدية )جذورها، مقوماهتا، معانتها(، ط1، شركة  16.أمني فرحان جيجو، 

بغداد، العراق، 2010، ص: 149.

رؤية األقليات العراقية للهوية الوطنية -دراسة اجتماعية-

أن  الرابع  التيار  أصحاب  يرى 
حتمل  أصبحت  األيزيدية  اهلوية 
هوية الداينة األيزيدية حبكم الوراثة 
اجملموعة  إىل  لالنتماء  كوسيلة 
مزاولة  يف  االشرتاك  الستمرارية 

العادات، والتقاليد
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القومية،  تتعرض هلا بسبب هويتها  مل  رأيناها يف يف آب 2014،  إابدات كاليت  إىل 
بل بسبب هويتها الدينية العقائدية، بدليل أن بعض )أبطال( جيوش محالت اإلابدة 
الفتاوي  التاسع عشر وقبلها كانوا أمراء كرديني، والذين أصدروا  القرن  لأليزيديني يف 
كانوا من مشايخ الكرد، ويف أحيان اخرى كان هؤالء أدوات تنفيذية بيد إخواهنم يف 
الدين من الرتك والعرب والفرس إلابدة أتباع الدايانت األخرى من إيزيديني ومسيحيني 

)كاألرمن، واآلشوريني()17(.
وضمن التوجه نفسه يرى ممثل الكوات األيزيدية يف جملس النواب الشيخ احلجي 
كندور أن األيزيديني يف الربملان العراقي يطالبون حبركة إصالح وتقدم إىل الوحدة؛ ألن 
هذا الشيء الوحيد الذي يؤكد على عراق موحد يف مكوانته. وأكد كندور على ضرورة  
ترك اهلوية الفرعية والرتكيز على اهلوية الوطنية ألهنا اهلوية األساس، وقبل كل شيء حنن 
عراقيون. و أيمل أبن يتجه مستقبل األقليات حنو األفضل من طريق جملس النواب، ومن 
طريق عمل الكتل الوطنية اليت تسعى إىل وحدة العراق، على الرغم من وجود املعارضة 
تسمية  يرفض كندور  و  ابالستفتاء.  القيام  أو  العراق  لتقسيم  األفكار  بعض  ووجود 
املكون ويقول: »لألسف  تسمية  يفّضل  إذ  انتقاصاً؛  التسمية ويعدها  األقليات هبذه 
حنن يف زمن كنا األكثرية، نتيجة ما تعرضنا له من إابدات، ويضيف »أن كلمة األقلية 
الذي  التمييز  وأما ما خيص  مناسبة مطلقًا«،  تعين )انقص(، ويراها غري  األيزيدية  يف 
دوائر  منتشر يف كل  التمييز  هذا  »أن  احلجي كندور  أكد  فقد  األيزيديون  له  تعرض 
النواب يف هذه  يتدخل جملس  أن  الضروري  فمن  اهلوية،  أساس  على  الدولة وخاصة 
القضية، ويعمل على وضع قانون مينع التمييز فيما بني املكوانت العراقية، وأن خيصص 
عدد مقاعد أكثر ألبناء األيزيديني ألن عددهم اثنان فقط، يف حني أن األيزيديني يقدر 
عددهم 7500، وأكد عدم وجود سفري يزيدي على الرغم من أن لدى األيزيدية من 
النخبة وأصحاب الكفاءات فالعمل على هتميش دورهم يف اجملتمع غنب وإجحاف حبق 

املكون األيزيدي«)18(. 
وبذلك يكون األيزيديون حتت تقاطعات )دينية، وقومية، وسياسية(، فهم وإن 

للطباعة احملدودة،  الطيف  القومية األيزيدية )جذورها، مقوماهتا، معانتها(، ط1، شركة  17.أمني فرحان جيجو، 
بغداد، العراق، 2010، ص: 149.

18.مقابلة مسجلة أجريت مع ممثل الكوات األيزيديني وعضو جملس النواب العراقي الشيخ حجي كندور بتأريخ 30 
آب 2017 يف بغداد.

ممثل  يرى  نفسه  التوجه  ضمن 
النواب  جملس  يف  األيزيدية  الكوات 
الشيخ احلجي كندور أن األيزيديني 
حبركة  يطالبون  العراقي  الربملان  يف 
ألن  الوحدة؛  إىل  وتقدم  إصالح 
يؤكد  الذي  الوحيد  الشيء  هذا 

على عراق موحد يف مكوانته
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كانوا قومياً كرداً إال أهنم ميتلكون حراكاً ميثل )هوية مستقلة( على أسس الداينة اليت 
متيزهم عن معظم الكرد الذين يعتنقون الداينة اإلسالمية. 

العام  بعد  الصادر  العراقي  الدستور  الرغم من تطرق  املندائيون: على  الصابئة 
2003 إىل ذكر حقوق األقليات الدينية، إال أن هذا مل يكن يظهر إىل حيز التطبيق، 
ففي املادة رقم )50( من قانون انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي الصادر 
األقليات  إىل  احملافظة  جملس  مقاعد  من  عدد  منح  األول 2008  تشرين   8 بتأريخ 
الدينية، ولكن بعد ثالثة أشهر من صدور القانون املذكور ُحرَِم الصابئة املندائيون من 
حق الرتشيح العام يف احملافظات األخرى أسوة ابملسيحيني، وحصر ترشيحهم يف حمافظة 
بغداد فقط على الرغم من وجودهم يف ثالث حمافظات )ذي قار، ميسان، البصرة()19(. 
فالتمثيل السياسي للمندائيني يواجه حتدايت تتمثل بقلة العدد، وعدم دخوهلم بصفة 
السياسية؛ لذلك مل حيصلوا على أي متثيل  التحالفات أو األحزاب  رمسية يف أي من 
ليقدم حاًل،  النواب يف دورته األوىل 2006-2010، وجاء نظام الكوات  يف جملس 
الثانية 2012-2008،  لدورته  بغداد  واحد يف جملس حمافظة  مقعد  على  فحصلوا 

ومقعد يف جملس النواب لدورته الثانية 2014-2010)20(.  
ويضيف عضو جملس احملافظة املندائي رعد جبار صاحل أن »نظام الكوات ما هو 
إال لسد فراغ أو شاغل قانوين ليس إال، فما قيمة مقعد أعطي لأليزيديني أو املندائيني 
على سبيل املثال فيما بني 350 مقعداً يف جملس النواب، فهنا أصبحت الكوات جمرد 
مقعد أو شكل. فالكوات ليس هلا أتثري يف ظل وجود هذه احملاصصة واألحزاب، فقد 

أعطوها املقعد ولكن مل يعطوها مقومات النجاح«)21(. 
2003، وضع جملس  بعد عام  القانوين والسيما  الشأن  املسيحيون: يف جمال 
االنتقالية(، وجاء يف  للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة  بـ)قانون  قانوانً مسي  العراقي  احلكم 
املادة )53( من القانون: “يضمن هذا القانون احلقوق اإلدارية، والثقافية، والسياسية 
أول  جاء  املادة  هذه  ويف  اآلخرين كافة”.  واملواطنني  والكلدوآشوريني،  للرتكمان، 

19.سعد سلوم )حترير(، السياسات واإلثنيات يف العراق منذ احلكم العثماين حىت الوقت الراهن، مؤسسة مسارات 
للتنمية الثقافية واإلعالمية، بريوت، لبنان، 2014، ص: 341.
20. سعد سلوم، الوحدة يف التنوع، مصدر سابق، ص: 137.

21.  مقابلة مسجلة اجريت مع عضو جملس احملافظة رعد جبار صاحل بتأريخ 19 أيلول 2017 يف جملس حمافظة 
بغداد.

رؤية األقليات العراقية للهوية الوطنية -دراسة اجتماعية-
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بنحو مركب  الدستور  الذين مسّاهم  العراقيني  للمسيحيني  اإلثنية  اعرتاف رمسي ابهلوية 
)الكلدو آشوريني( ليؤكد أن الكلدان واآلشوريني والسراين ينتمون إىل أصل واحد)22(.

إن للمسيحيني متثياًل يف ديوان أوقاف املسيحيني واأليزيديني والصابئة املندائيني، وإن 
مشاركتهم السياسية تصل إىل مستوى وزاري، واملسيحيون يدخلون ضمن نظام الكوات 
الذي منحهم مقاعد ضمن الربملان االحتادي. و من رؤساء طوائفهم مار لويس روفائيل 
بطريرك الكلدان، أما اآلشوريون فتمثلهم احلركة الدميقراطية اآلشورية )زوعا( اليت يرأسها 
من  الرغم  وعلى  دابغيان)23(.  عمانوئيل  املطران  فيمثلهم  األرثذوكس  أما  يواندم كنا، 
املسيحية؛  اهلوية  بشأن  ونزاعاً  هنالك جداًل  أن  إال  العراق  املسيحي يف  الوجود  تنوع 
وذلك انتج عن تقدمي اهلوية للمسيحيني إبطالق تسمية »الكلدو آشوري السرايين« 
على املسيحيني  وعلى اختالفاهتم اإلثنية واملذهبية)24(. فبذلك شكل مسيحيو العراق 
مبختلف طوائفهم أو فرقهم منذ القدم وحىت اآلن مكوانً أساسياً من مكوانت الشعب 
العثماين، يعملون ابلزراعة  العهد  القدامى، وكانوا يف  العراق  العراقي، وهم من سكان 
أعمال  مارسوا  الشمالية، وقد  املناطق  والنسيج، و السيما يف  واحلياكة  املاشية  وتربية 
يف  األجنبية  القنصليات  لدى  الرتمجة  وظائف  وتقلدوا  والصياغة،  والنجارة،  احلدادة، 

العراق)25(.  
ويوضح مدير منظمة )ألرسا( بسام العلوجي -الذي هو من األقلية املسيحية- 
ابلدستور  داينيت  كامل يف  اعرتافاً  هنالك  أن  من  الرغم  على  »أان كمسيحي،  قائاًل: 
ابلنحو  القوانني  تطبق  مل  ابألحرى  أو  حقوقي كاملة،  على  أحصل  مل  لكن  العراقي، 
العادل، ومثال ذلك ما تعرض له املسيحيون من هتجري نتيجة الظروف اليت مروا فيها، 
ومل تنفذ أي خطط لعودهتم؛ وهذا ما دفع الكثري من أبناء املسيحيني إىل القول: )إن 
أيضاً  ويذكر  فيه؟(.  أعيش  فلماذا  يوفر يل حقوقي كاملة،  البلد ال حيميين، وال  هذا 
أن األقلية املسيحية أفضل من األقليات األخرى غري املعرتف هبا يف الدستور العراقي 

22.سعد سلوم، املسيحيون يف العراق التأريخ الشامل والتحدايت الراهنة، ط1، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 
واإلعالمية، بريوت، لبنان، 2014، ص: 317-318.

23.املصدر نفسه، ص: 22، و23.    
24.عبد احلسني شعبان، املسيحيون والربيع العريب يف إشكاليات الدميقراطية والتنوع الثقايف يف العامل العريب، ط1، 

دار آراس للطباعة والنشر، أربيل، إقليم كردستان العراق، 2012، ص: 91. 
25.سعد سلوم، املسيحيون يف العراق التأريخ الشامل والتحدايت الراهنة، مصدر سابق، ص: 200. 

العراق  مسيحيو  شكل  فبذلك 
منذ  فرقهم  أو  طوائفهم  مبختلف 
أساسياً  مكوانً  اآلن  وحىت  القدم 
العراقي،  الشعب  مكوانت  من 

وهم من سكان العراق القدامى
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البطاقة الوطنية، مثال ذلك: )الزرادشتية، والبهائية( إذ ال يشعرون بوجودهم،  وال يف 
ابحلقوق  متعلقة  هي  الوطنية  للهوية  رؤيتهم  مسالة  أن  العلوجي  ويؤكد  ابحلماية،  وال 
واالعرتاف ابلوجود، فمىت ما وفر يل بلدي حقوقي كاملة، أحسست أبين مواطن من 
الدرجة األوىل، وليس مواطناً من الدرجة الثانية أو اخلامسة؛ ويف ذلك احلني أرى أن 

بلدي وهوييت أحسن بلد وهوية«)26(. 

اجلانب امليداين
منهجية الدراسة

)املسح  اختيار  إىل  تدعوان  الدراسة،  هذه  تتناول  الذي  املوضوع  طبيعة  إن 
االجتماعي( منهجاً رئيساً فيها. واُعتمدت أداُة استمارة االستبيان ألجل هذا الغرض. 
يف  الثلج  عينة كرة  وبطريقة  )القصدية(  العمدية  العينة  ابتباع  الدراسة  عينة  واُختريت 
توزيع االستمارات على أفراد األقليات العراقية املعنية ابلدراسة، وهم األقليات القومية 
)الرتكمان، والشبك، والكرد الفيليون(، يف كل من حمافظة، )بغداد، ونينوى، وأربيل، 
وكركوك(، واألقليات الدينية )املسيحيون، والصابئة، واأليزيديون(، يف كل من حمافظة 

)بغداد، والبصرة، وميسان، وذي قار( . 
وحيدد سبب اختيار العينة ابلطريقة العمدية إىل عدم توافر النسب اإلحصائية 
النزوح بعد عام  بفعل  للجماعات على وفق احملافظات، والسيما بعد حتركها جغرافياً 

2014؛ ألن العينة مل تكن موجودة عشوائياً يف احملافظات العراقية املختلفة.

