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مقدمة

معمقة  ومقالت  ودرا�سات  بحوث  ُن�سرت  الأخرية،  ال�سنوات  يف 
باللغة  بالأخ�ش  متعددة،  منهجيات  وفق  اأكادميي،  م�ستوى  وذات 
الدرا�سات  �سمن  تندرج  خمتلفة  موا�سيع  عاجلت  النكليزية، 
العربي،  والعامل  العراق،  م�ستوى  على  القت�سادية،  الجتماعية- 
قمنا  عليها،  الإطالع  على  وحر�سا  يكتب،  ملا  ومواكبة  والعامل، 
بع�ش  �سد  يف  ن�ساهم  لعلنا  خمتلفة،  فرتات  يف  منها  عدد  برتجمة 
النق�ش يف املكتبة العربية يف املوا�سيع املبحوثة. وت�سهيال لال�ستفادة 
منها من قبل الباحثني والدار�سني والقراء عموما، ارتاأينا جمعها 
بح�سب  الكتاب  حمتويات  برتتيب  وقمنا  الكتاب.  هذا  يف  ون�سرها 
والبيئة  والقت�سادية  وال�سيا�سية  التاريخية  للجوانب  معاجلته 
املراجع  تثبت  على  حر�سنا  وقد  والهجرة.  وال�سكان  والتنمية 
وامل�سادر املرتجم عنها بلغتها الأ�سلية يف نهاية كل مو�سوع، ب�سكل 

ي�سمح لكل من يرغب بال�ستزادة بالرجوع اإليها. 
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يف اجلانب التاريخي، يرد يف كتاب "املدينة يف بالد ما بني النهرين 
يف  تاأتي  اأن  يفرت�ش  املنطقة  هذه  يف  املدن  درا�سة  باأن  قدميا"، 
قليال  عددا  اأن  اإل  بح�سارتها،  املهتمني  املوؤرخني  اأولويات  مقدمة 
كانت  املدينة  باأن  علما  املو�سوع،  لهذا  خا�سا  اهتماما  اأعطى  منهم 
لآلف ال�سنني تقرر اوجه ح�سارة ما بني النهرين. ومل ت�سهد هذه 
املنطقة فقط انبثاق اأول ح�سارة مدنية يف التاريخ بل كانت كذلك 

ذات جمتمع اأكرث ح�سرية )مدينية( يف زمانها.  
ويتبني من كتاب "احلياة اليومية يف بالد ما بني النهرين قدميا"، 
اأن البنية الجتماعية والطبقية يف بالد ما بني النهرين كانت تقوم 
على القت�ساد؛ حيث ينق�سم املجتمع اإىل جمموعتني، الأوىل ت�سم 
التابعني  ت�سم  والثانية  الأرا�سي  وبالأخ�ش  ميلكون  الذين  اأولئك 
تفوق  البتكار،  جمال  ويف  واملعدمني.  الفقراء  من  الأثرياء  اإىل 
معرفتهم  يف  القدمي  الأدنى  ال�سرق  يف  جريانهم  على  البابليون 
ب�سجالت  والآ�سوريون  البابليون  واحتفظ  والريا�سيات.  بالفلك 
ال�سماوية وغري  الأجرام  مواقع وحركات  مف�سلة ملالحظاتهم عن 

ذلك من الإجنازات العلمية.
اأما يف اجلانب ال�سيا�سي، ي�سم الكتاب عددا من الدرا�سات واملقالت 
�سدام  لنظام  احلربية  املاكنة  بناء  يف  الغربية  الدول  "دور  منها 
جتاه  الدول  لهذه  املعلنة  الر�سمية  ال�سيا�سة  كانت  حيث  ح�سني"، 



11

احلرب العراقية-الإيرانية هي البقاء على احلياد وعدم تزويد كال 
الطرفني بالأ�سلحة. لكن هذه ال�سيا�سة كانت منافقة لن الواقع كان 
غري ذلك متاما. فقد كانت الدول الغربية تزود الطرفني بالأ�سلحة 
لكي تتوا�سل احلرب اأو تنتهي بدون ن�سر وا�سح لأي طرف. وهذا 
رجل  يغتال  "�سدام  مقالة  وهناك  املوثقة.  بالأدلة  ك�سفه  يتم  ما 

دين" التي تبني كيفية ت�سفية �سدام ح�سني ملعار�سيه. 
اأن  الدميقراطية"،  لي�ست  العراق  يف  بو�ش  "اأولوية  مقالة  وتربز 
كانوا  الأمريكية  الإدارة  خارج  اجلدد  واملحافظني  الدميقراطيني 
دول  بقية  �سارت  اإذا  اأمان  يف  تكون  اأن  ميكن  اأمريكا  باأن  يعتقدون 
ن�سر  يف�سلون  الفهم،  لهذا  وطبقا  الأمريكي.  املفهوم  على  العامل 
اأجل  من  الأموال  من  املزيد  و�سرف  الأمريكية  القوات  من  املزيد 
القوميون  ي�ساطر  ل  حني  يف  ودميقراطي،  م�ستقر  عراق  بناء 
يف  يتطلب  اأمريكا  اأمن  باأن  يعتقدون  وهم  الروؤية  هذه  املت�سددون 

املقام الأول هزمية اأعدائها واجتثاث التهديدات التي تواجهها.
منظري  اأن  طرق.."،  مفرتق  عند  "اأمريكا  كتاب  موؤلف  ويرى 
فيها  كانوا  التي  ال�سنوات  يف  اقرتحوا،  اجلديد  املحافظ  الفكر 
اأجندة ال�سيا�سة اخلارجية  خارج ال�سلطة قبل انتخابات عام 2000، 
الأمريكية التي تت�سمن تغيري الأنظمة والهيمنة املُح�سنة والتفرد 
الأمريكي لتكون عالمة فارقة يف ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة بو�ش.
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الالتينية.." جتارب  واأمريكا  اأوروبا  يف  "الفدرالية  درا�سة  وتعالج 
النظام  اأن هذا  النظري، علما  الرتكيز على اجلانب  الفدرالية مع 
حظي بقدر كبري من املعاجلة والهتمام يف ال�سنوات الأخرية. رغم 
اأ�سبحت  لكنها  جديدة،  بالتاأكيد  تكن  مل  الفدرالية  املوؤ�س�سات  اأن 
وا�سعة  اجتاهات  لأربعة  مرتابطة  تاأثريات  نتيجة  بروزاً  اأكرث 
القت�سادية،  الليربالية  الدمقرطة،  تقريباً:  ومتزامنة  النت�سار 

الالمركزية وم�ساوئ النزاعات الداخلية امل�سلحة. 
ال�سعي  نيجرييا"  حالة  والفدرالية..  "النفط  مادة  وتفح�ش 
لتطبيق النظام الفدرايل كو�سيلة لدمج املكونات ال�سكانية املختلفة 
نظام حكم موحد،  بناء  اأجل  بالتنوع من  تتميز  التي  املجتمعات  يف 
ويف نف�ش الوقت بقاء الهويات الإثنية تتمتع با�ستقاللها، وهنا يتم 

الرتكيز على العالقة بني عوائد النفط والفدرالية.
 ،"1997-1994 اأفغان�ستان   .. طالبان  "ظاهرة  كتاب  من  ويت�سح 
الكثري عن ا�سلها  اأن اجتذبت طالبان اهتماما دوليا ن�سر  اأنه منذ 
اآرائهم  عن  املراقبني  من  الكثري  وعرب  واإمكانياتها.  وتوجهاتها 
هذه  حول  �ساملة،  درا�سة  تن�سر  مل  لكن  طالبان.  و�سعف  قوة  يف 
الأفغاين.   الأفق  يف  مفاجئ  ب�سكل  ظهرت  التي  اجلديدة،  الظاهرة 
لذلك تعر�ش الدرا�سة تقييما لأ�سل حركة طالبان واأ�سباب جناحها 