26.مقابلة مسجلة أجريت مع مدير منظمة ألرسا، بسام العلوجي بتأريخ 20 نيسان 2018 يف بغداد.   
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نتائج الدراسة 
-العمر:  

جدول رقم )1( يوضح الفئات العمرية لوحدات عينة الدراسة
         املكون

الفئات العمرية

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية

الكرد الشبكالرتكمان
صابئة مسيحيونالفيليون

النسبةالتكرارأيزيديونمندائيون

27 – 18131566151166% 22
37 – 2810161011191177% 25.6
47 – 388718791261% 20.3
57 – 4858111461155% 18.3
67 – 581043111433% 11
77 – 683021017% 2.3
88 – 781000001% 0.3

اجملموع

505050505050300التكرار

100 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %النسبة

تشري بياانت اجلدول رقم )1( إىل الفئات العمرية لوحدات عينة الدراسة، إذ 
توزعت الفئات العمرية لعينة الدراسة احلالية على )سبع(؛ بدءاً ابلفئة العمرية )18 - 
27( سنة، وانتهاًء ابلفئة العمرية )78 - 88(. وجاء الفارق بني فئة و أخرى )طول 
الفئة( بواقع عشر سنوات، يف حني مّثل عرض الفئة تسع سنوات، و كما موضح يف 

اجلدول رقم )1(. 
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-املستوى التعليمي: 
جدول رقم )2( يوضح املستوى التعليمي لوحدات عينة الدراسة

املكون
------------

املستوى التعليمي

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية

صابئة مسيحيونالكرد الفيليونالشبكالرتكمان
مندائيون

النسبةالتكرارإيزيديون

1.6 %1030015أمي
10 %112631730يقرأ ويكتب – ابتدائية 

27 %791218161981متوسطة – إعدادية 
55.6 %312429283223167دبلوم – بكالوريوس 

دراسات عليا )ماجستري 
– دكتوراه( 

105011017% 5.6

اجملموع

505050505050300التكرار

100 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %النسبة

تشري بياانت اجلدول رقم )2( إىل املستوى التعليمي لوحدات عينة الدراسة. وكما هو 
موضح فإن جمموع املبحوثني احلاصلني على شهاديت الدبلوم أو البكالوريوس يف املرتبة 
األوىل بواقع )167( مبحواثً وبنسبة )55.6 %( من جمموع وحدات العينة املدروسة، 
وجاء أصحاب شهاديت املتوسطة واإلعدادية يف املرتبة الثانية بواقع )81( مبحواثً وبنسبة 
)27 %( من جمموع وحدات العينة املدروسة، أما أصحاب شهادة االبتدائية والذين 
يقرأون ويكتبون فقد شكلواً )30( مبحواثً وبنسبة )10 %( من جمموع وحدات العينة 
املدروسة، ليأتوا يف املرتبة الثالثة ضمن اجلدول املذكور آنفاً. أما أصحاب الشهادات 
العليا )ماجستري، ودكتوراه( فنالوا املرتبة الرابعة ضمن تصنيف املستوى العلمي جملموعة 
وحدات العينة املدروسة بواقع )17( مبحواثً وبنسبة )5.6 %( من املبحوثني. يف حني 
كان األميون العدد األقل ضمن جمموع وحدات العينة املدروسة بنحو )5( مبحوثني، 

وبنسبة )1.6 %( من املبحوثني ضمن جمموع وحدات العينة املدروسة. 

رؤية األقليات العراقية للهوية الوطنية -دراسة اجتماعية-
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التعريف ابهلوية: 
جدول رقم )3( يوضح األولوية األوىل للهوية اليت ُتشعر املبحوث ابلراحة 

وحبسب املكوانت االجتماعية

املكون
-------------

خيارات اهلوية 

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية

الكرد الشبكالرتكمان
صابئة مسيحيونالفيليون

النسبةالتكرارأيزيديونمندائيون

25 %1591213111575 مدينيت / حمافظيت 

4.3 %22810013عشرييت / قبيليت 

قومييت )تركماين، شبكي، 
10.3 %1010720231كردي فيلي(

ديين )مسيحي، صابئي 
5 %010221015مندائي، أيزيدي(

حتصيلي الدراسي / خربايت 
3 %2101149العلمية 

2.3 %1012037وظيفيت / مهنيت 

50 %202722293616150عراقي 

00000000أخرى 

اجملموع

505050505050300التكرار

16.7 16.7 %1 %النسبة
%% 16.7% 16.7% 16.7% 100

استمارة  املفضلة، تضمنت  املبحوثني هلويتهم  التعّرف على توجهات  من أجل 
االستبيان سؤااًل هبذاً اخلصوص، يف حني تُرك املستجيبون ليختاروا خيارين من حقوهلا، 

بعد تصنيف إجابتهم لـ)أولوية أوىل(، و)أولوية اثنية(. 
أن  األوىل  ألولويتهم  املبحوثني  إجاابت  نتائج   )3( رقم  اجلدول  بياانت  تبني 
)150( مبحواثً مثلوا نسبة )50 %( من جمموع وحدات العينة يعدون عراقيتهم هي 
اهلوية األوىل اليت يشعرون من خالهلا بوالئهم وانتمائهم إىل وطنهم وإىل وجودهم أبهنم 
أحد املكوانت األصيلة يف اجملتمع اليت هلا حقوق وعليها واجبات جتاه هذا البلد؛ وفضلوا 
بذلك اهلوية املشرتكة )العراقية( اليت تربطهم ببقية مكوانت اجملتمع؛ وذلك دليل على 
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اعتزازهم بتنوع جمتمعهم ووحدته أي على )املواطنة احلاضنة للتنوع(.
جدول رقم )4( يوضح مدى مشاركة املبحوثني يف النشاطات والتجمعات 

مع األغلبية
املكون

--------
---

 اخليارات 

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية

الكرد الشبكالرتكمان
الفيليون

صابئة مسيحيون
مندائيون

النسبةالتكرارأيزيديون

58.7 %273232283126176نعم 

12 %257413536ال

29.3 %2113111861988أحيااًن

اجملموع

505050505050300التكرار

100 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %النسبة

تشري بياانت اجلدول رقم )4( إىل أن عدد املبحوثني الذين أجابوا )بنعم( أي 
إهنم يشاركون يف النشاطات والتجمعات اليت يوجد فيها أفراد من األغلبية هم يف  املرتبة 
األوىل بواقع )176( مبحواثً وبنسبة )58.7 %(. وتليها الذين أجابوا أبحياانً نشارك 
يف النشاطات والتجمعات اليت يوجد فيها أفراد من األغلبية هم يف املرتبة الثانية بواقع 
)88( مبحواثً وبنسبة )29.3 %(، أما الذين أجابوا بال نشارك فقد شكلوا املرتبة 

الثالثة وبواقع )36( مبحواثً وبنسبة )12 %(.
جدول رقم )5( يوضح مدى شعور املبحوثني ابلغربة

املكون
--------
 اخليارات 

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية

الكرد الشبكالرتكمان
الفيليون

صابئة مسيحيون
مندائيون

النسبةالتكرارأيزيديون

21 %9379142163نعم

48.3 %263033172712145ال

30.7 %1517102491792أحيااًن

اجملموع

505050505050300التكرار

100 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %النسبة
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تشري بياانت اجلدول رقم )5( إىل أن الذين ال يشعرون ابلغربة جاءوا ابملرتبة 
ابلغربة  يشعرون  أحياانً  الذين  أما  وبنسبة )48 %(.  مبحواثً  وبواقع )145(  األوىل 
فشكلوا املرتبة الثانية وبواقع )92( مبحواثً وبنسبة )31 %(. أما املرتبة الثالثة فكانت 

للذين يشعرون ابلغربة وبواقع )63( مبحواثً وبنسبة )21 %(. 
جدول رقم )6( يوضح مدى شعور املبحوثني ابلفخر

املكون
--------
 اخليارات 

اجملموعاألقليات الدينيةاألقليات القومية
الكرد الشبكالرتكمان

الفيليون
صابئة مسيحيون

مندائيون
النسبةالتكرارأيزيديون

74.7 %373438374137224نعم
7.0 %22445421ال

18.3 %1114894955أحيااًن

اجملموع

505050505050300التكرار

100 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %16.7 %النسبة

يشعرون ابلفخر  الذين  املبحوثني  أن عدد  إىل   )6( رقم  اجلدول  بياانت  تشري 
كوهنم عراقيني جاءوا يف املرتبة األوىل بواقع )224( مبحواثً وبنسبة )74.7 %(. أما 
الذين يشعرون أحياانً ابلفخر كوهنم عراقيني فجاءوا يف املرتبة الثانية بواقع )55( مبحواثً 
وبنسبة )18.3 %(. ويف املرتبة الثالثة جاء الذين ال يشعرون ابلفخر كوهنم عراقيني 

بواقع )21( مبحواثً وبنسبة )7 %(. 
التوصيات : 

1. على املؤسسة التشريعية االهتمام ابلتنوع ألنه ميثل رأمسال العراق احلقيقي، فالوحدة 
يف التنوع هي األساس يف بناء العراق؛ وذلك من طريق التشريعات والقوانني اليت تعطي 

احلقوق بنحو متساٍو لكل املكوانت يف اجملتمع العراقي. 
2. على احلكومة العمل على االحتفال ابليوم العاملي حلرية األداين؛ ألن ذلك من شأنه 
تعزيز قبول دين اآلخر وحرية الدين، فإن ذلك قد حيقق االندماج بني األداين املختلفة. 
3. على جملس االحتاد الذي مل يتم تفعيل دوره حىت اآلن تطبيق نظام الفيتو داخل جملس 
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النواب لصاحل األقليات يف رفض القرارات اليت تتخذها السلطة التشريعية أو قبوهلا.
4. على دائرة املنظمات غري احلكومية تشجيع عمل منظمات اجملتمع املدين املهتمة 
بشؤون األقليات، والسيما تشجيع عمل الشباب التطوعي فيها؛ ألن ذلك من شأنه 
ما تكون هذه  الوحدة يف اجملتمع. وغالباً  التنوع، وينشر أمهيته من أجل حتقيق  تعزيز 
املنظمات أكثر جناحاً يف جتاوز احلدود القومية والدينية واملذهبية؛ وبذلك فهي تكون 

داعماً حقيقياً لوحدة اجملتمع ومتاسكه. 
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مقدمـــــة
حينما نتحدث عن قيام حضارة من احلضارات فإننا نتحدث عن إدارة قادت 
تلك احلضارة، إذ يقول الفيلسوف الروماين شيشرون: “ما كان للحضارة الرومانية أن 

تقوم بدون اإلدارة العامة”.
العامل  لدى  واجلماعي  الفردي  احلس  إحياء  يف  حمورايً  دوراً  اإلدارة  أدت  لقد 
الياابين، وأثبتت وجودها يف تفعيل النشاط احلضاري، فأكسبته بريقاً يف مدارج التطور 
للركب احلضاري العاملي، واتسم النظام اإلداري الياابين بعدد من الصفات، منها: العمل 
اجلماعي للموظفني، واالختيار القائم على الكفاءة، والتدريب املستمر الفعال، والرقابة 

الذاتية، والتسلسل الوظيفي؛ مما جعل الدولة يف مصاف الدول املتقدمة. 
بعد  اقتصادايً  عاملياً  الثاين  املركز  يف  السبعينيات  منذ  الياابن  دولة  وأصبحت 
الوالايت املتحدة األمريكية، إذ تركت الدمار الذي أتت به احلرب العاملية الثانية؛ وهذا 
بفضل فحوى النتائج األخالقية واالجتماعية املتمثلة ابالنضباط الذايت، والروح الوطنية 
اللذين ميتاز هبا العامل الياابين وتطبيق اجلودة الشاملة، وجتسيد الثورة التكنولوجية على 
مستوى مجيع امليادين؛ وبذلك أصبحت الياابن قوة عظمى من ضمن الثمانية الكبار 

يف العامل.
واملناخ  اإلطار  ظل  يف  وتفعيلها  الياابنية  والسياسات  النظم  تطبيق  طريقة  إن 
التنظيمي والقيم الثقافية الياابنية جعلها يف مقدمة الدول املتقدمة حيث يقول أحد كبار 
املديرين الياابنيني )سابورو أوكيتا( أن التقدم يف الياابن سببه عامل اإلدارة، لقد دفع هذا 

التقدم الذي حققته الياابن فخرجت من حمنتها)1(.

1.سعيد مقدم، أخالقيات الوظيفة العامة، جملة اإلدارة، جملد 7، العدد1، 1997، ص: 12.

مسات اإلدارة يف اليابان

م. م. حممد السيد بغدادي* 

*  ابحث دكتوراه يف اإلدارة العامة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة )مصر(.
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الباردة؛  احلرب  وانتهاء  التسعينيات  بداية  يف  الثنائية  القطبية  نظام  انتهاء  ومع 
والصناعة،  التكنولوجيا  ثورة  عامل  يف  قفزات كبرية  احلرب  هذه  إاّبن  الياابن  حققت 
اإلدارة  يف  للبحث  الباحثني  دعا  الذي  األمر  األمريكية؛  البضائع  بضائعها  وانفست 

الياابنية وكيفية االستفادة منها والتعلم منها.
الطبيعي  االفتقار  ميثل  فلم  الياابن،  لدى  اإلدارة  تقدم  دور يف  للجغرافيا  وكان 
استخدام  يف  وابلرتكيز  البشرية،  العقول  يف  لالستثمار  دافعاً  بل كان  عائقاً،  للدولة 
مهاراهتم ومعرفتهم يف زراعة األرض، واستغالل املساحة احملدودة لديهم، إذ ساهم ذلك 
وبنحو مباشر يف تكثيف زراعة األرز بطريقة مجاعية؛ ألن التوجه اإلنتاجي إلنتاج األزر 
خلق ثقافة على مستوى آخر ابرز يف صلب الثقافة الياابنية، ومبا أنه ال ميكن للعائلة 
الواحدة إنتاج كفايتها من األرز لوحدها، األمر الذي يتحتم عليها التكاتف مع العوائل 
األخرى إلنتاج ما يكفيهم مجيعاً وإىل وجود فائض أحياانً؛ مما كان له أتثري كبري يف ثقافة 

املوظفني العموميني)2(.
وال شك أن لإلدارة الياابنية الدور األكرب يف هنضة الياابن يف وقت قياسي، فهذا 
البلد الذي أهبر اجلميع يف سنوات قليلة، بعد انتكاسته األخرية يف احلرب العاملية الثانية، 
بعد األحداث  إليه  التصنيع والسالم معاً، وركن  وإابدة عدد كبري من شعبه، جلأ إىل 
والكوارث الطبيعية اليت كانت وما زالت تفتك به، كالزلزال الذي وّلد أمواج تسوانمي 
مؤخراً، اليت أحدثت ضرراً هائاًل مبفاعل مدينة فوكوشيما، فضاًل عن الوفيات والدمار 

اهلائل للبنية التحتية هناك.
ومما سبق توّلدت لدى الياابنيني ثقافة اإلنتاج، وهذه احلضارة ُزرعت يف صلب 
الثقافة الياابنية، وغرست أوىل بذورها يف أوىل مؤسسات التكوين االجتماعي األسرة؛ 
األمر الذي جيعلها قابلة للدميومة واالنتشار يف صلب الثقافة االجتماعية عموماً، وجيعلها 
يف الوقت نفسه تشكل أول قاعدة اسرتاتيجية اقتصادية لالقتصاد الياابين ومؤسساته، 
املساحة(  الطقس،  )التضاريس،  للياابن  اجلغرايف  املكون  طبيعة  على  نظرة  ألقينا  ولو 
والدول  األمريكية  املتحدة  والوالايت  الكربى  األوروبية  الدول  ومعظم  جبرياهنا  مقارنة 

األخرى كاهلند وإندونيسيا والربازيل)3(. 