واإخفاقاتها وتاأثري التق�سيم الإثني على بنيتها. 
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حتديث  اأن  حتول"،  يف  الأوروبية  كتاب"ال�سيا�سة  من  ويتبني 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  جرى  الأوروبية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
التنفيذية؛  املوؤ�س�سات  اإىل  الربملان  من  ال�سلطة  حتولت  حيث 
القرار  �سناعة  ومتا�سك  �سرعة  يف  ي�ساهم  ذلك  اأن  افرتا�ش  على 
ال�سيا�سي. وقد �سممت الربملانات لتمثل خمتلف امل�سالح خللق نوع 

من التوازن يف املجتمع.     
وتبحث درا�سة "القوة ال�سيا�سية لو�سائل الإعالم الجتماعية.." يف 
ال�سكان  �سبكات  الت�سعينات، حيث منت  اأوائل  انت�سار النرتنت منذ 
املرتبطة به يف العامل من ماليني قليلة اإىل مليارات. وخالل نف�ش 
حقائق  من  حقيقة  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  اأ�سبحت  الفرتة، 
اإعطاء  مع  العامل،  م�ستوى  على  املدين  للمجتمع  بالن�سبة  احلياة 
تغيري  يف  الو�سائل  هذه  م�ساهمة  عن  خمتلفة  بلدان  من  اأمثلة 

ال�سيا�سية. الأنظمة 
ويف درا�سة "فهم ثورات 2011 .. �سعف الأنظمة امل�ستبدة يف ال�سرق 
التي  النتفا�سات  موجة  اأ�سباب  بحث  يف  التعمق  يتم   ،" الأو�سط 
مع  ملحوظا  ت�سابها  لها  اأن  اإىل  وي�سار  الأو�سط  ال�سرق  اجتاحت 
اأوروبا  املا�سي، مثل ما حدث يف  التي حدثت يف  ال�سيا�سية  الزلزل 
متاما  خمتلفا  �سيئا  قاتلت   2011 عام  انتفا�سات  لكن   .1848 عام 
تبدو  الأنظمة  هذه  اأن  ورغم  "�سلطانية".  بدكتاتوريات  يتمثل 
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ب�سبب  التاأثر،  �سديدة  تكون  احلقيقة  يف  لكنها  الغالب،  يف  وطيدة، 
ال�سلطة جعلتها  للبقاء يف  ا�ستخدمها  التي  اأن ال�سرتاتيجيات  من 

ه�سة، وغري مرنة. 
م�ساألة  واملجتمع:  "الدولة  كتاب  يبحث  القت�سادي،  اجلانب  يف 
التحول الزراعي يف العراق.." دور الدولة يف التحولت الجتماعية 
واملجتمع  العراقي  الريف  �سهدها  التي  وال�سيا�سية  والقت�سادية 
املوؤلف  ويحاول  الع�سرين.  القرن  بداية  منذ  عام  ب�سكل  العراقي 
تاأثري  واكت�ساف  الزراعي  التحول  يف  الدولة  تدخل  مدى  حتديد 
يف  والقت�سادية  الجتماعية  العالقات  �سبكة  �سياغة  يف  الدولة 
من  جزء  هو  الزراعي  التحول  اأن  كيف  ويبني  الريفية.  املناطق 
عملية اكرب للتحول البنيوي؛ تت�سمن تغريات كبرية يف اهتمامات 
لقد  الزراعي.   والقطاع  القت�سادية  بالتنمية  وعالقاتها  الدولة 
�سجعت الدولة توغل الراأ�سمال اخلا�ش يف الزراعة بوا�سطة توفري 
الإجنازات  بدون تدمري  ياأخذ طريقه  حمفزات خمتلفة. وهذا مل 

الجتماعية والقت�سادية لربامج الإ�سالح الزراعي.
واأزمة  والعوملة  ال�سفافية  العربية..  "القت�ساديات  مادة  وتلخ�ش 
"التطورات  عنوان  حتت  عقد  الذي  العاملي  املوؤمتر  اأعمال   " املياه 
العربية"،  القت�ساديات  على  وتاأثرياتها  اجلديدة  القت�سادية 
اأزمة  والإقليمية،  العوملة  الآتية:  الرئي�سية  املحاور  والذي بحث يف 
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لعملية  القت�سادية  والنتائج  التكنولوجية  التغريات  والبيئة،  املياه 
ال�سالم. 

"مالحظات يف جغرافية التنمية والتخلف"، يتم الإ�سارة  ويف مادة 
الجتماع  وعلماء  اجلغرافيون  اهتم  طويلة  فرتة  منذ  اأنه  اإىل 
بني  �سواء  املوجود  والقت�سادي  الجتماعي  بالتفاوت  الآخرون 
للتنمية.  فهمنا  يف  اعمالهم  �ساهمت  وقد  املناطق.  بني  اأم  الدول 
لعملية  ينظرون  باأنهم  تتحدد  للجغرافيني  املميزة  امل�ساهمة  لكن 
اخلا�سيات  يدمج  والذي  وال�سامل  الوا�سع  باإطارها  التنمية 
مع  وعالقاته  الفريد  التاريخي  اإرثه  مع  للبلد  والبيئية  الب�سرية 

البلدان الأخرى.
منافع  للعوملة  باأن  التوازن"  عدم  تعّمق  "العوملة  مقالة  وُتظهر 
تعني  العامل  �سكان  لغالبية  بالن�سبة  ولكن  للبع�ش  بالن�سبة  كثرية 
تقود  ل  املعرفة  قطاع  خ�سخ�سة  وباأن  الفقر.  من  مزيداً  فقط 
اأن كثري من التحولت قادت  املناف�سة، بل  اإىل  ب�سورة اوتوماتيكية 

يف ال�سنوات املا�سية اإىل املزيد من احتكار املعرفة.  
التطورات   ".. يت�سكل  ع�سر  الدولة  "راأ�سمالية  درا�سة  وتتناول 
حيث  العاملية،  والقت�سادية  املالية  الأزمة  اعقبت  التي  الأخرية 
املتحدة،  الوليات  يف  الدولة  تدخل  من  الأخرية  املوجة  تهدف 
اأ�سرار  من  التخفيف  املتقدم،  العامل  دول  من  والكثري  واأوروبا، 
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املري�سة  العاملي احلايل وا�ستعادة القت�ساديات  الركود القت�سادي 
النامية  الدول  يف  املماثلة  التدخالت  طبيعة  اأن  حني  يف  لعافيتها. 
رف�ش  اإىل  ت�سري  القت�ساد  على  بقوة  الدولة  ت�سيطر  حيث 

اإ�سرتاتيجي لعقيدة ال�سوق احلرة.
يف  التفاوت،  تزايد  امل�ساواة"، يف  وعدم  "الراأ�سمالية  درا�سة  وتبحث 
اعتقاد  ورغم  ال�سناعي.  بعد  ما  الراأ�سمايل  العامل  من  مكان  كل 
الكثريين يف �سفوف الي�سار، فاإن هذا التفاوت ل ينتج من ال�سيا�سة، 
ول ال�سيا�سة من املتوقع مبقدورها اأن تعك�ش ذلك، لأن امل�سكلة ذات 
للن�ساط  حتمي  نتاجا  يكون  التفاوت  اأن  حيث  عمقا.  اأكرث  جذور 

الراأ�سمايل، وتو�سع تكافوؤ الفر�ش يزيد منه فقط. 
يف  امل�ستدمية  "التنمية  مادة  تلخ�ش  والتنمية،  البيئة  جانب  يف 
حول  العاملي  املوؤمتر  يف  قدمت  التي  البحوث  اجلافة"  املناطق 
التنمية ال�سحراوية يف دول اخلليج العربي، حيث توزعت البحوث 
اخلليج  والإقليمية،  العاملية  الأفاق  �سملت  حماور؛  ثمانية  اإىل 
والكثبان  الرمال  تذرية  على  ال�سيطرة  تقييم  احلرب،  وتاأثري 
اجلغرافية،  املعلومات  نظام  وتطبيق  بعد  عن  وال�ست�سعار  الرملية 
املياه  وحت�سني  اإدارة  الهام�سية،  الأرا�سي  وحت�سني  واإدارة  تقييم 
والتنمية  )الأحيائي(  البيولوجي  التنوع  وحماية  اإدارة  والرتبة، 

الجتماعية-القت�سادية.
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احلالية"  املرحلة  يف  البيئة  مل�ساكل  املميزة  "املالمح  مادة  وتربز 
مكونات  يف  احلاد  التدهور  من  الأخرية،  العقود  به  متيزت  ما 
والقت�سادية  الجتماعية  الأهمية  تظهر  لذلك  الطبيعية؛  البيئة 
اجلديدة مل�ساكل البيئة اأن عالقات الن�سان بالطبيعة قد دخلت يف 
مرحلة من التطور ذات اأهمية كبرية بالن�سبة اإىل حا�سر وم�ستقبل 
الجيال القادمة، اإ�سافة اىل اآفاق تنمية القوى املنتجة على امل�ستوى 
البيئة  ب�سيا�سات حلماية  املطالبة  تاأتي  والعاملي. ومن هنا  الوطني 

تاأخذ يف العتبار اجلانب ال�سيا�سي الدويل منها.
وحتلل درا�سة "املتغريات املناخية الأخرى.." عملية خف�ش انبعاثات 
مواد الكربون املمت�ش اخلفيف )يعرف الكربون الأ�سود( والغازات 
تاأثرياتها  ت�سكل  التي  امللوثات  هذه  جمتمعة.  الأوزون  تكون  التي 
الكربون.  اأك�سيد  لثاين  العائدة  تلك  من   %70-40 حوايل  املدفئة 
واأرخ�ش، وهذا  اأ�سهل  الغالف اجلوي هو  اإن احلد من وجودها يف 
مقارنة  اأكرث  ال�سيا�سية  الناحية  من  حتقيقه  ميكن  القرتاح 
تاأثرياً  له  و�سيكون  املناخ  تغري  لإبطاء  اأكرث  املاألوفة  باملقرتحات 

فورياً يف جمال حت�سني البيئة الطبيعية.
واحدة  قارة  "اأوروبا:  كتاب  يعالج  والهجرة،  ال�سكان  جانب  يف 
امل�ستقبل  يف  اأوروبا  يف  الدميغرافية  خمتلفة.." التطورات  وعوامل 
القت�سادية  الظروف  على  رئي�سٌي  تاأثرٌي  لها  يكون  �سوف  التي 
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اأمناط  يف  �سيوؤثر  مثال  ال�سكان  �سيخوخة  فازدياد  والجتماعية. 
العمل.  وعر�ش  والتقاعد  الجتماعية  الرعاية  وطلب  ال�ستهالك 
�سوق  وعلى  الطبيعية  البيئة  ظروف  على  تاأثري  له  ال�سكان  ومنو 
ال�سكن بينما الزيادة يف ال�سكان ذوي الأ�سول الأجنبية �سوف يكون 
�سيناريوهني  مناق�سة  ومتت  املدى.  بعيدة  اجتماعية  نتائج  لها 
لل�سكان للن�سف الأول من القرن الواحد والع�سرين �سملت 33 بلدا 

اأوروبيا. 
يف  اجلزائريون  العن�سري..  والتمييز  كتاب"املهاجرون  ويحلل 
ال�ستعمار  بني  املتبادلة  العالقة  بعمق   "1962-1900 فرن�سا 
ناحية  من  فرن�سا  يف  اجلزائريني  و�سعية  در�ش  حيث  والهجرة. 
فخالل  جتاههم.  للعن�سرية  التاريخية  واجلذور  الوطنية  الهوية 
الأقليات  واندماج  فرن�سا،  اإىل  الهجرة  اأ�سبحت  الأخرية  العقود 
الفرن�سية.  ال�سيا�سة  يف  مركزية  مو�سوعات  والعن�سرية  الإثنية، 
الإثنية  الأقليات  م�ستقبل  حول  املكثف  ال�سيا�سي  النقا�ش  ويدور 
اأو  الفرن�سي  املجتمع  يف  تدريجيا  تندمج  �سوف  وهل  )العرقية( 

تكون جيوب ع�سرية اله�سم تهدد وحدة ال�سعب الفرن�سي. 
ال�سرق  يف  الب�سر  وجتارة  ال�سكانية  "الهجرة  مقالة  وت�سري 
بتغطية  نادرا ما حتظى  املنطقة  الهجرة يف هذه  اأن  الأو�سط" اإىل 
منوذجي  ب�سكل  الأو�سط"  "ال�سرق  يرتبط  حيث  الغربي،  الإعالم 
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اأو  النفط  وجيوبولتيك  الفل�سطيني-الإ�سرائيلي  ال�سراع  بق�سية 
اأكرث حداثة باحلرب يف العراق. هدف هذه املقالة  اثبات اأن هناك 
جتارة  خ�سو�سا  الهجرة  مبو�سوع  املنطقة  يف  متزايدا  اهتماما 

الب�سر التي ت�سمل ما يجري يف العراق بعد احتالله عام 2003. 
التغريات  على  العوملة"  وظاهرة  ال�سكانية  "الهجرة  مقالة  وتركز 
الع�سرين  القرن  نهاية  بني  ال�سكان  حركية  طبيعة  يف  حدثت  التي 
بالعوملة  رئي�سي  ب�سكل  مدعومة  والع�سرين  الواحد  القرن  وبداية 
والتكنولوجية  ال�سيا�سية  املبا�سرة  غري  ونتائجها  اجلارية 
مرتبطة  كانت  التي  املناطق  عالقات  �سهدت  فقد  والقت�سادية. 
مع بع�سها بوا�سطة الهجرة الدولية تو�سعا وباتت اأكرث تعقدا من 
يف  التغريات  عن  نتجت  ال�سكان  حركية  من  خمتلفة  اأ�سكال  خالل 

اأ�سلوب احلياة وال�ستهالك والتحولت القت�سادية وال�سيا�سية.

 د. ها�سم نعمة فيا�ش
لهاي اأواخر اأيار| مايو 2015
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املدينة يف بالد ما بني النهرين قدميا

املدينة لآلف  وكانت  النهرين.  ما بني  العامل يف بالد  املدن يف  اأوىل  ن�ساأت 
فان  مارك  الباحث  يتعمق  النهرين.  بني  ما  ح�سارة  اوجه  تقرر  ال�سنني 
ال�سابقة  التاريخية  الفرتات  يف  احل�سرية  احلياة  درا�سة  يف  مريوب  دي 
ال�سيا�سية  بنيتها  للح�سارة،  كمراكز  ودورها  املدن،  طوبوغرافية  يف  باحثا 
والجتماعية، دورها القت�سادي، اآدابها وفنونها. ويعتمد كتابه على م�سادر 
تعود كلية اإىل تاريخ بالد ما بني النهرين من عام 3000 اإىل 300 قبل امليالد، 
باأن مدن ما بني  اأن يثبت  الباحث  واآ�سور. ويريد  دار�سا كال من بالد بابل 
بقية  اإىل  تاأثرياته  انتقلت  الذي  الأ�سلي  النموذج  اعتبارها  النهرين ميكن 
العامل القدمي واأن ظهورها كان حدثا م�ستقال واأ�سيال اأي مل يكن نتيجة 
لتاأثريات خارجية، وباأن هناك ميزات م�سرتكة جتمعها مع املدن الأوروبية 

يف الع�سور القدمية. 
اأولويات  تاأتي يف مقدمة  اأن  النهرين يفرت�ش  املدن يف بالد ما بني  درا�سة 
اأعطى  منهم  قليال  عددا  اأن  اإل  املنطقة،  هذه  بح�سارة  املهتمني  املوؤرخني 
اأخرى يف مقدمتها  اهتماما خا�سا لهذا املو�سوع. فقد اهتموا مبو�سوعات 
تلك التي تتعلق بالتاريخ ال�سيا�سي للمنطقة، كما هو احلال بالن�سبة ملوؤرخي 
قبل  من  تقرن  الغالب  يف  املدن  وكانت  الكال�سيكية.  الغريقية  احل�سارة 
�سوؤونها  النهرين بدويالت-املدن وتركز درا�ساتهم على  علماء بالد ما بني 