2.مريي هوايت، الرتبية والتحدي: التجربة الياابنية، القاهرة، عامل الكتب، 1991، ص: 30.  
3.حممد العريب ولد خليفة، املهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائرية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1989، 

ص: 248.
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ثقافة  الياابنيني  لدى  توّلدت 
اإلنتاج، وهذه احلضارة ُزرعت يف 
وغرست  الياابنية،  الثقافة  صلب 
مؤسسات  أوىل  يف  بذورها  أوىل 

التكوين االجتماعي األسرة
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وسنتناول يف هذا البحث مسات اإلدارة العامة يف الياابن وأسباب جناح التطور 
الياابين وعوامله لالستفادة منها، وأخذ الدروس، مع معرفة أتثري العوامل البيئية والتأرخيية 

واجلغرافية والسياسية واالقتصادية على شكل اإلدارة الياابنية.
 وتنتظم هذه الدراسة يف ثالثة حماور رئيسة كاآليت:

- أواًل: أسباب جناح اإلدارة الياابنية.
- اثنياً: أسس اإلدارة الياابنية.

- اثلثاً: كيف ميكن االستفادة من التجربة الياابنية يف تقدم الدول النامية 
إداراًي؟

احملور األول: أسباب جناح اإلدارة الياابنية
يرى املؤرخون أن أتريخ الياابن املعاصر يبدأ مع عصر ميجي وهو العهد الذي 
الياابن يف  النظام اإلقطاعي للساموراي، إذ وضعت فيه األسس احلقيقية لنهضة  يلي 
مجيع اجملاالت، ويف هذا العصر انتقلت العاصمة الياابنية من كيوتو إىل طوكيو، وأُلغي 
وتبنيها)4(. وأحدث  الغربية  إىل دراسة احلضارة  الدولة كلياً  وانصرفت  الطبقي،  النظام 

ميجي تغيريات جوهرية يف اإلدارة الياابنية عرب إصالح التعليم واإلدارة)5(.
ويلي عصر ميجي ثالثة عصور: عصر اتيشو عام 1912، وعصر شووا عام 
1926، وعهد اإلمرباطور احلايل املسمى بعصر هيسي 1989. وختللت هذه احلقبة 
تورط الياابن يف حروب مدمرة مع الصني وروسيا وكوراي، مث جاءت احلرب العاملية األوىل 
فالثانية اليت انتهت ابستسالم الياابن يف عام 1945 بعد قنبليت هريوشيما وانجازاكي 

الذريتني، مث أصبحت الياابن من بعدها دولة صناعية مساملة)6(.

4.املرجع السابق، ص: .249
5.إبراهيم عبد هللا املنيف، اسرتاتيجية اإلدارة الياابنية، العبيكان، الرايض، ط 1، 1998، ص: 23 .

6. إدوارد ليتوك، اهنيار احللم األمريكي، سرت، الدار اجلماهريية للنسر والتوزيع واإلعالن، 1995، ص، 312، 
و317.
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أسباب تقدم الياابن إدارايً:
لقد متكن اإلنسان الياابين من نقل ما لدى الغرب من علوم خمتلفة وجنح يف تقليدها 
وتطبيقها بل أبدع يف تطويرها إىل األفضل. ويعد الياابين الراحة والنوم أمرين معيبني؛ لذلك 
السنوية شبه معدومة، فضاًل عن عدم  النشاط وقت عمله، وجتد إجازته  جتده يف غاية 
وجود سن للتقاعد. وجييد الياابنيون االدخار فهو شعب يدخر من 20 % إىل 40 % 
من دخله، ويتقن ما يصنع، ولديه شعور ابلرقابة الذاتية فال حيتال أو يتخاذل ألجل توفري 

بعض املال، وهو حيب العمل اجلماعي، وعدم الظهور أو التسلق على اآلخرين)7(.
الياابنيني يف  يقول ايماشيما من جامعة كيوتو -وهو أحد أشهر اإلخصائيني 
اإلدارة- حينما سئل عن سر جناح التجربة الياابنية: إن االعتقاد السائد هو أن الياابنيني 
يعملون أكثر، ولكنهم يف احلقيقة يعملون أفضل، أهنم كغريهم يعملون 43 ساعة يف 
األسبوع؛ أي: 2000 ساعة يف العام، بينما يعمل الكوريون 3000 ساعة يف العام 
بزايدة الثلث، وليست هناك معجزات وخوارق؛ ألن العامل يف الياابن يتفّوق يف أتهيله 

الثقايف واملهين على زميله يف أورواب الغربية والوالايت املتحدة لألمريكية)8(.
وذكر أيضاً ايماشيما أن اجلامعة واملدرسة مها القوة الضاربة للياابن وأما الذخرية 
فهي االنضباط الذايت، فال حاجة لتعيني جيش من املراقبني واملفتشني يقضي نصف 
التزامهم بسلوك  الياابنية  أوقاهتم يف حراسة النصف اآلخر فمن أسرار النجاح لإلدارة 
االنضباط الذايت، هذا سواء أكان على مستوى الفرد، واجلماعة، واملؤسسة، واجملتمع 

أبكمله)9(.
ويكمن سّر جناح الياابن أيضاً يف عدة عوامل منها أيضاً: طبيعة الفرد الياابين، 
االقتصادية  املؤسسات  مبعية  الدولة  أي: ختطيط  والتخطيط؛  والعمل،  العلم  وتقديس 
الكربى فكل سياسة تكون يف خدمة القوة الصناعية، فضاًل عن التوجيه واملساعدات 
البالد، وتقوم ابإلشهار مبعىن  الدولة توجيهات لالستثمار داخل وخارج  تقدم  حيث 
إنتاج النوعية اجلديدة وتروجيها للسيطرة على األسواق، وقوة االستثمارات يف اخلارج، 

7. وزارة الرتبية الوطنية، اجلغرافيا، السنة الثانية من التعليم املتوسط، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 
2005، ص: 42.

8.املرجع السابق، ص: 45.
9.حمسن امحد اخلضريي، اإلدارة يف دول النمور األسيوية، القاهرة، ايرتاك للنشر والتوزيع، 1999، ص: 54.
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يف  أيضاً  الياابن  جناح  سّر  يكمن 
عدة عوامل منها أيضاً: طبيعة الفرد 
والعمل،  العلم  وتقديس  الياابين، 

والتخطيط
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وإقامة مصانع يف كل أرجاء العامل وجتنب احلواجز اجلمركية)10(.
وكان للتقسيمات اإلدارية دور يف جناح الياابن فهي تتكون من 47 مقاطعة، 
وكل مقاطعة يشرف عليها بريوقراطي حمافظ، ويُنتخب على وفق نظام حمايد بعيداً عن 
وعلى  وقرى.  وبلدات  مدن  على  وتنقسم كل حمافظة  واحلزبية،  السياسية  االنتماءات 
الرغم من ذلك فإن الياابن تقوم من مدة ألخرى بعملية إعادة التنظيم اإلداري عن طريق 
دمج العديد من املدن والبلدات والقرى مع بعضها بعضاً؛ وهذه العملية سوف تقّلل من 

عدد ما مُسّي بشبه حمافظة، ومن مث يتم ختفض التكاليف اإلدارية)11(.
اإلداري  التطوير  يف  دور  الياابين  اإلمرباطور  يتوالها  اليت  املركزية  للسلطة  وكان 
حينما بدأ عملية التحديث املخططة اليت جنت مثارها يف سنوات قليلة، وانتعش بفضلها 
اقتصاد الياابن وصار هلا جيش وأسطول قواين، وذلك من خالل الرمز الذي يتعلمه 
الياابنيون من وجود اإامرباطور على رأس السلطة على الرغم من قلة صالحياته وسلطاته.

احملور الثاين: أسس اإلدارة الياابنية
وبنظرة متعمقة للياابن نكتشف حقيقة أن الثقافة الياابنية إبرثها التأرخيي كان 
هلا الدور األكرب فيما حتّقق فيها، فمن أسرار جناح الياابن قدوة الفرد الياابين يف سلوكه 
أن حياسبه غريه، انبع من ضمريه، ومن جمتمعه، ومن  قبل  لنفسه  وتصرفه، وحماسبته 
حضارته، وثقافته وتربيته؛ لذلك كل فرد فيها يعرف دوره يف احلياة ويؤديه حبماس وإميان، 
وال ينتظر من أي جهاز سواء أكان داخل العمل أو خارجه أن يكون عليه رقيباً أو 
حسيباً، أي أن كل فرد يعمل يف إطار االنضباط الذايت؛ ولتعرف على أمهية هذا السلوك 
احلضاري األخري، فما األسس اليت تعتمد عليها سياسة السلطة اإلدارية الياابنية لتحقيق 

االنضباط الذايت لألفراد؟)12(.

10.املرجع السابق، ص: 55.
11.االستفادة من جتربة الياابن: حرفية العمال احملليني والتکنوجليا کانتا وراء االنتعاش االقتصادي بعد احلرب العاملية.

http://www.meri-k.org ،Acces on 1/12/2017. At 6 pm.
12.املرجع السابق، ص: 56.  

http://www.meri-k.org
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أواًل: فلسفة التحدي لإلدارة الياابنية
أصحاب  هم  فالياابنيون  التحدي،  فلسفة  يف  يكمن  الياابنيني  جناح  سّر  إن 
حضارة عميقة اجلذور ساعدت اجملتمع الياابين على تشكيل اإلنسان الياابين ليتحكم يف 
ذاته من أجل بالده، وهي فلسفة إنسانية قائمة على اآليت: التوارث من مرياث حضاري 
العليا  واملثل  واملبادئ  القيم  من  أخالقي  سياج  منه  يصنع  السنني  آالف  ممتد  عميق 
اليت تدفع إىل الوالء واالنتماء، واإلخالص الكامل، والوفاء العظيم، والطاعة املطلقة، 

واملشاركة املخلصة، والتفاين يف أداء الواجب.
فضاًل عن حتويل الدين والعقائد لديها إىل سلوك مقدس قائم على ضمري قوي 
مرتبط بوجود اإلنسان وبروحه اليت لن تعرف الراحة إال إذا تطهرت من الشرور اخلمس 
النفس من هذه  والتسلط، واحلسد والشهوانية؛ أي: تطهر  ، والطمع،  وهي: اجلشع 

اخلبائث، وجعلت هذا السلوك املستقيم طريقاً خلدمة الوطن واألمة)13(.
فضاًل عن التمّسك ابلتقاليد القائمة على التواصل واالرتباط القاعدي املتماسك 
والزمالء  والرفاق  العمل  وجمتمع  واحلي،  واجلريان  والعشرية  العضوية كاألسرة  ابألصول 
وبعالقات ميلؤها احلب والفخر والتوارث التأرخيي، والتطلع الدائم حنو اجملهول املستقبلي 
ابعتباره صديقاً، فالغد واملستقبل والزمن والوقت أهم أدوات صناعة الذات، وصناعة 
الذات هي فن استثمار اإلطارات البشرية واستثمار اإلنسان واالرتقاء به وتطويره)14(. 

جند اجلمع بني زعامة القائد الرمز والفصائل املطيعة ما بني املدير والعاملني معه 
وأجيال  واخلربة  احلكمة  لديه  السن  متقدم يف  بني جيل  ما  وليس كأجراء،  كشركاء، 
لديها األمل والتطلع والقدرة والدافع على صنع غد أفضل، فضاًل عن احملافظة على 
التوازن االجتماعي وترقية احلراك االجتماعي جيعل العمل هو املصدر الرئيس لتحقيق 
الثروة واملكانة يف اجملتمع، وأن العمل املشروع هو السبيل الوحيد للعمل، وأن ما عداه 
ال يشكل عماًل، بل هو أمر خارج عن كل شيء يستوجب التطهري والتغيري. مث أتيت 
أمهية الوقت، فالوقت هو أغلى األصول على اإلطالق، وهو أصل ال ميكن االستغناء 

13 . جنم عبود جنم، أخالقيات اإلدارة يف عامل متغري، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2006، ص: 20.
14.املرجع السابق، ص: 21.

مسات اإلدارة يف الياابن
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عنه وحيتاج إيل إدارة علمية واعية رشيدة مدركة ألمهية التقدم)15(.
عن  مضت  عام   100 منذ  أقاموا  الياابن  قائدي  أن  دراكر  بيرت  أوضح  وقد 
وعي ابلثقافة اجلديدة املصطبغة ابلسلوك الغريب اجلديد على قيم ايابنية تقليدية وثقافة 
ايابنية تقليدية، فالشركة واجلامعة الياابنية احلديثة غربية متاما من حيث شكلها، ولكنها 

استخدمت كحاوايت -إن جاز التعبري- للثقافة الياابنية التقليدية غري الغربية)16(.
اثنياً: عناصر اسرتاتيجية اإلدارة الياابنية 

تعاين الياابن من ندرة مواردها واخنفاض املساحة الصاحلة للزراعة، وانتشار الظواهر 
القاسية  الطبيعية  الظروف  الزالزل والرباكني، وللتغّلب على هذه  املدمرة مثل  الطبيعية 
حاولت الياابن تطبيق عدة اسرتاتيجيات، مثل: االنعزال عن العامل، مث انتقلت إىل حماولة 
تعويض النقص يف املوارد الطبيعية ابستعمار الدول احمليطة مثل: فرمز، ومنشوراي، وكوراي، 
والصني، ولكن هذه االسرتاتيجية مل توجد هلا حاًل على العكس جلبت إليها الدمار يف 

احلرب العاملية الثانية بسبب اصطدامها مبصاحل الدول االستعمارية األخرى)17(. 
وبذلك مل يعد أمام الياابن سوى الرتكيز على االستغالل األمثل ملوردها الوحيد 
وهو الثروة البشرية اليت تزيد عن 125 مليون نسمة، وبدأت ابلفعل بعد احلرب العاملية 
الثانية يف توجيه فلسفتها حنو كيفية استخدام ثروهتا البشرية ابلطريقة اليت تساعدها على 
حتقيق ثورات متكنها من توفري حياة كرمية للسكان، وتوفري احتياجات التصنيع من املوارد 
املادية واملالية، ومل ترتكز اإلسرتاتيجية اإلدارة الياابنية على خلق وتطبيق أساليب إدارية 
سرية، بل ركزت يف اختيار وتطبيق مزيج من السياسات واألساليب اإلدارية املعروفة، 

الذي يتفق مع حضارة وثقافة وبيئة الياابن)18(.