ال�سيا�سية بدل من الرتكيز على الوظائف التي توؤديها.   
لقد ظهرت بع�ش الدرا�سات عن املدن يف املنطقة لكنها كانت قا�سرة التعمق 
املو�سوع  هذا  حظي  وحديثا  عام.  ب�سكل  احل�سرية  احلياة  وحتليل  فهم  يف 
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بالهتمام من جديٍد. ومن املحتمل اأن يعود هذا اإىل فورة الدرا�سات للتاريخ 
حاولت  اأثرية  م�ساريع  عدة  هناك  كانت  املا�سيني  العقدين  ويف  احل�سري. 
على  كاملعتاد  الرتكيز  بقاء  من  بدل  كامل  ب�سكل  احل�سري  الو�سف  بناء 
توقفت  لكنها  العراق  يف  امل�ساريع  هذه  اغلب  وجرت  فقط.  الأثرية  البقايا 

ب�سبب حرب اخلليج.
لقد كانت الدرا�سات ال�سابقة تنفي وجود مدن كبرية احلجم لي�ش يف بالد 
ال�سرق الأو�سط الأخرى مثل �سوريا  النهرين فقط واإمنا يف بلدان  ما بني 
املدينة  يعتربون  الغالب  يف  الكال�سيكيون  املوؤرخون  وا�ستمر  اأي�سا.  وم�سر 
ظاهرة اإغريقية يف الأ�سل. وهم اأما ينفون وجود املدينة يف ال�سرق الأدنى 
ما  وهذا  بعد.  فيما  حدث  الذي  التح�سر  �سياق  يف  تكن  مل  باأنها  يرون  اأو 

يريد الكتاب اأن يثبت عدم �سوابه.
اأول ح�سارة مدنية يف التاريخ  مل ت�سهد بالد ما بني النهرين فقط انبثاق 
فمنذ  زمانها.  يف  )مدينية(  ح�سرية  اأكرث  جمتمع  ذات  كذلك  كانت  بل 
الكثري  بابل ورغم تغري  املدن يف  امليالد وجدت  الرابع قبل  الألف  منت�سف 
عرب  اليوم  يتجول  فمن  البالد.  من  كلية  تختف  مل  اأنها  اإل  الظروف  من 
ملدن  بقايا  احلقيقية  يف  هي  التي  التالل  يرى  النهرين  بني  ما  بالد  ريف 
خالل  ومعابدها  وق�سورها  منازلها  طابوق  بقايا  تراكمت  و�سغرية  كبرية 
اآ�سور يف ال�سمال.  اآلف ال�سنني. ولعل املدن ظهرت فيما بعد فقط يف بالد 
و�سرعان ما اأ�سبح بع�ش املدن ال�سورية كبري يف احلجم والمتداد. وكانت 
معظم مدن ما بني النهرين يف ذروة ازدهارها اأكرب حجما من املدن املعا�سرة 
الكثيف للمدن مل يكن ما  اأن الرتكز  القدمي بل  العامل  اأنحاء  لها يف بقية 

يوازيه يف اأي مكان اآخر. 
كان للمدينة يف بالد ما بني النهرين مكانة خا�سة يف التاريخ ميكن تقييمها 
الأدنى  ال�سرق  يف  )التمدن(  التح�سر  �سياق  يف  تو�سع  عندما  جيد  ب�سكل 
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القدمي خا�سة والعامل القدمي ب�سكل عام. وميكن القول اإن املدينة يف هذه 
املنطقة كانت متتلك منطا خا�سا بها جنده يف كل من بابل واآ�سور. وعلى ما 
يبدو كانت هناك فوارق بني بابل واآ�سور من حيث دور واأهمية املدينة، ولكن 
كان هناك الكثري من اوجه الت�سابه اأي�سا. جزء مهم من الفوارق يعود اإىل 
يف  الأمطار  على  اآ�سور  تعتمد  اذ  للمنطقتني.  الطبيعية  الظروف  اختالف 
اأوجدت  اآ�سور  بالد  ويف  الأنهار.  من  الري  على  بابل  تعتمد  بينما  الزراعة 
ال�سيا�سية.  القوى  املدن  اأوجدت  بابل  بينما يف بالد  املدن  ال�سيا�سية  القوى 
كبرية  بينهما  والتاأثريات  ودائمة  وثيقة  ات�سالت  واآ�سور  بابل  بني  وكانت 

ومتبادلة. ومبرور الوقت قلت الفوارق بينهما.
اإذ ل  بابل.  ال�سيا�سية يف  احلياة  اأهمية كبرية ومقررة يف  ذات  املدينة  كانت 
تكون  اأن  بدون  احلقيقية  القوة  امتالكه  يدعي  اأن  ي�ستطيع  حاكم  يوجد 
لهذه القوة قاعدة ح�سرية. ففي اليدولوجيا ويف املمار�سة العملية تهيمن 
ومعه  اآلهته  معبد  جوار  امللك  ي�سكن  فيها  ال�سيا�سية،  احلياة  على  املدينة 
والفنون  العلوم  اأن  ثم  الع�سكريون.  والقادة  وال�سيا�سيون  الإداري  اجلهاز 
والآداب كانت ترتكز فيها بالكامل كذلك توجد املعابد واملحكمة. اأما اأق�سام 
تابعني  يعتربون  فكانوا  الرعاة  والبدو  القرى  �سكان  الخرى مثل  املجتمع 
البابلية ل ميكن  فاإن احل�سارة  اأو معتمدين على مدينة معينة. ومن هنا 

ت�سورها بدون املدن.
وكان ملدينة اوروك )الوركاء( و�سط العراق و�سعها اخلا�ش يف بالد ما بني 
م�ساحتها  وتقدر  لها.  املعا�سرة  املدن  حجم  حجمها  جتاوز  فقد  النهرين، 
كانت  املنطقة  هذه  �سمال  بينما  امليالد  قبل   3200 يف  هكتار   100 بحوايل 
فقط  اخرى  مدينة  اجلنوب  ويف  هكتارا.   50 م�ساحتها  تبلغ  مدينة  اكرب 
هي اور Ur كانت تغطي م�ساحة 10-15 هكتارا. وقد تنامت مدينة اوروك، 
 494 قدرها  مب�ساحة  حتيط  ا�سوارها  اأ�سبحت  امليالد  قبل   2800 فحوايل 
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هكتارا. وباملقارنة مع مدن ظهرت يف فرتات متاأخرة يتبني احلجم الكبري 
والقد�ش  هكتارا   250 تو�سعها  فرتة  يف  اثينا  م�ساحة  بلغت  فقد  مل�ساحتها، 

100 هكتار فقط يف 43 بعد امليالد.
بني  ما  لبالد  اجلنوبية  املنطقة  على  اوروك  مدينة  اهمية  تقت�سر  ومل 
رقعة  على  اوروك  ح�سارة  ي�سمى  ما  تاأثريات  انت�سرت  بل  فقط،  النهرين 
جغرافية اأو�سع �سملت غرب ايران و�سمال �سوريا واإىل الغرب ابعد من ذلك 
واملعامل  اخلزف  واإنتاج  الكتابة  حيث  من  م�سر  يف  النيل  دلتا  اإىل  و�سلت 
املعمارية متيز هذه احل�سارة. وهكذا برزت ريادة اوروك يف جمال التطور 

احل�سري مبكرة جدا �سواء على امل�ستويني املحلي اأو العاملي.
املعتمد يف  النهرين على نف�ش النمط     لقد خططت املدن يف بالد ما بني 
�سخمة  باأ�سوار  حماط  كبري  مربع  �سكل  على  املدينة  فكانت  بابل.  مدينة 
�سوارع  اإىل  تو�سل  كبرية  اأبواب  عدة  الأ�سوار  ويف  باملياه.  متالأ  وخنادق 
م�ستقيمة توؤدي اإىل مركز املدينة. ويق�سم داخل املدينة اإىل قطاعات مربعة 
الذي  املدينة  مركز  الديني  احلي  وي�سغل  املدينة.  اأبواب  من  ا�سمها  تاأخذ 
تنتهي  زقورة  املعبد  ويتو�سط  مرتفع  ب�سور  املحيطة  املناطق  عن  ينف�سل 
م�سافة  من  ترى  الزقورات  كانت  وهكذا  املدينة.  اأبواب  من  الطرق  عندها 
اإليها. ومل  النهر  بعيدة. ويقع ق�سر امللك يف حافة املدن عند نقطة دخول 
يكن الق�سر حماطا بالكامل ب�سور املدينة بل، كما يف بالد اآ�سور، ينفتح على 
املناطق الريفية. ومن املرجح اأن ي�سري ذلك اإىل اأن وظيفته تتجاوز حدود 

املدينة. 
التنظيم  وحدة  اإن  القول  ميكن  الجتماعي  بالتنظيم  يتعلق  ما  ويف     
اكرب  كانت  اآخر  العائلة. ومن جانب  كانت  املدينة  الأ�سا�سية يف  الجتماعي 
وحدة اجتماعية هي جمتمع املدينة. ن�ستطيع اأن نفرت�ش باأن النا�ش كانوا 
العائلة،  مثل  خمتلفة  انت�ساب  قواعد  على  الجتماعية  عالقاتهم  يقيمون 
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العرق، مكان القامة اأو املهنة. وجند اأحيانا النا�ش الذين ي�سكنون يف منطقة 
معينة من املدينة ي�سرتكون يف نف�ش املهنة. ولعبت كل هذه العنا�سر دورا يف 
احلياة الجتماعية للمواطنني. لكن ل نعرف ب�سكل دقيق طبيعتها ومقدار 
طبيعة  اأن  املرجح  فمن  لذلك  اإ�سافة  لنا،  بالن�سبة  غام�سة  تبقى  اأهميتها 
هذه العالقات قد تغريت عرب الزمن وهذا ما يعقد ال�سورة اكرث. ويجب 
كانت هناك  اإذ  ثابتة  تكن  ال�سكان احل�سر مل  بنية  اأن  العتبار  ناأخذ يف  اأن 
هجرات �سكانية دائمة من واإىل املدن. ويعود هذا اإىل ظروف خمتلفة مثل 
اللجوء  اإىل  �ساكنوها  الريفية في�سطر  املناطق  ال�ستقرار يف  احلرب وعدم 

اإىل داخل اأ�سوار املدينة طلبا للحماية.
ما  بالد  يف  القت�سادي  التنظيم  كامل  يف  مركزيا  دورا  املدينة  لعبت  لقد 
ال�سكان  املختلفة بني جمموعات  ال�سلع  تبادل  فيها  يتم  النهرين حيث  بني 
من الفالحني واحلرفيني و�سيادي الأ�سماك ومربي املا�سية... الخ. عالوة 
الغذاء  اإنتاج  يف  ي�ستغلون  ل  لأنا�ش  الوحيد  املكان  املدينة  كانت  ذلك  على 
اأي الزراعة مثل احلرفيني ذوي الخت�سا�ش والإداريني والعاملني  الأويل 
الإنتاج  يف  يعمل  املدن  �ساكني  من  حمدود  عدد  هناك  وكان  املعابد.  يف 
الزراعي حيث توجد بع�ش احلقول الزراعية داخل املدن اإل اأن اإنتاجها غري 
املقررة  العوامل  من  واحدا  كان  الزراعي  التبادل  اإن  ال�سكان.  لإطعام  كاف 
بالغذاء  املدينة  اأن تزويد  اإذ  النهرين،  املدن يف جنوب بالد ما بني  ن�ساأة  يف 
كان املجال الأكرث اأهمية للتفاعل بينها وبني ظهريها الريفي. ويف املدينة 
الكمالية  وال�سلع  العامة  الأدوات  ت�سمل  خمتلفة  �سناعات  هناك  كانت 
املدونة،  والن�سو�ش  الآثار  بقايا  يف  بكرثة  هذه  وجدت  وقد  الثمن  الغالية 
القرى ينتجون  اإذ كان حرفيو  املدن  الإنتاج احلريف مل يقت�سر على  اأن  اإل 
اأنواعاً خمتلفة من ال�سلع لل�سوق املحلي اأي�سا، لكن ال�سناعة يف املدن كانت 
النهرين.  اقت�ساد بالد ما بني  اأهمية يف  واأكرث  واأكرث تعقيدا  ات�ساعا  اأكرث 
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هناك  وكانت  اأي�سا.  خارجية  اأ�سواق  اإىل  ت�سدر  احلرفية  املنتجات  وكانت 
�سناعة  امل�ستخدمة:  املواد  قاعدة  على  متييزها  ميكن  رئي�سية  حرف  ثمان 
اخلزف، الق�سب، الن�سيج واملالب�ش، �سناعة اجللود، ال�سجاد، قطع احلجر، 
ال  الزجاج  مثل  اخرى  �سناعات  اإىل  ا�سافة  واملجوهرات،  املعادن  �سناعة 
نا�ش  لها  كان  احلرف  هذه  كل  القت�سادية.  الناحية  من  اأهمية  اأقل  اأنها 
تن�سيط القت�ساد  القرو�ش دورا مهما يف  خمت�سون ب�سناعتها. وقد لعبت 
اإىل  الزراعية  املواد  اأو توفري  بالتجارة اخلارجية  احل�سري �سواء ما يتعلق 

املدينة. م�ستهلكي 
التي نعرفها كانت تقع يف  املعابد  العبادة والتعليم فكل  املدن مراكز  وكانت 
الن�سو�ش  من  اأو  الآثار  من  �سواء  الطالق  على  دليل  اأي  يتوفر  ول  املدن 
املدونة ي�سري اإىل اأن مرا�سيم العبادة كانت تتم خارجها، اإذ ل توجد اأماكن 
مقد�سة )مثل املعابد( اأو اأ�سياء تعبد يف اجلبال اأو ال�سهول. وهذا يتناق�ش 
ب�سكل �سارخ مع ما نراه يف املناطق املجاورة مثل النا�سول وفل�سطني حيث 
ميكن  هنا  ومن  الرياف.  يف  للعبادة  اأماكن  �سائعة  وب�سورة  توجد  كانت 
اإن نظام العبادة يف بالد ما بني النهرين كان ظاهرة ح�سرية، حتى  القول 
واإن امتلكت الآلهة النفوذ خارج املدن ال اأنها تعبد يف داخلها. وهذا يعود اإىل 
اإدارية واقت�سادية اأكرث من كونها موؤ�س�سات  اأن مراكز العبادة كانت مراكز 
توزيع  لإعادة  كان  النهرين  بني  ما  بالد  جنوب  يف  املدن  ظهور  واإن  دينية. 
املوارد القت�سادية املح�سل عليها بطرق خمتلفة. وكانت هناك حاجة لبنية 

اإعادة التوزيع. تت�سم بالقوة لتنظيم 
لقد تطورت الكتابة، يف بالد ما بني النهرين يف البداية لإغرا�ش املحا�سبة 
غري  جمالت  لي�سمل  ا�ستخدامها  تو�سع  ذلك  وبعد  املعابد،  لإدارة  العائدة 
واملعابد  امللكي  الق�سر  مثل  العامة  املوؤ�س�سات  وكانت  الآداب.  مثل  اإدارية 
ت�سجيل  لغر�ش  الكتابة  اإىل  بحاجة  اخلا�سة  التجارية  العمال  واأ�سحاب 
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وكانت  معقد.  م�ستوى  اإىل  التعامالت  هذه  و�سلت  اأن  بعد  تعامالتهم 
واملعابد.  امللكية  الق�سور  رعاية  حتت  وحتفظ  وت�ستن�سخ  جتمع  الآداب 
لآداب هذه  الرئي�سي  امل�سدر  نينوى  امللكية ل�سوربانيبال يف  املكتبة  وتعترب 
�سيبار  يف  املعابد  اأحد  مكتبة  اكت�سفت  وحديثا  للدار�سني.  بالن�سبة  املنطقة 
حول  غنية  مبادة  الباحثني  الكت�ساف  هذا  يزود  اأن  وميكن  العراق  و�سط 
اآداب وفنون وعلوم املنطقة. وكانت الآداب ال�سومرية قد ُعرفت من خالل 
املخطوطات التي وجدت يف منازل تعود اإىل بداية الألف الثاين قبل امليالد 
يف نيبور واور. ومن هنا يتبني اأن اآداب بالد ما بني النهرين هي نتاج �ساكني 

املدن. فهي تعك�ش اهتمامات وايدولوجيا ح�سرية ح�سرا. 