15.املرجع السابق، ص: 22.
16.سفارة الياابن جبمهورية مصر العربية، نبذة عن الياابن.

http://www.eg.emb-japan.go.jp/a/japan/environment.htm  ،Access on 
1/12/2017. At 8 pm.

17. ميشيل بيشتل، سر اإلدارة الياابنية، جملة خالصات، العدد 8، السنة 4، القاهرة، الشركة العربية لإلعالم، 
1996، ص: 158.   

18.كمال محدي أبو اخلري، التنظيم ونظام إدارة اجلودة الشاملة املتواصلة، القاهرة ، مكتبة عني مشس، 1997، 
ص: 129.

مواردها  ندرة  من  الياابن  تعاين 
واخنفاض املساحة الصاحلة للزراعة، 
املدمرة  الطبيعية  الظواهر  وانتشار 
وللتغّلب  والرباكني،  الزالزل  مثل 
الطبيعية  الظروف  هذه  على 
القاسية حاولت الياابن تطبيق عدة 

اسرتاتيجيات
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ومن أهم عناصر منو خصائص هذه اإلسرتاتيجية اليت تتبعها الشركات الياابنية 
والسيما الشركات الكربى ذات التأثري اجلوهري على االقتصاد القومي ما أييت: اإلمجاع 
واملشاركة اجلماعية يف صنع القرار، والرتكيز على عمل الفريق واملسؤولية اجلماعية، ومنط 
االتصاالت املفتوح، والتعليم والتدريب الدائم، وضمان الوظيفة مدى احلياة،  ومشاركة 

اجلميع يف حتمل املخاطر)19(.
اثلثاً: نظام اإلدارة الياابنية 

ال شك أن اإلدارة الياابنية هلا طبيعة خاصة هبا يف التوظيف واألجور، والرتقي، 
ويف صنع القرار، ويف نواحي العمليات اإلدارية كافة كاآليت:

1- التوظيف مدى احلياة
العمليات  خيص  فيما  الياابن  حققته  الذي  الصناعي  التقّدم  من  الرغم  على 
الصناعية وأساليب اإلنتاج ووسائله، وما تضمن ذلك من استخدام أجهزة الروبوت يف 
العمليات الصناعية وغري الصناعية، وما زال اإلنسان العامل هو حمور اهتمام اإلدارة 
الفقري. فحينما تبدأ حاجة اإلدارة يف إحدى  النابض وعمودها  الياابنية، وهو قلبها 
الشركات إىل تعيني عاملني فإهنا تقوم ابالتصال ابجلامعات واملدارس الثانوية الصغرية 
ملعرفة أمساء اخلرجيني اجلدد الراغبني يف العمل إذ تقوم اإلدارة ابختيار األفراد الالزمني 
تبدأ رحلة جديدة  اجلدد  العاملني  أولئك  قبول  وعند  هبا،  ميرون  اختبارات  وفق  على 
وبصفة خاصة العاملني اجلدد اعتماداً على الرؤى واألفكار املتولدة عن نظام التوظيف 

مدى احلياة)20(.
وعلى الرغم من أن نظام التوظيف مدى احلياة ال يطبق فقط يف الياابن بل يطبق 
يف عدد من بلدان العامل، بيد أن هذا النظام له فلسفة ورؤى وممارسات قد يطبق بعضها 
ما  منظمة  أن دخول  العاملني  معظم  يعتقد  إذ  الياابنية.  العملي ابلشركات  الواقع  يف 
للعمل هبا ذلك سيوفر عدة مزااي منها إعادة التوظيف بعد التقاعد واحلصول على معاش 
ولكن بعض هذه املنظمات ال توفر ذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن نظام التوظيف 

مدى احلياة حيقق العديد من املزااي.

19.املرجع السابق، ص: 130.
20.حممد عفيفي، أصول التحديث يف الياابن، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1998، ص: 36.

مسات اإلدارة يف الياابن
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2- التدريب املستمر
املنظمات  على  حيتم  للموظف  احلياة  مدى  العمل  ضمان  سياسة  تطبيق  إن 
الياابنية ضرورة العناية ابلتدريب املستمر الذى يشمل كل فرد ىف املنظمة من بداية حياته 

العملية حىت هنايتها)21(.
وتستهدف عملية التدريب املستمر أتهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف 
فقط،  احلالية  للقيام أبعباء وظيفته  ليس  استعداداً  وأكثر  وقيمها،  املنظمة  فلسفة  مع 
ولكن بعض الوظائف األخرى ابملنظمة، وعملية التدريب املستمر مسؤولية مشرتكة بني 

الفرد واملنظمة.
3- سياسة تفضيل اإلملام العام على التخصص احملدود

من  يقّلل  معنّي  وظيفى  مسار  ىف  الدقيق  التخصص  أن  الياابنية  اإلدارة  تؤمن 
الوالء التنظيمي، ويسهل على الفرد مهمة االنتقال من منظمة ألخرى، أما اإلملام العام 
احلركة  مرونة  وجيعل  التنظيمي،  الوالء  يزيد  معينة  انحية  من  الدقيق  التخصص  وعدم 
الوظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً، ويسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي يف 
املنظمة. ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق أتخذ املنظمات الياابنية أسلوب التناوب 
الوظيفي دوران العمل الذى يتم التخطيط له بعناية كبرية، ويكون شاماًل لكل العاملني 

ىف املنظمة)22(.
   4- نظام الرتقية واألجور

عليها  احلاصل  والشهادة  الدراسة  نوع  أساس  على  الياابين  العامل  أجر  حيدد 
املوظف، إما ما خيص نظام الرتقي فاالعتبار األول هو مدة اخلدمة والسن األكرب، فضاًل 
عن مستوى األداء واملهارة؛ وذلك انطالقاً من طول املدة يعطى فرصته أكرب الكتساب 

خربة أكثر ومعرفة متنوعة يف جمال العمل)23(.
وتعتقد اإلدارة الياابنية أن تقييم األداء الذي يتم على فرتات قصرية نسبياً )ستة 
أشهر أو سنة( ال يساعد يف احلكم الصحيح على جدارة املوظف، إذ ال تكون املدة 

21.حممد ابراهيم دسوقي، الياابن احلاضر واملستقبل، القاهرة، دار املعارف، 2005، ص: 26.
22. املرجع السابق ، ص: 122، و125.
23. املرجع السابق ، ص: 122، و125.

تقييم  أن  الياابنية  اإلدارة  تعتقد 
األداء الذي يتم على فرتات قصرية 
ال  سنة(  أو  أشهر  )ستة  نسبياً 
على  الصحيح  احلكم  يف  يساعد 

جدارة املوظف
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كافية، فضاًل عن أن التقييم يف هذه احلالية سيكون غالباً من جانب فرد واحد، وهو 
رئيسه املباشر كونه أكثر الناس معرفة والتصاقاً به)24(.

أدائه  ومستوى  الفرد  شخصية  فإن  طويلة  فرتات  على  التقييم  حدث  إذا  أما 
ستكون الصورة أكثر وضوحاً، فضاًل عن أن من املمكن يف هذه احلالة أن يشرتك ىف 
العمل فرصة معرفته عن قرب.  أدائه أكثر من مسؤول أاتح هلم أسلوب دورية  تقييم 
ونظام تقييم األداء ىف املنظمات الياابنية الكربى يتميز أبنه نظام مشويل، فهو ال يهتم 
فقط مبجرد قياس الظواهر السطحية لألداء، وإمنا يعىن أيضاً بقياس خمتلف اخلصائص 
الشخصية والسلوكية املؤثرة فيه مثل القدرة على االبتكار، والتجديد والنضوج العاطفي، 

ومهارة االتصال، والقدرة على التعاون، ومدى مساعدته يف أداء اجلماعة)25(.
أما ما خيص أجر املوظف فيتحدد األجر على أساس مستواه التعليمي مث يزداد 
األجر األساس بعد ذلك مع زايدة خدمته ابملنظمة، أي أن هناك رابطة وثيقة بني األجر 
األساس واألقدمية، ومع أن املنظمة متنح عادة بعض املستخرجات اإلضافية مثل العالوة 
االجتماعية، وعالوات الوقت اإلضايف اليت ال يرتبط حتديدها بشكل مباشر بسنوات 
اخلدمة، ولكن نظراً ألهنا حتسب عادة كنسبة من األجر األساس فإن مدة اخلدمة تؤثر 

فيها أيضاً.
والفلسفة األساسية لنظام األجور على أساس األقدمية ترتكز إىل فكرتني، مها:

 أ- كلما طالت مدة خدمة زادت كفاءته، ومن مث جيب أن يزداد أجره.
 ب- أن الفرد ىف املراحل األوىل من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً، ومع تقدم 
سنه تزداد مسؤولياته، وتزداد أعباؤه، ومن مث فإن نظام األجور جيب أن يتماشى مع 

هذا املنطق.

املؤسسة  الصناعية اجلزائرية، دراسة حالة :  املؤسسة  الذايت لألفراد يف  املهدي حسان، االنضباط  24.تقية حممد 
التنظيم والعمل، اجلزائر، جامعة  الوطنية األمسنت ابلشلف، أطروحة دكتوراه غري منشورة، دولة يف علم االجتماع 

اجلزائر، 2007، ص: 55.
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  القاهرة،  عربياً،  املستفادة  الدروس  املعاصر:  الياابنية  النهضة  ظاهر،  25.مسعود 

2002، ص: 79-88.
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 5- نظام صنع القرار
الياابنية، والسيما طريقة  اإلدارة  متّيز  اليت  اخلصائص  أهم  القرار من  يعدُّ صنع 
املشاركة يف اختاذ القرارات، حبيث يتم إشراك كل من سيتأثر هبذا القرار، وهذا بدوره يعين 
حتمل املسؤولية من قبل من يشارك يف اختاذ القرار؛ لذا فإن صنع القرار ميثل الوصول إىل 
القرار األفضل ويف الوقت نفسه حتمل املسؤولية، وحتقيق الوالء هلذا القرار بقبوله وتنفيذه 

بنحو جّيد وهذا ينعكس على مدى جناح القرار وموضوعيته)26(. 
فمن وجهة نظر اإلدارة الياابنية فإن جمرد مشاركة العاملني عرب ممثليهم يف جملس 
ال  واألهداف  اخلطط  على  املوافقة  أو  للمنظمة،  العامة  السياسات  رسم  يف  اإلدارة 
يعرب عن مشاركة حقيقية، وإمنا تتحقق املشاركة الفعلية حينما تتاح هلم فرصة املشاركة 
الياابنية  اليومى ، لذلك فإن اإلدارة  القرارات املؤثرة على عملهم  أبنفسهم ىف خمتلف 
تؤكد على أمهية صنع القرار من االسفل إىل االعلى، ويرتبط بسياسة املشاركة اجلماعية 

ىف صنع القرار جمموعة من السياسات الفرعية األخرى منها:
أ- التأكيد على االتصاالت املفتوحة واملكثفة:

كي تضمن اإلدارة الياابنية وجود حالة من الفهم املشرتك بينها وبني العاملني 
فعال  نظام  فإهنا حترص على وجود  املنظمة وأهدافها، وسياساهتا  لفلسفة  املنظمة  يف 
لالتصاالت يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأي مع العاملني يف األمور اليت متّس 
مصلحة العمل، ومتّس مصلحتهم الذاتية، ومن أهم قنوات االتصال اليت تعتمد عليها 
الياابنية يف حتقيق أهدافها، هي: نظام االقرتاحات، واللجان املشرتكة، ونظام  اإلدارة 
الشكاوى والتظلمات، واملقابالت الودية يف أثناء العمل، ومجاعات الرقابة على اجلودة 

ونظام التقارير)27(.
ب- تشجيع االقرتاحات:

تعّضد اإلدارة الياابنية سياسة املشاركة اجلماعية يف صنع القرارات بسياسة أخرى 
املنظمة  من  لكل  مشرتكة  فائدة  من  هلا  مبا  االقرتاحات  تشجيع  سياسة  هي  مكملة 

26. تقية حممد املهدي، مرجع سبق ذكرة، ص: 56.
27.املرجع السابق، ص: 57.

الياابنية  اإلدارة  نظر  وجهة  فمن 
عرب  العاملني  مشاركة  جمرد  فإن 
رسم  يف  اإلدارة  جملس  يف  ممثليهم 
أو  للمنظمة،  العامة  السياسات 
املوافقة على اخلطط واألهداف ال 

يعرب عن مشاركة حقيقية
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والعاملني. ويوجد يف املنظمة عادة نظام لالقرتاحات يضمن جدية دراسة أي اقرتاح، 
فاالقرتاح يقدم على أمنوذج معني، وتقوم جلنة املقرتحات بتقييم الفكرة-وقد حتيلها إىل 
جلنة فنية لدراستها إذا احتاجت لذلك– فإذا كان االقرتاح مفيداً أخذ طريقه إىل التطبيق 

العملي ويكافأ صاحب االقرتاح على ذلك)28(.
ج- مجاعات الرقابة على اجلودة:

من السياسات األخرى الىت تدعم هبا اإلدارة الياابنية دميقراطية اإلدارة تشجيعها 
ملا يسّمى جبماعات الرقابة على اجلودة، اليت أصبحت إحدى السمات املميزة للمنظمات 
الياابنية. ومجاعة الرقابة على اجلودة ليست شكاًل من أشكال التنظيمات الرمسية الىت 
تؤسسها إدارة املنظمة لرفع كفاءة األداء، وإمنا هي عبارة عن تنظيم تطوعي حيث ينضم 
بعض العاملني ىف مواقع التنفيذ معاً بشكل اختيارى من مجاعات صغرية حلل املشكالت 

الىت يواجهوهنا ىف العمل)29(.
رابعاً: فلسفة إدارة املوارد البشرية 

تعتمد اإلدارة الياابنية يف إدارة املوارد البشرية على االلتزام ابلقيم املشرتكة واليت 
متتاز بـاآليت:

1-املسؤولية اجلماعية:
يف  الكالسيكية  املبادئ  من  ابلكثري  أيخذ  الياابين  التنظيم  أن  من  الرغم  على 
التنظيم سواء ىف جتميع أوجه النشاط أو يف التحديد الرأسى الواضح لعالقات السلطة 
السلطات  حتديد  أن  هو  الكالسيكي  التنظيم  عن  مييزه  ما  أهم  أن  بيد  واملسؤولية، 
واملسؤوليات ال يكون على أساس فردي، وإمنا على أساس مجاعي، ومن مث فإن وحدة 
البناء يف التنظيم هى اجلماعة وليس الفرد. وطاملا أن املسؤولية حتدد على أساس اجلماعة 

وليس على أساس فردى فإن املساءلة ال بد أن تكون على أساس مجاعي)30(.
2- االهتمام الشمويل ابملوظف:

28.ميشيل بيشتل، مرجع سبق ذكره، ص: 159.
29.املرجع السابق، ص: 160.

30.حممد عبد القادر، أسرار تقدم الياابن، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2000، ص: 864-866.

مسات اإلدارة يف الياابن
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ال يهتم املدير الياابين ابجلانب العملي من حياة املوظف فقط، وإمنا يهتم أيضاً 
ابجلانب اخلاص حبياته الشخصية من منطلق أن اإلنسان كيان متكامل ال ميكن جتزئته، 
وأن كال اجلانبني ىف حياته يؤثر ابآلخر، فاملوظف الذي يعاىن من بعض املشكالت 
انتظامه يف  مباشرة على عمله عرب  ينعكس  أن  املتوقع  األسرية من  اخلاصة يف حياته 
الياابين  املدير  العمل واهتمامه به، وتركيز على األداء وعالقاته ابآلخرين؛ لذلك فإن 
حيرص على االهتمام ابملشكالت اخلاصة ملوظفيه قدر اهتمامه مبشكالت العمل، بل 

إن الناحية األوىل تعد من بني اجلوانب املهمة اليت تؤخذ ابحلسبان عند تقييم أدائه.
خامساً: مبادئ اإلدارة الياابنية 

متتاز اإلدارة الياابنية بعدة مبادئ منها: الثقة املتبادلة بني الفرد واملنظمة اليت يعمل 
فيها مبا خيلق يف الفرد نفسه حافزاً قوايً حنو العمل، ويتمثل ذلك يف انضباطية العامل 
الياابين مقارنة بغريه إذ تثبت اإلحصائيات أن نسبة التغيب عن العمل ضئيلة جداً إذا 
الثقة كذلك يف حسن  وتنعكس  ابإلجازات  االستمتاع  وكذلك   ،)% 1،95( تبلغ 

األداء وزايدة اإلنتاجية، ويف تعزيز الرقابة الضمنية والذاتية)31(.
ومن القيم األخرى اليت تشتهر هبا اإلدارة الياابنية احلذق واملهارة الشمولية، وهذا 
ال أييت إال بعد اخلربة والتجربة الطويلة يف الوظيفة والوظائف األخرى املرتبطة هبا، وأخرياً 
فهناك املناخ التنظيمي العائلي األلفة واملودة، اليت تنتج نتيجة االهتمام اإلدارة ابملوظفني 
واهتمام املوظفني ببعضهم بعضاً، وعدم األاننية، واالعتقاد يف قوة اجلماعة؛ وابلتايل فإن 
هذه األلفة تبعث يف الفرد الشعور ابألمن والطمأنينة واهتمام اآلخرين مبا ينعكس إجياابً 

على املناخ التنظيمي؛ وابلتايل اإلنتاجية)32(.
سادساً: أخالقيات اإلدارة يف الياابن 

املتوازن  الياابنية هي اجلمع  التجربة  اليت متيز  السمة األساسية  القول إن  ميكننا 
بني العوامل الصلبة والناعمة مثل: التكنولوجيا واإلنسان، االقتصاد واألخالقيات، الكم 

واجلودة، التقليد واالبتكار)33(.

31.املرجع السابق، ص: 867.    
32. ميشيل بيشتل، مرجع سبق ذكره، ص: 160.

33 .طارق سليمان، األداين اجلديدة يف الياابن، جملة العلوم االنسانية واإلدارية، السعودية، جامعة اجملمعة، جملد 9، 
العدد 12، 2015، ص: 96. 
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ومن انحية أخرى ركزت التجربة الياابنية يف التعاون األقرب إىل األخالقيات يف 
اإلدارة من طريق االستجابة لرغبات العمالء واأللفة واملودة احلميمة بني اإلدارة والعاملني، 
املرؤوسني واألسلوب.  املهارات وأهداف  للعاملني ابالعتماد على  الدائم  واالستخدام 
إذ يتضح أن اإلدارة الياابنية تفوقت ابلعوامل الناعمة املتعلقة بوجود اإلبتكار والعوامل 

املادية املرتبطة ابلعنصر البشري وهو األقرب ألخالقيات اإلدارة)34(.
سنعرض فيما أييت بعض املالحظات لتوضيح األبعاد املهمة ألخالقيات اإلدارة 

يف الياابن:
1- املدونة األخالقية للساموراي: وهي عبارة عن جمموعة من الفضائل األخالقية 

مثل: االستقامة والصدق، الشجاعة، واجب الوالء، االنضباط الذايت.
الربح على أساس قوي من  الياابنية اليت تعمل على أساس  العقائد اإلدارية   -2
املسؤولية اجلماعية حيال العاملني واملسئولية االجتماعية حيال اجملتمع، مثل: مجعية إدارة 
األعمال عام 1946 اليت وضعت مبادئ وفلسفة مثالية لألعمال، وعلى الرغم من الطبيعة 

غري الرمسية هلذه العقيدة إىل أهنا غريت االجتاهات السائدة يف بيئة األعمال الياابنية.
3- الدور املوجه للحكومة مبعىن أن األجهزة احلكومية متارس دوراً أساسياً يف دعم 

الشركات الياابنية، فهي توجه الشركات لتحقيق أهداف قومية كاالكتفاء الذايت الياابين.
4- ثقافة الشركة وذلك برتجيح العوامل الناعمة واملثل الثقافية وميكن أن نشري إىل 
أبرز خصائص الثقافة الياابنية من خالل أولوية الرتكيز على اإلنسان و ثقافة الربح والتأكيد 

على اجلماعة)35(.
1- قاعدة االحنياز للوطن ودورها يف العملية اإلدارية.

الوطن كانتا  ومصلحة  اجلماعة  ومصلحة  اإلاثرة  يعين  لبلده  الياابين  انتماء  إن 
-وسيظالن- الركيزة األساس يف التقدم املذهل الذي حققته هذه الدولة، فاألولوية األوىل 
للوطن، فاملواطن يف هذه الدولة يشعر أبن حسن أدائه لعمله أايً كان هذا العمل وأن إجنازه 

املهنية،  التأصيل،احلقوق واإللتزامات  تطبيقية من زاوية  نقدية  العامة دراسة  الوظيفة  34.سعيد مقدم، أخالقيات 
النظام 20 التأدييب للموظفني، مرجع سابق، ص: 19.

35.ريشارد. ت ابسكال وأنتوين .ج أثوج، فن اإلدارة الياابنية ،الرايض ، مطابع معهد اإلدارة، 1986، ص: 95. 

مسات اإلدارة يف الياابن
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على أكمل صورة ويف أحسن حال، إمنا هو إجناز من أجل الوطن ومسامهة منه يف تقدمه 
ورفعته. وأن مستقبل التوطن بكماله مرهون على هذه املشاركة، ومن مث اإلخالص الكامل 
للوطن واالحنياز الكامل له. إن الغذاء الرئيس يف هذه الدولة هو االنتماء لقوميتها واالحنياز 
الكامل لكل ما يتصل ابلوطن، فهو ذخريهتا الرئيسية اليت تنفق منها على تطورها، ويقوم 

االحنياز للوطن على عدة مقومات رئيسية هي)36(:
غرس الوالء أ- 

التعليم  مراحل  أثناء  يف  خاصة  -وبصفة  عمره كافة  مراحل  يف  الياابين  للمواطن 
يكرب  عندما  مث  وللمجتمع،  للوطن  الوالء  على  وتنشئته  تربيته  يتم  املختلفة-  والتدريب 
وينخرط يف عمل من األعمال يتم إحاطته بنجاح إجيايب قائم على احرتام العمل واحرتام 
األكرب سناً واألقدم يف الوظيفة، ومن مث تعويد الفرد على أنه جزء من اجلماعة وأنه داخل 
أسرة متداخلة تبدأ من أسرته العائلية اىل أسرته يف املصنع، إىل أسرته يف اجملتمع إىل أسرته 

يف الدولة ككل، ومن مث الوالء الكامل والطاعة الكاملة)37(. 
 تعميق االنتماء ب- 

احلرص على ما يتصل به من قريب أو من بعيد؛ ليكون أفضل صورة ويف أحسن 
حال، ويف أفضل وجه من الوجوه، وأن تكون االنطباعات املتولدة عنه إجيابية يف عيون 

اجلميع، ويف بالد العامل كافة.
ج- احرتام الغري وعدم السخرية منهم 

إن احرتام اآلخرين هو صلب الثقافة الياابنية؛ حىت ال يقوم أي منهم ابلسخرية 
من الوطن، بل جعل الطابع العام للسلوك هو املغاالة يف احرتام غريهم وتبجيلهم. ويكون 
التقدير لألكرب سناً، ولألكرب مقاماً ولألكثر ذكاء، واألعلى قدرة واألكثر مهارة، وفتح 
اجملال أمامه من أجل الوطن، ويف إطار هذه القاعدة األساسية يزداد حّب األفراد لوطنهم 

وترتفع معنوايهتم، ويرتقي استعدادهم للبذل والعطاء الكامل)38(.

 ،35 1995، ص:  للبحوث،  العامة  اإلدارة  الرايض،  والتنظيمي،  اإلنساين  السلوك  العديلي،  حممد  36.انصر 
و36.

37.املرجع السابق، ص: 37.
38.EZRA F.vogel, Japan as Number One:Lessons forAmérica,Havard 
University Press, 1978,p 51
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سابعاً: كيف يتجسد االنضباط الذايت لألفراد ابملؤسسة الياابنية؟
األمة  توحيد  عرب  الياابين  اجملتمع  يف  جمسدة  أهنا  جند  الوطنية  للروح  النظر  حني 
واالنتماء الشديد للوطن؛ فهذا السلوك يعكس داخل املؤسسة الياابنية، وإن هذه األخرية 
حتقيق  أجل  من  احلضاري؛  ابلسلوك  يلتزم  وهو كذلك  الياابين،  ابإلنسان  بدورها  هتتم 

أهداف اجملتمع واملؤسسة، وأهدافه كذلك)39(.
1- مبدأ الوطنية

يوضع رمز الوطنية يف كل موقع ويف كل مكان وداخل كل شركة وكل مؤسسة، 
بل داخل كل نفس بشرية، إذ يتم زرعه ورعايته وتعهده ابحلماية والوقاية والرعاية الكاملة 
أن  والتفعيل كما جيب  التأثري  أيضاً  وتضمن  وتصوهنا،  الوطنية  رمز  قدسية  تضمن  اليت 
يكون. فشركة Matsushita -مثاًل- تقوم بنوعني من التدريب: األول: التدريب على 
املهارات، واآلخر: -هو األهم- التدريب على التمسك ابلقيم اليت تؤمن هبا الشركة، وأهنا 

ختصص10 دقائق كل شهرين للتحدث عن القيم. 
وألجل حتقيق االنضباط الذايت لألفراد تقوم املؤسسة الياابنية بتوفري الظروف املناسبة 
املختلفة؛   سياساته  وعن  املشروع  عن  العاملني  رضاء  حتقيق  اآلتية:  العوامل  طريق  من 
إلدراكهم أهنم اهلدف احلقيقي من وراء هذه السياسات، وأن عائدها واملردود سوف يعود 
إليهم سواء بشكل مباشر أو غري مباشر. وحتويل العاملني من جمرد أجراء يتقاضون أجراً 
الشركة، وكذا مبشاركة أصحاب  إىل شركاء حيصلون على عائد وربح ابمتالك أسهم يف 
رؤوس األموال للربح والعائد املتحقق، ومن مث يصبح العاملون عنصراً متكاماًل من عناصر 

املشروع، وإهنم العنصر الفاعل الرئيس يف املشروع)40(.
2- دور املبادئ األخالقية يف العملية اإلدارية

لقد استطاعت الياابن أن حتتكر جمموعة من األخالق التقليدية كالطاعة، واالحرتام، 
واملودة منظومة فاعلة ومتكاملة اجلوانب، منظومة جتمع ما بني األصالة التأرخيية املستمدة 
من احلضارات القدمية، واملعاصرة احلديثة. فاالقتصاد يدار بروح العائلة على وفق تقاليد 
اجتماعية خاصة استمدت من أتريخ الشعوب، ومن ماضي الدول، وطُّورت لتناسب البناء 

39.جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص: 178.
40.املرجع السابق، ص: 179.  
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لقد استطاعت الياابن أن حتتكر 
التقليدية  األخالق  من  جمموعة 
واملودة  واالحرتام،  كالطاعة، 
منظومة فاعلة ومتكاملة اجلوانب
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احلديث للشركات، واملتمثلة يف العوامل األساسية التالية:
 أ- مدونة الساموراي

الفضائل  الياابنيني تنقسم على جمموعة من  املديرين  اليت تلهم  إن هذه املدونة 
األخالقية مثل: االستقامة، والصدق، والشجاعة، والواجب، والوالء، واالنضباط الذايت، 
والشرف، وروح اجلرأة، والتأدب، والتضحية ابلذات، واالقتصاد يف اإلنفاق. ففي الياابن 
التأرخيية -والسيما يف فرتة ما بعد اهلزمية القاسية يف احلرب- تصبح ممارسة هذه القيم 
ذات أبعاد وطنية كبرية كطريق مشرف خلدمة الوطن، فإىل جانب أهنا مكنت الشركات 
من حتقيق مستوى عاٍل من احلماسة يف العمل والوالء للشركة اليت يعملون فيها، فإهنا 

ساعدت يف إجياد منط من احلياة والعالقات األسرية داخل الشركة)41(.
فالفرد الياابين اندراً ما يكون منفرداً، فهو متصاًل أكثر جبماعة العمل ومندمج 
بنحو كثيف بشبكة للعالقات الصناعية، وهذه شبكة العالقات موجودة يف املكان، إذ 
تؤدي يف آن واحد وظيفتني منها تسري املهنة، وأخرى مراقبة اجتماعية، وأيخذان يف 
احلسبان يف آن واحد احللول التقنية واالقتصادية وسلوك األفراد، إذ تشكل العالقات 
يف  الياابنيني  سلوك  أن  يالحظ  االجتماعية كما  األخالق  ركيزة  املهنية  أو  الصناعية 
فالياابن جمتمع  الفعالية،  الفريق أو اجلماعة وهذا هو مفتاح  املؤسسة مراقب أبخالق 
مبين على األخالق أوىل من القانون وهذه األخالق ترتكز على سلوك االنضباط الذايت 

للفرد وللجماعة وللمؤسسة الذي يصب يف حوض اجملتمع أبكمله)42(. 
ب- االنضباط الكامل

حاكمة  سلوكية  مظاهر  الياابنية  احلكومية  املنظمات  يف  االنضباط  اختذ  لقد 
من اإلتقان إىل الصدق واألمانة، والنظافة، واحرتام قيمة الوقت. وقد تشكل السلوك 
االنضباط لألفراد داخل املنظمة وخارجها، وهو سلوك حضاري يف نواحي املعامالت 
االقتصادية كافة، وأصبحت جوانب هذا االنضباط شاملة لعدة عناصر هي: املواعيد 
والوقت سواء فيما يتصل ابحلضور أو االنصراف، أو الوقت الذي يستغرقه أداء العمل، 
التكلفة واجلهد، فاهلدف الرئيس هو  أو تنفيذ الصفقات والعقود وااللتزامات. وأيضاً 

41. املرجع السابق، ص: 180.
42.مريي هوايت، مرجع سبق ذكره، ص: 31.