 العنوان الأ�سلي للكتاب:
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وجرى  كتاب،  كعر�ش   ،2002 �سباط  الثاين-  كانون   ،304 العدد  اجلديدة"،  "الثقافة  جملة  يف  ن�سر 

تعديله حيث حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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احلياة اليومية يف بالد ما بني النهرين قدميا
     

م�ساحتها  متو�سط  ما  نوع  احلجم  كبرية  النهرين  بني  ما  بالد  مدن  كانت 
100 اأيكر اأو اأكرث )الهكتار= 2.5 اأيكر( وذات كثافة �سكانية وا�سحة. اإذ تراوح 
عدد �سكان املدن الرئي�سية يف جنوب ما بني النهرين بني 10.000 اإىل تقريبا 
املناطق  وكانت  ودينية.  وجتارية  �سيا�سية  وظائفها  وكانت  ن�سمة.   100.000
امل�سكونة من املدينة تزدحم باملنازل وحمالت العمل واأماكن العبادة وتراكيب 
اأخرى. وكان مكان ال�سكن ل ي�ستند اإىل الرثوة فيمكن اأن جتد منزل موظف 
كانت  فقد  الفالحني  منازل  اأما  فقري.  اأ�سماك  �سياد  منزل  يجاوره  بارز 
ب�سيطة جدا تتكون من غرفة واحدة اأو غرفتني مع اأثاث قليل. وكانت املنازل 

تبنى بنف�ش مواد البناء امل�ستخدمة حاليا يف العراق.
امللكي. وخالل  املعبد والق�سر  الرئي�سية يف كل مدينة هي  املوؤ�س�سات  وكانت 
فرتات ال�سلطة املركزية كانت املدن حتكم من قبل امللوك اأما املدن الأخرى 
فكانت تدار من قبل احلكام. وكانت ال�سلطة يف الواقع بيد ثالث جمموعات 
العريقة  العائالت  من  تتكون  التي  املجتمع  وعلية  وامللك  املعبد  هي: 

والرثية.
و�ساكني  املفتوح  الريف  �ساكني  بني  نزاع  اأي  امل�سمارية  امل�سادر  ت�سجل  ومل 
املدن بل يف احلقيقة كان �ساكنو املدينة ميلكون املزارع والأمالك يف املناطق 
ب�سرف  اأرا�سيها  تدير  القرى  كانت  الأوىل  البابلية  الفرتة  ويف  الريفية. 
النظر فيما اإذا كانت م�ستقلة اأو تابعة من الناحية ال�سيا�سية. وقد ا�سرتطت 
قوانني حمورابي اأن تكون املدن والقرى م�سوؤولة من الناحية القانونية عن 

اجلرائم التي تقع يف اأرا�سيها.
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وكان البدو من الرعاة الذين يهاجرون مع قطعان املا�سية عرب الأرا�سي غري 
ال�ساحلة للزراعة. وكانوا ينتمون اإىل جمموعات اجتماعية اأكرب من العائلة 
ال�سغري  من  للبدو  ال�سيا�سي  التنظيم  تباين  وقد  والع�سرية.  القبيلة  مثل 
الذي  الهرمي  الكبري  اإىل  املت�ساوية احلقوق«   « املجموعات  الال مركزي ذي 
املا�سية يف  ويربي  يزرع  والع�سائر  القبائل  الكثري من  وكان  الزعماء.  يقوده 

�سواحي امل�ستوطنات ويطلق على هوؤلء باأ�سباه البدو.
وكانت البنية الجتماعية والطبقية تقوم على القت�ساد حيث ينق�سم املجتمع 
الأرا�سي  وبالأخ�ش  ميلكون  الذين  اأولئك  ت�سم  الأوىل  جمموعتني  اإىل 
حددت  وقد  واملعدمني.  الفقراء  من  الأثرياء  اإىل  التابعني  ت�سم  والثانية 
الرجال  ت�سم  الأوىل  اجتماعية-�سيا�سية:  طبقات  ثالث  حمورابي  �سريعة 
الأحرار الذين لي�ش بذمتهم ديون ومن املمكن اأن يكونوا من مالكي الأرا�سي 
اأو روؤ�ساء العائالت. والثانية ت�سمل الطبقة التي تعمل بخدمة الق�سر امللكي 
من املوظفني وهي اأقل منزلة من الناحية الجتماعية من الأوىل. والثالثة 
تتكون من العبيد الذين ياأتون من الأ�سر يف احلروب من الرجال والن�ساء اأو 
من الذين ل ي�ستطيعون اإيفاء ديونهم. ومل تكن احلدود الجتماعية ثابتة 
فالعبيد ميكن اأن ي�سبحوا اأحرارا والأحرار ميكن اأن ي�سبحوا عبيدا ب�سبب 

الديون والذين ل ميلكون ميكن اأن ي�سبحوا مالكني. 
التي  النووية  بالعائلة  عليه  يطلق  ما  على  تقوم  فكانت  العائلية  احلياة  اأما 
العائلة  تتو�سع  اأن  وميكن  واأطفالهم.  املتزوجني  واملراأة  الرجل  من  تتكون 
وكان  الق�سر.  الأخوان  الأرامل،  الأمهات  املتزوجات،  غري  الأخوات  لت�سمل 
يطلق على العائلة »بيت الأب« واأع�ساء العائلة يخاطب كل واحد منهم الآخر 
الأب يعترب رئي�ش  العائلة بطرياركية حيث  اأو حلمي ودمي. وكانت  »بالأخ« 
العائلة ويف يده ال�سلطة على زوجته واأطفاله. وقد عك�ست �سريعة حمورابي 
والده يجب  البن  اإذا �سرب   « ال�سلطة وحددت  الثقافية جتاه هذه  املواقف 
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اأكربهم  فاإن  متزوجني  غري  اأطفال  وترك  الأب  تويف  واإذ  يده.«  تقطع  اأن 
اأن تعطى  ال�سن فيمكن  الأطفال �سغار  كان  واإذا  للعائلة.  رئي�سا  ي�سبح  �سنا 

لوالدتهم �سالحية الأبّوة.
وكان الزواج عموما اأحادي حتى و�سط الآلهة اإل يف حالة عدم اإجناب الزوجة 
لالأطفال فيمكن يف هذه احلالة اأن يتزوج الرجل امراأة ثانية اأو اأن تكون له 
خليلة اأو اأن يتبنى الزوجان الأطفال. وكان �سكان بالد ما بني النهرين مثل 
غريهم من الب�سر يقعون يف حب عاطفي �سديد واأ�سارت الن�سو�ش اإىل اأنه يف 

حالة الرف�ش من اأي من الطرفني املتحابني كانت حتل الكاآبة.
وقد اختلفت عادات الزواج عرب الزمان واملكان لكن عملية الزواج كانت ت�سمل 
عائلتي  قبل  من  املهر  دفع  والثانية  باخلطوبة  تتمثل  الأوىل  مراحل:  اأربع 
والرابعة  الزوج  والد  بيت  اإىل  الزوجة  انتقال  والثالثة  والعري�ش  العرو�ش 
الت�سال اجلن�سي. وكان الزواج يت�سمن اإقامة حفلة. ويقوم على اأ�سا�ش عقد 