يكون  ما  اندراً  الياابين  فالفرد 
جبماعة  أكثر  متصاًل  فهو  منفرداً، 
العمل ومندمج بنحو كثيف بشبكة 
شبكة  وهذه  الصناعية،  للعالقات 
املكان،  يف  موجودة  العالقات 
وظيفتني  واحد  آن  يف  تؤدي  إذ 
مراقبة  وأخرى  املهنة،  تسري  منها 

اجتماعية
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ختفيض التكلفة إىل أدىن حد ممكن سواء بعدم السماح إبنتاج منتجات معينة، أو بعدم 
السماح بوجود أي خمزون من أي مواد إال يف أضيق احلدود، وأن يُتاح أي منها ويُعرض 
يف أقرب وقت. وابلنظر لعناصر اإلنتاج ومستلزماته فنجد كل وظيفة من الوظائف هلا 
معايري قياسية للتكلفة وللوقت وللجهد البشري، وهي معايري ارتقائية تتطور مع الوقت 

ومبرور الزمن ملا لعامل اخلربة والتطور التكنولوجي من أتثريه على ختفيض التكلفة)43(.
 ج- االنضباط الذايت يف العمل

ومن بني أهم املقومات الياابنية قدرة الفرد الياابين يف سلوكه وتصرفه، واحلرص 
على أداء دوره بروح من اجلدية وااللتزام والتفاين واإلخالص؛ حبيث أصبح حتسني العمل 
وتطويره جزءاً من مقومات شخصية الفرد الياابين، وانبعاً من ضمريه ومن ثقافته وتربيته؛ 
لذلك ابت كلُّ فرد فيها يعرف دوره يف احلياة ويؤديه حبماس وإميان، وال ينتظر من أي 
جهاز سواء أكان داخل العمل أو خارجه أن يكون عليه رقيباً أو حسيباً؛ أي: إن كل 

فرد يعمل يف إطار االنضباط الذايت الذي تساهم يف حتقيقه ثقافة املنشأة)44(.
د- التأكيد على اجلماعة

وابلنظر لثقافة الياابن يف املنظمات العامة تركز يف اجلماعة الفريق أكثر مما تركز 
يف الفرد، وتركز يف التفاعل السلوكي أكثر من االستقالل والعزلة، ويف املسؤولية اجلماعية 
مما تركز على املسؤولية الفردية؛ وهذا ما جيعل اجلماعة وسيلة تكامل وترابط من أجل 

الوالء والتمسك بقيم الشركة لدى األفراد)45(.
ه- الثقة يف اآلخرين

من أهم النقاط هو عمل الفريق، إذ إن العمل اجلماعي يعتمد من حيث املبدأ 
املهام على حتقيق  الثقة يف قدرة فريق  أفراد آخرين فإن  أو  على وجود أطراف أخرى 
املطلوب تتوقف على مقدار ثقة كل منهم يف اآلخر، ويف قدرة هذا اآلخر على إجناز 

43. املرجع السابق، ص: 32.
44.علي السلمي، ود.ل.هنرت، سياسات واسرتاتيجيات اإلدارة يف الدول النامية، القاهرة، مكتب غريب، 1964، 

ص: 320.
45.املرجع السابق، ص: 321.

مسات اإلدارة يف الياابن
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املطلوب، يف الوقت املطلوب، وابلنحو املطلوب؛ ومن هنا فإن كل فريق حريص على 
حسن االختيار ألعضاء الفريق يساعد بنحو فعال يف إجناز املهمة. واحملافظة على دافع 
كل عضو فيه وإجنازه، واحلرص على استمراره يف العمل، ويف الوقت نفسه احلرص على 

إعطاء كل فرد حقه وعائد نشاطه)46(.
التدريب  عمليات  عرب  األعضاء  لكل  والدراية  القدرة  زايدة  على  العمل  وإن 
وفاعليتهم  اآلخرين  سالمة  من  يتأكد  اجلميع  فإن  مث  ومن  التعلم،  وعلى  املستمر، 
وقدرهتم، وكل منهم تزداد ثقته يف كفاءة اآلخر ومهارته، وبنحو جيعله يُطمئن إليه ويثق 
فيه؛ وابلتايل فإن هذه الثقة جتعل كاًل منهم مطمئنني إىل أداء اآلخرين، وأن هذا األداء 
سيتكامل مع األداء اخلاص به، وهبذا التكامل يتحقق اإلجناز املطلوب؛ وتصبح الثقة يف 
اآلخرين والتأكد والتيقن من سالمتهم وصالحيتهم وتعاوهنم هو أساس التقدير واالحرتام 

املتبادل بني األفراد العاملني وأساس النجاح والتفوق واالمتياز.
و- التفهم والتفاهم 

حيث  األزمات  من  أزمة  أو  مشكلة  حتدث  حينما  العنصر  هذا  أمهية  تظهر 
جيتمع رؤساء العمل، أو رئيس فريق العمل، ويعيد توزيع املهام واألدوار على أعضاء 
الفريق إلسناد مهام جديدة أو أعباء جديدة لبعض أعضاء الفريق، ويقابل اجلميع هذه 
العمليات بتفهم وبتفاهم وترحاب كامل، ومزيد من متعة احلياة، فاإلنسان خلق من 
أجل العمل وعمارة الكون، وأنه وجد من أجل السعي حنو األفضل، وإن هذا السعي 
بني  واحلب  واالنتماء  الوالء  عناصر  وإن  واالحرتام،  والتقدير  املكانة  خيلق  الذي  هو 
العامل وزمالئه يف الشركة اليت يعمل هبا هي أساس اعتزازه وشعوره ابلرضا؛ وهذا كله ميثل 
منظومة متكاملة فاعلة تعطي مزيداً من القدرة والواقعية للمشروعات يف دولة الياابن)47(. 

ز- احلوافز
إن احلافز الرئيس للعاملني هو احلصول على العمل مدى احلياة، وأن احلياة والعمل 
مستوايت  بني  تقارب كبري  وهناك  اآلسيوي.  للعامل  واحدة  لعملة  وجهني  يشكالن 
األجور واملكافأة اليت تصرف سواء للعمال أو ملديري املشروع. فاجلميع حيكمهم دستور 

46. املرجع السابق، ص: 322.
47. ريشارد. ت ابسكال، وأنتوين .ج أثوج، مرجع سبق ذكره، ص: 96.

العمل  أجل  من  خلق  فاإلنسان 
من  وجد  وأنه  الكون،  وعمارة 
وإن  األفضل،  حنو  السعي  أجل 
خيلق  الذي  هو  السعي  هذا 

املكانة والتقدير واالحرتام
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غري مكتوب جيعل من اإلدارة والعاملني يف املشروع جسداً متالمحاً واحدًا)48(. 
فاإلدارة والعمال -على قدم املساواة- حيصالن على نصيب عادل من األرابح 
اخلاسر  املشروع  حنو  أديب  والتزام  واجب  عليهما  معاً  وأهنما  الشركة،  تكسب  عندما 
لتحويله إىل رابح، ويتم ذلك عرب مضاعفة اجلهد والعمل، وأن هذا االلتزام انبع من الرغبة 
املشرتكة؛ لضمان استمرارية املشروع وأتمينه ودميومة وظائف العاملني، واالرتقاء مبستوى 
بعضاً، ومع مستجدات  بعضها  تتفاعل مع  رئيسة  معيشتهم. وهناك جمموعة عناصر 

الظروف والبيئة احمليطة لتضفي طابعاً خاصاً يف عملية التحفز)49(.
اثمناً: أتثري البيئة اجلغرافية يف طبيعة اإلدارة الياابنية

تعاين الياابن من ندرة يف مواردها الطبيعية، فهي تتكون من جمموعة من اجلزر ذات 
الطبيعة اجلبلية الىت حتول دون التوسع الزراعي، وإن الطبيعة مل هتبها إال القليل من موارد 
الثروة املعدنية، وعلى الرغم من املزااي اجلغرافية الضئيلة يف الياابن إال أهنا تعد من الدول 

الكربى املتقدمة اقتصادايً، ولنقف على مجلة من احملددات اجلغرافية واحلقائق كاآليت:
 إن أكرب مشكلة تواجهها الياابن هي أن نسبة )12 %( فقط من أراضيها 1. 

صاحلة للزراعة.
 وفرتة الزراعة متتد إىل )260( يوماً حبد أقصى؛ وذلك النعدام الزراعة يف 2. 

الصيف بسبب الرطوبة.
عنيفة . 3 ارضية  وهزات  قوية  أعاصري  يرافقه  والذي  الشتاء  فرتة  عن  فضاًل 

وزالزل، وما ختلفها من خسائر فادحة.
وهنا يتجّلى لنا عمق الفكر اإلداري الياابين، إذ نستوضح العالقة الدقيقة بني 
هذه احملددات واحلقائق اجلغرافية املعوقة، وخصائص اإلدارة الياابنية ومميزاهتا. إذ إن طبيعة 
الياابن تفتقر بنحو واضح إىل الثروات الطبيعية وحجم األراضي املمكن استخدامها)50(.

48.ملرجع السابق، ص: 96.
49. إكرام بدر الدين، الدميقراطية يف الدول النامية، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1991، ص: 55.

50. بيرت ف دراكر، اإلدارة للمستقبل: التسعينات وما بعدها، ترمجة صليب بطرس، القاهرة، الدار الدولية للنشر 
والتوزيع، 1995، ص: 294.

مسات اإلدارة يف الياابن
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أوجدت قلة العوامل اجلغرافية لدى الياابنيني الكفاءة والصرب، وعمقت لديهم 
القلة  آخذين ابحلسبان  عالية،  وقدرة  وإنتاجية  بكفاءة  األرض  استغالل  إىل  اجتاههم 
والندرة ابملوارد الطبيعية، فتجسدت حقيقة الرغبة ابلبقاء كعامل دافع يف سبيل مواجهة 
النشاط  الطبيعية اليت سبق ذكرها، وعند تفصيل مفردات الكفاءة يف أوجه  الكوارث 
اإلنتاجي الياابين جند جلياً أن معىن الكفاءة اإلنتاجية يف الثقافة الياابنية يتلخص يف 
الكفاءة  تعين  اآلخر  املتوافرة، ابجلانب  العناصر  أكرب من جمموع  اإلتيان بشي جديد 
التشغيلية لديهم االستفادة من عناصر اإلنتاج أبكرب كمية ممكنة، أما الكفاءة بصورة 

عامة فهي تعين إنسياب العمل مبرونة وسالسة وكذلك التنظيم والتتابع واإلبداع)51(.
 اتسعاً: أتثري أتريخ الياابن على اجلوانب اإلدارية

وإذا رجعنا للجذور التأرخيية للياابنيني فهي تعود إىل العصر املغويل )حيث مسة 
التأرخيي  وانتمائهم  الروحي،  الياابين  ارتباط  ينفي  ذلك ال  لكن  الشكل(،  التشابه يف 

اإلدراكي إىل احلضارة الصينية يف عصر الظالم.
عايشته  الذي  االنعزايل  والتأرخيي  اإلقطاعية  املركزية  لنظام  التأرخيي  التطور  إن 
الياابن، كاان من أكثر احملددات أتثرياً يف الطبيعة السيكولوجية للفرد الياابين، وصواًل إىل 
ظهور حركة اإلصالح امليجية نسبة إىل اإلمرباطور ميجي الذي تطلع لبداية عصر جديد 
مسته االنفتاح الال حمدود على حضارات العامل وثقافاته املتعددة، مث جاءت مرحلة االنتقال 
التأرخيي العسكري وانتهائه، واملرحلة االستعمارية األمريكية؛ لتكون تلك هي األحداث 
الفاعلة يف رسم ملمح من مالمح النهوض اإلداري الياابين كما يتضح لنا يف معاصرته)52(.

وابلنظر إىل املرحلة التأرخيية األوىل للياابنيني، فقد توجهوا القتباس اللغة والقيم 
واملفاهيم الصينية  وتركزت يف النظام امللكي بوجود اإلمرباطور على قمة اهلرم السياسي 
والديين واالجتماعي، ونُقل كل ما يتعلق ابألنظمة اخلاصة ابحلكومة املركزية من الصني، 
إال أن هذه املقتبسات ومع مرور الزمن، متت عملية توطينها ومواءمتها لتتفق مع الواقع 

املعاش وحمددات الثقافة االجتماعية الياابنية)53(.

واإلدارة  االسرتاتيجي  التفكري  جبة،  رشدي  طارق  حممود،  مصطفى  بكر  أبو  حممد،  الدين  مجال  51.املرسى 
اإلسرتاتيجية، منهج تطبيقي، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، 2002، ص: 568.

52. املرجع السابق، ص: 569.  
53. املرسى مجال الدين حممد، مرجع سبق ذكره، ص: 569.

اجلغرافية  العوامل  قلة  أوجدت 
والصرب،  الكفاءة  الياابنيني  لدى 
إىل  اجتاههم  لديهم  وعمقت 
استغالل األرض بكفاءة وإنتاجية 
ابحلسبان  آخذين  عالية،  وقدرة 

القلة والندرة ابملوارد الطبيعية
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ومن املفارقات أن هذا االقتباس كان يف صاحل الياابنيني؛ كون الصني هي األكثر 
حتضراً يف عصر الظالم، وأكثر الدول تقدماً قبل ألفي عام، وحسب كتب التأريخ فقد 
قام الياابنيون بتحويل اللغة الصينية املكتوبة إىل حروف ايابنية يف القرن التاسع امليالدي.

وابلنظر للمرحلة التأرخيية الثانية، فتم فيها بناء اإلقطاع على النظام الصيين إال 
أنه مبرور الوقت ونتيجة للعزلة حتّول هذا النظام إىل نظام شبيه ابلنظم األوروبية، برتكيزه 
يف جمموعة حمددة من االستقراطيني الذين يعولون يف حتقيق مصدر قوهتم على رجال 
خملصني من حماريب الساموراي، الذين استمروا للقرن السادس عشر حىت مت حتويلهم إىل 
النظام اإلقطاعي يتمثل يف أن  مرحلة العسكرة، وملزيد من اإليضاح للقارئ فإن هذا 
يعيش اإلقطاعي ستة أشهر يف العاصمة طوكيو، وستة أخرى يف اقطاعيته، اتركاً عائلته 
رهينة يف العاصمة حتت رمحة احلاكم املركزي مما أتصل فيهم االحرتام املطلق للسلطة)54(.

وميكن القول إن رجال الساموراي حققوا السلوك السوي واملثل األعلى يف االحرتام 
للسلطة وتقسيم اجملتمع إىل طبقة عليا من االستقراطيني وخملصيهم من الساموراي، مث 

الفالحون ويف قاعدة اهلرم التجار.
وكان لفشل الغزو املغويل الذي اجتاح الشرق-آسيوي يف غزو الياابن األثر الكبري 
توطيد الثقة والوالء والشعور ابلوطنية لدى الساموراي يف الياابن، وجاءت املرحلة الثالثة 
بظهور حركة اإلصالح والنهضة اليت بدأها اإلمرباطور ميجي يف القرن الثامن عشر، بعد 
أن استعاد سلطته من العسكر الساموراي، وهي تعد مرحلة أساسية يف صياغة التأريخ 

احلديث هلم بعد إنعزال دام قرواًن)55(.
وقد مت االنفتاح نتيجة للتقدم التقين يف الغرب، وابلفعل قامت حركة اإلصالح 
تدريباً  املوظفني  تدريب  على  والعمل  الدولة  بناء  اإلسرتاتيجية يف  امليجية، وركزت يف 

جيداً، ومن مث حتفيزهم واملشاركة يف عملية صنع القرار داخل منظماهتم.

54.املرجع السابق، ص: 570.  
55.كمال محدي أبو اخلري، مرجع سبق ذكره، ص: 130.   
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• احملاور الثالثة لتأثري التأريخ على اإلدارة الياابنية	
وميكن القول إن أتثري التأريخ ابإلدارة الياابنية تتلخص يف ثالثة حماور: أوهلما 
االقتباس واالستعارة من األنظمة األخرى احمليطة أو الغربية الذي يعدُّ جزءاً من الرتاث 
الياابين كاقتباس اللغة الصينية والداينة البوذية، اليت تغريت الحقاً إىل لغة ايابنية، ودين 
بناء اإلنسان  يتمثل يف  اهلندية. واثنيهما  الداينة  وضعي بوذي كونفوشي خمتلف عن 
الياابين أترخيياً على الضبط، والربط، واالنضباط العسكري اقتباساً من تراث الساموراي 
التنظيم واخلطط والرقابة الصارمة على السلوك. أما اثلثهما فهو هنضة الصناعات  يف 
واالنفتاح على العامل اخلارجي وبناء الصناعات احلديثة واليت حتولت بعد اهلزمية التأرخيية 
التقنية  من  واالستعارة  االقتباس،  نتيجة  متقدمة  صناعات  إىل  الثانية  العاملية  ابحلرب 

الغربية و اقلمتها مبا يتناسب مع الرتاث الياابين)56(.
عاشرًا: مظاهر هنضة الياابن

1- الشخصية الياابنية
مساحة  مُخس  ألن  وذلك  التطّور؛  على  للياابن  اجلغرافية  الطبيعة  تساعد  مل 
التعداد  يستوعب  ال  مساحتها  من  واملتبقي  البشري،  لالستثمار  غري صاحلة  أراضيها 
السكاين الكبري هلا، لكن بعد األضرار اليت حلت ابملناطق السكنية يف الياابن يف احلرب 
العاملية الثانية قام الياابنيون ابستصالح هذه األراضي املهدمة واستغالهلا يف األعمال 
الزراعية لتوفري اإلنتاج الزراعي الكايف للبالد، وساهم هذا األمر على اعتياد الياابنيني 
على األعمال الشاقة واملتعبة من أجل احلصول على لقمة العيش؛ مما جعل منهم شعباً 
مثابراً ونشيطاً ومنضبطًأ يف وقته وحيرتم النظام ومبدعاً يف عمله، وميتاز ابلصدق واألمانة 

وحسن املعاملة)57(. 
2 - تطبيق مبادئ اإلدارة احلديثة

قامت الياابن بعد احلرب العاملية الثانية على تطبيق مبادئ حديثة يف اإلدارة، 
ومن أمها تطبيق اجلودة العالية يف العمل واالنسجام مع فريق العمل، فضاًل عن حتويل 

56. املرجع السابق، ص: 130.
57.املرجع السابق، ص: 131.
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مبدأ العمل اجلماعي واإلدارة السليمة للعمل إىل خلق من أخالقيات اجملتمع الياابين 
شعبها،  لدى  تتوافر  أن  جيب  اليت  املهمة  القيم  أحد  لكونه  أبنائها  نفوس  يف  وغرزه 
وشجعت احلكومة الياابنية املخرتعني واملكتشفني، وقدمت هلم كل ما يلزمهم للتطوير 

هذه االخرتاعات وتسويقها)58(. 
3 - املعلم الياابين

من أهم مظاهر اإلدارة يف الياابن هو املعلم حيث تقوم اإلدارة الياابنية على أمهية 
املعلم واملكانة االجتماعية املرموقة له، وذلك بسبب تقديسهم للتعليم والعلم ومعرفتهم 
مدى أمهيته يف تطور احلضارات واالرتقاء ابلدول، إذ شجعت احلكومة الياابنية املعلمني 
العالية هلم،  الرواتب  بعملهم أبمانة ومصداقية وتكرميهم من طريق صرف  القيام  على 
وتوفري سبل الضمان الصحي واالجتماعي، حىت ال ينشغل املعلم عن عمله هبموم احلياة 

وشؤوهنا، ويقدم طاقته الفكرية بنحو كامل لطالب العلم)59(. 
4- التدريب يف احلكومة الياابنية

ومن جهتهم صمم الياابنيون برامج تدريب األفراد العاملني يف احلكومة الياابنية 
على منوال برامج التدريب يف الدول األخرى، حبيث تنمي املعرفة واملهارات والسلوك؛ 
مبا ميكن العامل من التنفيذ الفعال للخدمة العامة، عرب أنشطة خمططة تقدم وفق إطار 
خاص هبا، كما تقوم اهليئة القومية للموظفني وهي املسؤولة عن التخطيط العام والتنسيق 
الربامج  تنفذ بنفسها بعض  الوزارات واألجهزة، وهي  تنفذها  اليت  التدريب  بني برامج 

التدريبية حىت تضمن الكفاءة والفاعلية الالزمة لتدريب العاملني)60(.
5- جملس الوزراء على رأس اجلهاز اإلداري

إذ يشكل اجمللس والوزراء  ويدير جملس الوزراء اجلهاز اإلداري يف الياابن رمسياً 
واجلهزة واهليئات تنظيماً واحداً هو املسؤول عن أنشطة الدولة كافة ما عدا األنشطة 
تعين  اليت  واهليئات  األجهزة  أن  الطبيعي  من  لذلك كان  ونتيجة  والقضائية؛  القانونية 

58.جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص: 180.
59. املرجع السابق، ص: 178.

60.إمساعيل سليمان نظمي، التدريب اإلداري يف الياابن، جملة دار املنظومة، جملد 12، العدد 4، 2009، ص: 
   .113-115

مسات اإلدارة يف الياابن

الياابنية  احلكومة  شجعت  إذ 
بعملهم  القيام  على  املعلمني 
من  وتكرميهم  ومصداقية  أبمانة 
طريق صرف الرواتب العالية هلم، 
الصحي  الضمان  سبل  وتوفري 

واالجتماعي
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ابإلدارة القومية تنظم دستوراً حتت إشراف اجمللس، وملا كانت الوزارات ال تعطي كافة 
جماالت أنشطة الدولة؛ لذلك فإن اجلزء األكرب من هذه األنشطة مفوض إىل رؤساء 
احلكومات احمللية مثل احملافظات والبلدايت ويف النطاق الذي ينجز به هؤالء احملافظون 

والرؤساء مهام الدولة املفوضة فإنه يطلق عليه أجهزة الدولة)61(.
وفضاًل عن احلكومات احمللية هناك هيئات خاصة وهيئات حكومية مثل سكك 
لالحتكار  الياابنية  واهليئة  الياابين،  والتليفون  التلغراف  وشركة  القومية،  الياابن  حديد 
اهليئات  الدولة، وهذه  لتنفيذ أعمال  وهيئات أخرى يصل عددها إىل 112 أنشئت 
ختضع إلشراف ورقابة الوزراء بسلطاهتم يف تعيني املديرين، واإلشراف املايل عليهم ومتاثل 

بعض هذه اهليئات املكاتب احلكومية يف تطبيق اللوائح والقوانني.
حادي عشر: نظرية )Z( يف اإلدارة الياابنية

العامل  ابتكرها  الفتاً،  اليت حققت جناحاً  النظرايت اإلدارية احلديثة  هي إحدى 
الياابين وليم أوشي، طرحها يف كتاب »نظرية Z«، وكنتيجة حققت الشركات الياابنية 
البيئة  من  الياابنية  اإلدارة  فكرة  استحدثت  إذ  األمريكية،  الشركات  من  أكرب  إنتاجية 
مبدأ  على  تقوم  اليت  الياابنية  األسرة  والسيما  الياابين،  ابجملتمع  اخلاصة  االجتماعية 
االحرتام لرب األسرة، وإطاعة أوامره، يف حني يكون مسؤواًل عنهم ومشاركاً إايهم يف 
اختاذ القرار، وانعكس هذا بدوره على العمل اإلداري داخل املؤسسات، على اعتبار 
أن املديرين واألفراد مبثابة األسرة الواحدة؛ مما كان له أحسن األثر على إنتاجية األفراد 

وإخالصهم ملؤسستهم بشكل ليس له مثيل)62(.
• 	 )Z( عناصر اإلدارة الياابنية على وفق نظرية
ضمان الوظيفة للموظف مدى احلياة، أي االستقرار واألمن الوظيفي، إذ ال . 1

تلجأ املؤسسات الياابنية إىل االستغناء عن األفراد حىت يف أصعب الظروف 
االقتصادية؛ مما كان له أكرب األثر على إبداعه وإنتاجيته.

العمل كفريق، والشعور اجلماعي ابملسؤولية عن العمل الذي يقوم به الفرد، . 2

61.حممد حسن فتحي، تنظيم اجلهاز اإلداري يف الياابن، جملة دار املنظومة، جملد 5، العدد 3، 1999، ص: 
.108-115

62.املرجع السابق، ص: 179.

 حققت الشركات الياابنية إنتاجية 
أكرب من الشركات األمريكية، إذ 
الياابنية  اإلدارة  فكرة  استحدثت 
اخلاصة  االجتماعية  البيئة  من 

ابجملتمع الياابين
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ففي كثري من األحيان يتم قياس اإلنتاج ابجلهد اجلماعي؛ وابلتايل تكون 
املكافأة مجاعية ال فردية.

أهداف . 3 بني  وتوافقاً  انسجاماً  خيلق  مما  القرار؛  اختاذ  يف  املشاركة  أسلوب 
العاملني، وأهداف املؤسسة، ويوفر نوعاً من الرقابة الذاتية، ويتمثل أسلوب 
وهي   )Quality Circles( اجلودة  حبلقات  يسمى  ما  يف  املشاركة 
جمموعة عمل صغرية تتشكل على مستوى املؤسسة هبدف أتمني اجلميع، 
ومشاركتهم يف جهود حتسني ما تنتجه املؤسسة، وحتليل املشكالت الفنية 

واإلدارية واقرتاح حلول هلا.
واملساواة، . 4 والعدالة،  الفرص،  تكافؤ  الشامل ابألفراد، من حيث  االهتمام 

واالستقرار  احلياة  مقومات  وتوفري  متييز،  دون  البشرية  القوى  مع  والتعامل 
هلم؛ من حيث السكن والرفاهية ومتطلبات العيش الكرمي، مما خيلق أجواًء 
من التعاون واالحرتام املتبادل بينهم، ونوعاً من التفاعل الطبيعي بني العمل 

واحلياة االجتماعية.
عدم التسرع ابلتقييم والرتقيه، والرتكيز على تطوير املهارات املهنية لألفراد، إذ . 5

ينقل املوظف من موقعه إىل موقع آخر على املستوى اإلداري الواحد نفسه، 
ليعطي العمل صفة الشمولية والكمال.

حتسني إنتاجية املؤسسة ابملشاركة يف وضع األهداف واملشاركة يف تنفيذها)63(.. 6
وهناك تسعة خصائص لإلدارة الياابنية هي سبب التقدم الذي أحرزه الياابنيون 

واعتربت مبنزلة أسس قامت عليها اإلدارة الياابنية، وهي:
أواًل: اختاذ القرار بصورة مجاعية.

اثنياً: التوظيف مدى احلياة.
اثلثاً: التعليم والتدريب املستمران.

رابعاً: اإلدارة األبّوية.

63.كمال محدي أبو اخلري، مرجع سبق ذكره، ص 131.

مسات اإلدارة يف الياابن
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خامساً: العمل اجلماعي والتعاوين.
سادسا: املسؤولية اجلماعية.

سابعاً: املشرف املباشر.
اثمناً: اإلنتاجية.