موثق.
كان الطالق يف املعتاد يبداأ به الرجل فهو ي�ستطيع اأن يطلق زوجته لكن عليه 
اأن يعيد جميع ممتلكاتها ويف بع�ش الأحيان يدفع غرامة. اإل اأن الطالق مل 
يكن حمبذا وكان يعترب و�سمة اجتماعية لذلك ل يتم بدون اأ�سباب وجيهة 
مثل اخليانة الزوجية اأو عدم اإجناب الأطفال. وقد منعت الكثري من عقود 
الغالب  يف  بتهديدها  الطالق  طلب  من  الزوجة  القدمية  بابل  يف  الزواج 
بالعقاب الذي ميكن اأن ي�سل اإىل حد القتل اأو اأن تباع لت�سبح �سمن العبيد. 
لكن عددا من عقود الزواج ال�سومرية والبابلية �سمحت لكال الزوجني بطلب 
اأن  ويبدو  الف�سة.  من  الكمية  نف�ش  منهم  واحد  كل  يغرم  اأن  على  الطالق 
الرجل  مع  مت�ساوية  حقوقا  اأعطتهن  معينات  لن�ساء  الجتماعية  الو�سعية 

مثل انتمائهن اإىل عائالت ثرية.
املن�سوجات.  دخول  قبل  املالب�ش  �سناعة  يف  ا�ستخداما  الأكرث  ال�سوف  كان 
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اأما  الكتان ي�ستخدم خلياطة املالب�ش اجليدة للكهنة ومتاثيل الآلهة.  وكان 
اآ�سور يف حوايل  اإىل  �سنحاريب  امللك  فلم ي�سبح متوفرا حتى جلبه  القطن 
املن�سوجات  �سناعة  اأ�سبحت  وقد  بعد.  فيما  احلرير  جلب  كذلك  ق.م.   700
من ال�سناعات الرئي�سية يف بالد ما بني النهرين وكانت هناك معامل لهذا 

الغر�ش.
يطلقها.  منهم  عدد  كان  ولكن  حلاهم  يحلقون  معتاد  ب�سكل  الرجال  كان 
وخالل فرتة ال�ساللة الأوىل 2900 -2350 ق. م �سهد ت�سفيف �سعر الن�ساء 
وغطاء الراأ�ش تنوعا كبريا فكان ال�سعر ي�سفر على �سكل �سفائر ويجمع يف 
الن�ساء  وكانت  الراأ�ش.  بغطاء  ويغطى  و�ساح  اأو  �سبكة  بوا�سطة  الراأ�ش  اأعلى 

تزين �سعورهن باحللي. 
وكانت احللي ت�ستخدم من قبل الرجال والن�ساء والأطفال وت�ستخدم لتزين 
الكثري  والكدية  ال�سومرية  الن�سو�ش  يف  وردت  وقد  الآلهة.  متاثيل  ثياب 
من املعلومات حول احللي واملجوهرات وحمالت �سناعتها. وكان يتم تبادل 

احللي واملجوهرات كهدايا بني القادة ويف الأعرا�ش وعقد القران واملهر. 
الدخن  مثل  اأخرى  وحبوب  ال�سعري  على  تقوم  فكانت  ال�سكان  تغذية  اأما 
خمتلفة  اأنواع  لإنتاج  احلجرية  بالطواحني  تطحن  والتي  وال�سيلم  والقمح 
من الدقيق الذي ي�ستخدم يف �سناعة اخلبز. ويف الألف الثالث ق.م ا�ستخدم 
والأغنام  واملاعز  البقر  حليب  ي�سربون  ال�سومريون  وكان  التغذية.  يف  الرز 
وكانت هناك �سناعة م�ستقات احلليب مثل اجلنب وهو ذي اأنواع كثرية منها 
البرية  �سناعة  وعرفت  املذاق.  واحلادة  احللوة  والأجبان  الأبي�ش  اجلنب 

وباأنواع خمتلفة والنبيذ الذي كان ي�سنع من العنب.
حلوم  وت�سمل  الثمن  غالية  وكانت  ال�سكان  تغذية  من  جزءا  اللحوم  وكانت 
الأغنام والبقر واملاعز. ومل يكن هناك حترمي على ا�ستهالك حلوم اخلنازير 
التي توجد باأعداد كبرية يف اأهوار جنوب العراق. اإل اأنه يبدو اأن ا�ستهالكها 
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الن�سو�ش  وتورد  التغذية  اأي�سا جزءا من  الأ�سماك  وكانت  مل يكن حمبذا. 
اأ�سنافها الكثرية حيث كانت انهار العراق زاخرة بها ويعود تدوين املعلومات 
حولها اإىل الألف الثالث والثاين قبل امليالد. كذلك ا�ستخدم ال�سكان حلوم 

الطيور املختلفة يف التغذية ومنها احلمام. 
واملالحظ اأن ال�سومريني مل ي�ستخدموا ال�سكر اأبدا وبدل من ذلك ا�ستخدموا 
الفواكه وبالأخ�ش ع�سري العنب وع�سري التمر )الدب�ش(. اأما الع�سل فكان 
ا�ستخدامه مق�سورا على الأثرياء وكان ي�ستورد وي�سمى »ع�سل اجلبال« وهو 

ذو اأنواع مثل الع�سل الأ�سود والأحمر والأبي�ش. 
احلبوب  مثل  ا�ستهالكه  وقت  اإىل  يحفظ  الغذائية  املواد  من  الكثري  وكان 
الفواكه  من  خمتلفة  اأنواع  وتكب�ش  ال�سم�ش.  يف  جتفيفها  بعد  والبقوليات 
والتجفيف  امللح  بوا�سطة  حتفظ  فكانت  والأ�سماك  اللحوم  اأما  قوالب.  يف 

والتدخني. 
ال�سيد  منها  اليومية  ال�سكان  حياة  من  جزءا  والت�سلية  الرتفيه  وكان 
والريا�سة والعاب الت�سلية. وقد ا�ستخدم �سكان بالد ما بني النهرين التقومي 
ال�سهري القمري الذي يتكون من 29 اأو 30 يوما �ستة منها كانت خم�س�سة 
للعطل وثالثة لالحتفالت القمرية وثالثة اأخرى للراحة. وكانت كال من 

العطل ال�سهرية وال�سنوية اوقاتا لالألعاب والت�سلية.
وقد ا�ستهر امللوك الآ�سوريون بال�سيد ك�سيد الأ�سود والفيلة والنعام والثريان 
الفر�ش.  ملوك  عهد  حتى  وا�ستمر  عامة  ظاهرة  ال�سيد  واأ�سبح  اجلبلية. 
وكان هذا النوع من الريا�سة يتمتع ب�سعبية وهذا وا�سح من املعلومات التي 
ق�سور  احلية على جدران  ال�سيد  وكذلك من �سور  الألواح  دونت حوله يف 

الآ�سوريني. 
وُعرفت ريا�سة املالكمة وامل�سارعة وكانت الأوىل ريا�سة �سعبية. ويف ملحمة 
كلكام�ش دليل على لعبة امل�سارعة بني كلكام�ش وانكيدو. وكان هناك �سكل من 
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لعبة البولو احلالية. وُعرفت العاب الطاولة التي كانت ت�سنع من احلجر اأو 
الطني وكانت باأنواع خمتلفة تتكون من قطع وحتى من زهر الرند. اثنتان 
القدمية. الأوىل  املوجودة يف م�سر  الألعاب كانتا م�سابهتني لتلك  من هذه 
املبكر للعبة  والثانية من 58 حفرة وهي النموذج  تتكون من ع�سرين مربعاً 
التوي  ت�سبه  لعبة  وُعرفت   . ال�سدة-  اأو  الورق  العاب  من  لعبة   - الكريبج 

احلالية لكن كانت ت�ستخدم فيها اأ�سلحة م�سغرة تعود لذلك الوقت.
امللكية  الحتفالت  من  جزءا  وكانت  ال�سكان  حياة  يف  دورها  وللمو�سيقى 
الآلت  الغناء مبرافقة  يوؤدون  والن�ساء  الرجال  املغنون من  وكان  والدينية. 
املو�سيقية التي كانت بعدة اأنواع منها التي تعود اإىل املجموعة الوترية والنفخ 
والنقر مثل القيثارات والطبول باأنواع والناي وال�سفارة والأجرا�ش وال�سنج 
) �سحيفتان مدورتان من النحا�ش ُت�سرب واحدة على الأخرى (. وقد ُعرث 
على جمموعة من القيثارات يف املقربة امللكية يف اأور. وو�سفت الألواح العائدة 
اأوتار وا�ستخدام �سلم  الثاين قبل امليالد قيثارة تتكون من ت�سعة  اإىل الألف 