اتسعاً: األدوات الكمية والتقنية)64(.
اثين عشر: أتثري اجملتمع على اإلدارة الياابنية

الياابن يف منتصف القرن العشرين أن الرأمسالية كنظام اجتماعي  أكدت جتربة 
اقتصادي ال يقتصر على املذهب املسيحي فقط، بقدر ما ظهرت دول إسالمية مثل 
إندونيسيا ودول مسيحية ودول بوذية وهندوسية، وظهرت ما يعرف ابلنمور اآلسيوية، 
الياابين واليت تعكس طبيعة  اليت ميتاز هبا اجملتمع  حبيث توجد جمموعة من اخلصائص 

اإلدارة لديه)65(.
ومن جهة أخرى فقد اهتم النظام الرتبوي يف الياابن برتبية الطفل الياابين على 
األخالق والقيم والتقاليد احلسنة، إلخراج فرد يتمتع ابلصالح، وروح املواطنة، والدأب 
على خدمة جمتمعه ووطنه، وكان ذلك خبطط وسياسات حمكمة اختذهتا الدولة الياابنية 
مع انتهاء احلرب العاملية الثانية؛ لتتمكن من منافسة دول العامل، بل التقدم عليها يف شىت 

اجملاالت والسيما االقتصادية منها)66(.
وينشأ الفرد الياابين يف أسرته الصغرية يف جو مفعم ابحلنان والعطف والتعاضد 
اجملتمع  يف  الفرد  حياة  على  املساملة  الرتبية  هذه  وتنعكس  الواحدة،  األسرة  أفراد  بني 
األكرب سواء يف تعامالته اليومية أو يف عمله، فيطبق نتاج الرتبية الصحيحة اليت تلقاها 
كاآلخرين، يف معرتك احلياة لينتج يف هناية األمر تعاطفاً وتواداً وتكافاًل بني أفراد اجملتمع 

64. James Murdoch.M.A in coolaboration with Isoh Yamagata/ A history 
of Japan , during the century of early intercource, 1995, p 28.
65.Alvine D Coox & Hilary Conroy/ China and Japan ; A search for 
balance since World War 1 , 1978, p 99.

66. كمال محدي أبو اخلري، مرجع سبق ذكره، ص: 132.

من جهة أخرى فقد اهتم النظام 
الطفل  برتبية  الياابن  يف  الرتبوي 
والقيم  األخالق  على  الياابين 
فرد  إلخراج  احلسنة،  والتقاليد 
املواطنة،  وروح  ابلصالح،  يتمتع 
والدأب على خدمة جمتمعه ووطنه
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ككل، وبني زمالء العمل واملهنة على وجه اخلصوص، فكل فرد بتصرفاته واجتاهه يعترب 
انعكاساً لألسرة اليت نشأ فيها)67(.

وال ميكن إمهال طبيعة اجملتمع الياابين مبا يتضمنه من العادات والتقاليد الياابنية 
من أتكيد وحض على اتباع األسلوب التشاركي يف أي عمل، ومعاونة األفراد بعضهم 
املهام  إجناز  يفكر يف كيفية  الياابين  الفرد  فإن  لذا  املنظمة؛  أو  العمل  لتطوير  بعضاً؛ 
املطلوبة منه، فهو مقتنع أبنه مكلف أبمر ما عليه إجنازه، بغض النظر عن خدمة هذه 
املهمة ملصاحله الشخصية، وبشمول هذا الفكر لكافة أفراد اجملتمع الياابين أدى ابحملصلة 
إىل سيادة الياابن يف احملافل العاملية كافة، وتصدرها قائمة الدول املتقدمة يف العامل)68(.

أن حتاول  إال  الكرمية  للحياة  فرصتها  لتجد  الياابن وسيلة  أمام  يعد  مل  وبذلك 
االستغالل األمثل ملوردها الوحيد الذى لديها وفرة فيه )وهو العنصر البشري(، فوضعت 
كل تركيزها بعد احلرب العاملية الثانية على كيفية استخدام إمكاانهتا البشرية ابلطريقة 
الغذاء  من  السكان  احتياجات  سّد  من  متكنها  مقومات  حتقيق  على  تساعدها  الىت 
الياابنية ىف  املادية، ولقد كان من بني وسائل اإلدارة  املوارد  التصنيع من  واحتياجات 
هذا اجملال تتبىن اسرتاتيجية أحد أركاهنا األساسية أن املوارد البشرية للمنظمة هى ثروهتا 

األساسية وأغلى أصوهلا مجيعًا)69(. 
وابلنظر للركن الثاين الذي ترتكز إليه اسرتاتيجية اإلدارة الياابنية ىف معاملة العنصر 
ينظر  ال  فالعاملون  والعاملني،  املنظمة  بني  املصلحة  وحدة  على  التأكيد  هو  البشرى 
إليهم ابعتبارهم جمرد أدوات ىف العملية اإلنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو أبخرى؛ 
لتحقيق أهداف املنظمة الىت يعملون فيها، بل حترص اإلدارة الياابنية ابلوسائل العلمية 
على إشعار الفرد أبن هناك منفعة متبادلة بينه وبني املنظمة، وأن هناك مصلحة مشرتكة 
بينهما، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء املنظمة واستمرارها، وجناحها، وتقدمها 

67.املرجع السابق، ص: 133.
68.كمال محدي أبو اخلري، مرجع سبق ذكره، ص: 132.

69.رحاب حسني جواد، اإلدارة z الياابنية.
Acces on 2017/11/27 at 9: 30 pm http://www.uobabylon.edu.iq/
uobcoleges/lecture.
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يعدُّ ضماانً لبقائه، ومنّوه، وتقدمه)70(.
وابلنظر للعملية التعليمية يدور جدل كبري يف الياابن حول نوع من النظم التعليمية 
يسّمى “التعليم ابحلشو” وهو عبارة عن برامج ودورات تعقدها مراكز تعليمية ومدارس 
خاصة وتعتمد على تكديس أكرب قدر ممكن من املعلومات يف عقل الطالب قبل دخوله 
إىل االمتحاانت النهائية املؤهلة لاللتحاق ابملرحلة الثانوية واجلامعية، وختدم هذه املدارس 
قرابة 36 ألف طالب يف املرحلة االبتدائية يف حوايل 84 موقعاً داخل البالد، وكانت 
هذه النوعية من املدارس قد ظهرت ألول مرة يف الياابن منذ أربعة عقود تقريباً. وبقيت 
مدارس “ابحلشو” تؤدي مهامها دون أن يلتفت أحد إىل الدور اخلطري الذي تؤديه يف 

الثورة التعليمية اليت تشهدها الياابن حاليًا)71(.
فالتساؤل الرئيس الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن االستفادة من التجربة 

الياابنية يف تقدم الدول النامية ومنها مصر إداراًي؟
البشري  العنصر  التساؤل ميكن القول: حينما يتم الرتكيز على  وللرّد على هذا 
يف الدول النامية -ومنها مصر- سيتم حتريك الدولة من وضع الدولة النامية إىل وضع 
الدولة املتقدمة عرب عمليات تدريبية متقدمة بربامج حمددة تشمل املستوايت واملؤسسات 
احلكومية كافة، وميزانية حمددة مسبقاً، فضاًل عن غرس قيم وأخالقيات العمل خاصة يف 
التعليم االبتدائي، مع وضع معايري حمددة للتعيني والتوظيف يكون النقطة الفاصلة هبا هو 
االختيار على أساس الكفاءة، مع الفصل املتوازن بني العمليات السياسية واالنتماءات 
احلزبية من جانب، وبني القيام ابألعمال احلكومية كموظف يقوم أبداء عمله دون التأثر 

حبزب معني.
فحينما يكون هناك ختطيط جيد أيخذ يف اعتباره االختالفات بني املواطنني، مث 
يتبعه تنظيم ليس من االعلى اىل االسفل، وإمنا أيخذ الشكل األفقي ليدعو ملزيد من 
التعاون والتنسيق واملشاركة بني املوظفني، فاالنضباط الذايت لدى الياابنيني خلق أجيااًل 
من األفراد كان وال يزال شغلهم الشاغل كيفية التطوير، والبحث، والتدريب، واالنتماء 

للوطن.

70.رحاب حسني جواد، مرجع سبق ذكره.
71.فاطمة سعد الدين، أسباب متيز التعليم يف الياابن

Acces on 2017/12/1. At 5 pm  https://www.sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.
aspx?p=8278

https://www.sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=8278
https://www.sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=8278


188

ومن انحية أخرى فالعالقات اإلنسانية وروح الفريق بني القائد الياابين واملوظفني 
جعلت من املوظفني أكثر اهتماماً وحتفيزاً لتحقيق أهداف منظماهتم.

تضع  حني  لكنها  املتسلطة،  واألنظمة  واألمراض  اجلوع  تعاين  النامية  فالدول 
التكّيف  االعتبار  يف  الوضع  مع  ستكون كبرية،  فاالستفادة  أمامها،  الياابين  األمنوذج 
البيئي واإلداري، فلكل دولة طابعها اخلاص سياسياً واقتصادايً وأيضاً إدارايً. مع الوضع 
بيئياً  الصعوبة  الياابن مل خترتع وإمنا خرجت من ظروف شديدة  أن  االعتبار  يف  أيضاً 
واقتصادايً وعمليات قتل وسرقة إال أهنا قامت بعمليات اإلصالح اإلداري يف مؤسساهتا 

كافة جعلها يف املركز الثاين اقتصادايً بعد الوالايت املتحدة األمريكية.
فإن كانت مصر أقرب للنظام احمللي الفرنسي فهي أقرب أيضاً للنظام التعليمي 

الياابين، ونظم التدريب الياابنية، وطرق حتفيز العامل الياابين؛ حىت تنهض للتقدم.
وإن للتغريات اليت طرأت على املستوى العاملي دوراً يف التقدم الياابين إدارايً، فبعد 
ظهور احلوكمة والعوملة وإدارة األعمال احلكومية يف التسعينيات؛ كان لذلك أتثرٌي قويٌّ 
على عمليات اإلصالح اإلداري يف الياابن، إذ عّدلت بعض التقسيمات اإلدارية يف 
بعض احملافظات؛ تقلياًل للنفقات، ومت االهتمام بنحو فعال ابملواطن الياابين عرب تدعيم 
النامية  فالدول  لذلك  الياابين؛  واملواطن  العموميني  املوظفني  بني  اإلنسانية  العالقات 

ستستفيد جيداً عندما تطبق املبادئ اإلدارية الياابنية بعد تكيفها مع البيئة.
خامتـــــــــــة

العنصر  هو  الياابنية  احلضارة  أجله  من  قامت  الذي  األساس  إن  القول  ميكن 
البشري، فالظروف كافة مل تكن مهّيأة كي تنهض الدولة الياابنية، لكنها هنضت حينما 
استثمرت الدولة يف العقل البشري، وهذا العقل الذي حّول اهنيار الدولة إىل حضارة 
كبرية. وقد أكدت التجربة الياابنية أمهية دور التعليم واملعلم، وإدارة العنصر البشري، 

لتحقيق التنمية يف عدة نواح.
وكان للبيئة يف الياابن دور حموري يف حتسني األداء اإلداري فالظروف السياسية 
الياابنيني،  لدى  قوي  رقايب  وازع  خلقت  احلروب  فرتة  بعد  واالجتماعية  واالقتصادية 
وصنعت حافزاً داخلياً لديهم، فالفرد الياابين أصبح مسؤواًل أمام نفسه قبل مديره، وهو 
يشارك أيضاً يف األنشطة كافة، والتقييم أييت ابجلدارة والكفاءة ليس ألسباب شخصية 
وانتماءات حزبية، فضاًل عن تقدم الدولة اقتصادايً جعلها تنفق بسخاء يف عمليات 

مسات اإلدارة يف الياابن
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التدريب والتطوير يف العنصر البشري يف املقام األول، مث تقدم تكنولوجي جبودة مرتفعة.
االقتصادي  التقدم  قمة  بتسلقها  أمجع  العامل  اهتمام  أاثرت  الياابنية  فالتجربة 
التكنولوجي، ومنافستها للدول املتقدمة على الرغم من الطريقة الطبيعية وغري الطبيعية 
الياابن؛ ومثار االهتمام أو االستغراب يرجع إىل عدة عوامل: الضرر  اليت مرت على 
وصغر  1945م،  عام  يف  الذريتني  القنبلتني  جراء  من  الياابن  أصاب  الذي  الشامل 
املساحة اجلغرافية، وقوة الظروف الطبيعية املستعملة يف الرايح الشديدة، وكثرة الزالزل، 

وقلة املوارد والطبيعية، وصغر املساحة القابلة للزراعة. 
جتربة  جناح  من  االستفادة  من  دروس  أهنا  فنجد  الدراسة  هذه  لنتائج  وابلنظر 
الياابن، فالعامل الرئيس يف تقدم الياابن إدارايً هو فلسفة اإلدارة الياابنية، وفتح انفذة هلا 
على العامل املتطور. ومن طريقها سعت اىل إظهار اجلوانب املميزة واملرتكزات اليت تقوم 
الياابنية اليت كانت سببا يف جناح  الياابنية والتعّرف على القيم احلضارية  عليها اإلدارة 
الدولة يف كافة اجملاالت ، والسيما عن طريق السلوك احلضاري املتمثل يف االنضباط 

الذايت لألفراد.
تدين  إىل كيفية  هذا  امتد  إذ  وانضباطها،  بتقدمها  العامل  أذهلت  دولة  الياابن 
تظهر  ومل  اجلديدة،  الدايانت  عشرات  املنضبط-  اجملتمع  هذا  -ويف  فهناك  شعبها، 
لقدامى الياابنيني حضارات، كما كان للهنود والصينيني وقد أقرَّ بذلك مؤرخوهم، إذ 
قالوا: كل ما يف الياابن من منجزات احلضارة وافد، لكن الياابن استطاعت أن تكيفه 
مع واقعها حبيث اختذ اهلوية الياابنية، ويف اجملتمع الياابين القدمي قدست الشمس على 

أهنا اآلهلة وأصبحت أساسية يف الداينة الشنتوية. 
إن جتربة الياابن -اليت اقتصادها اليوم من االقتصادات التکنولوجية املتقدمة- تعدُّ 
مثااًل انجحاً لإلعمار بعد مرحلة احلروب، إذ ميکن للدول املتأثرة ابألزمات استخالص 
الدروس من هذه التجربة. وميكن للدول النامية استخالص الدروس اإلدارية من التجربة 
الياابنية للنهوض بدوهلم من طريق توعية أفراد اجملتمع ألمهية تقدم الدولة، وأمهية وجود 

نظام إداري فعال قائم على أساس االنضباط الذايت.
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