مو�سيقي. 
كان املو�سيقيون يف بع�ش الأوقات يعزفون اأو يغنون على انفراد لكن العديد 
منهم تظهر �سورهم �سوية وهم يحملون القيثارات واأدوات مو�سيقية اأخرى 
وهذا دليل على وجود الفرق املو�سيقية. وميكن اأي�سا اأن يرافق املو�سيقيون 
الراق�سني اأو املغنني يف الحتفالت الدينية ويف بع�ش الأوقات حتى املو�سيقيني 

كانوا يوؤدون الرق�ش. وكانوا اأي�سا يرافقون اجليو�ش اأثناء �سريها.
ُيظهر النحت املج�سم تاأدية الرق�ش م�ساحبا للمو�سيقى والغناء والت�سفيق. 
كن�ساط  ولي�ش  الدينية  الطقو�ش  بتاأدية  مرتبطا  املعتاد  يف  الرق�ش  وكان 
ال�سنوي لالآلهة  املكت�سفة. ويف الحتفال  م�ستقل كما دلت على ذلك الألواح 
دائرية  حركة  �سكل  على  �سرفها  على  الرق�ش  يوؤدى  وغريها  ع�ستار  مثل 
ي�سارك فيها الرجال والن�ساء. وكان الرق�ش الدائري يوؤدى يف املعتاد من قبل 
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الن�ساء. وكان الراق�سون الكروباتيك يوؤدون رق�ساتهم يف الطقو�ش الدينية 
اأي�سا.

كانت الأعمال الأدبية تن�سد اأحيانا. وُتظهر الرتاتيل قوة امللكة ال�سعرية من 
ناحية البناء والإيقاع. وكانت املقاطع ال�سعرية تتكون يف املعتاد من اأربعة اإىل 
والأنا�سيد  الرتاتيل  مو�سوع  امللوك  وكان  اأكرث.  واأحيانا  مقطعا  ع�سر  اأحد 
امللك وحا�سيته  امللوك والفر�سان. وكان  والق�س�ش والبطولت القدمية عن 
اإ�سافة اإىل القطع املو�سيقية اجلديدة.  يف الغالب ي�سغون لالأعمال الأدبية 

وقد اأ�سبح عدد من الأعمال الأدبية جزءا من العبادة مثل ملحمة اخللق.
واإلهها  املدينة  بني  الدينية  العالقة  تتلخ�ش  الدينية  لالأعياد  بالن�سبة 
وكانت  واإله.  معبد  كل  وعيد  اجلديدة  ال�سنة  عيد  مثل  الدورية  بالأعياد 
الطقو�ش  يخ�ش  ن�ش  وهذا  الدينية.  الدراما  حول  املعتاد  يف  تدور  الأعياد 
النريان يف منازلهم و�سوف  » �سوف ي�سعل نا�ش الأر�ش  الدينية.  ال�سعائر  و 
يقيمون الولئم لكل الآلهة و�سوف ين�سدون الأنا�سيد ». وكان اأعظم الأعياد 
الأحد  ال�سنة اجلديدة خالل  عيد  البابلية هو  الع�سور  بها يف  ُيحتفل  التي 
ع�سر يوما الأوىل من �سهر ني�سان|اأبريل. وكانت الأيام الأوىل منها تخ�س�ش 
للو�سوء الديني وال�سالة ويف م�ساء اليوم الرابع تتلى ملحمة اخللق كاملة 
زود  الذي  مردوك  ن�سر  خالل  من  العامل  خلق  كيفية  تبني  التي  املالأ  على 
البابليني بال�سمان باأن العامل الذي عرفوه �سوف ي�ستمر ولن يتغري. واليوم 
الزواج  العيد ُيحتفل يف  الديني. ويف هذا  اأكرثه للتطهر  اخلام�ش يخ�س�ش 
التي  القوة  باأنه  ُيعتقد  الذي  اخل�سوبة  دراما  وهو  معينة.  مدن  يف  املقد�ش 
تنمي التمور والنباتات والفواكه وقطعان املا�سية يف املراعي. يف هذا الطق�ش 
مع  اجلن�سي  وات�ساله  الإله  امللك  اأو  الكاهن-امللك  احلاكم،  ميثل  الديني 
امللكة ينتج عنه اخل�سب  اأو رمبا حتى  انانا التي تقوم بدورها كاهنة  الآلهة 

يف كل الطبيعة.
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ر�سم البابليون اخلرائط لالأرا�سي املحلية مثل خمططات احلقول واملمتلكات 
واملعابد واملنازل اإ�سافة مل�ساحات اأكرب مثل الأحياء واملدن والأنهار والقنوات. 
وقد ر�سموا خارطة م�سهورة للعامل )موجودة يف املتحف الربيطاين( تبني 
ت�سورهم للعامل حيث حتتل بابل مركزه. وكانت اخلرائط ذات قيمة عملية 
يف احلياة اليومية. فقد ا�ستخدموها مل�سح الأرا�سي والبناء وعقد ال�سفقات 
الأوقات  بع�ش  ويف  الع�سكرية.  واحلمالت  وال�سفر  وال�سرائب  التجارية 
للزوايا  قليلة  عناية  يعطي  اخلرائط  ر�سم  وكان  الق�ساء.  اأمام  بها  �سهدوا 
وهذا  امل�ستقيمة  اخلطوط  الغالب  يف  ُت�ستخدم  حيث  والجتاهات  والأحجام 

يعود ل�سعوبة ر�سم اخلطوط املنحية على الطني.
وقد ُعرفت املهن الطبية يف اأوائل الألف الثالث قبل امليالد. وكان املر�سى من 
�سكان بابل ي�ستخدمون منطني من العالج : الأول بوا�سطة ال�سحر والثاين 
وجود  على  يدل  �سائر  بابلي  مثل  وهناك  اأ�سا�سي.  ب�سكل  الأدوية  ي�ستخدم 
الأطباء يقول ))العدوى بدون طبيب ت�سبه املجاعة بدون غذاء((. واخلط 
الفا�سل بني هذين العالجني مل يكن ثابتا. لذلك اأحيانا ي�ستخدم ال�ساحر 
الأدوية وي�ستخدم الطبيب ال�سعوذة وممار�سات اأخرى من ال�سحر. احلقيقة 

ميكن اأن ُي�ستخدم ال�سنفان معا كما ورد يف ن�ش ر�سالة اآ�سورية.
منذ  م�سمارية  ن�سو�ش  �سكل  على  الأعداد  ُكتبت  الريا�سيات  يخ�ش  فيما 
حوايل 3100 ق. م اإىل اآخر ن�ش وجد يف عام 75 م. وقد تطورت طريقة كتابة 
الأعداد مثل بقية اخلط امل�سماري واأ�سبحت متتلك اأ�سلوبا عرب الوقت. كان 
والنظام  بالع�سرات(  )العد  الع�سري  النظام  من  اإحتاد  دائما  الأعداد  نظام 
النظام  البابلية  الريا�سيات  وا�ستخدمت  بال�ستينات(.  )العد  ال�ستيني 
الريا�سية.  احل�سابات  يف  ي�ستخدم  ما  نادرا  الع�سري  النظام  وكان  ال�ستيني 
و60  الدقيقة  تكون  ثانية   60 حيث  بالوقت  تخربنا   60 هي  القاعدة  وكانت 
دقيقة تكون ال�ساعة وقيا�ش الدائرة 360 درجة. وا�ستخدمت الأعداد البابلية 
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الألف  يف  تطور  قد  كان  الذي  املكاين  العدد  نظام  م   75 اإىل  ق.م   2000 من 
الرابع قبل امليالد. هذا النظام ي�ستخدم عددا حمدودا جدا من الرموز حيث 
يتقرر مقدارها بوا�سطة موقعها )القيم العالية يف الي�سار والقيم القليلة يف 
اليمني(. ويف كل مكان العدد املتحرك اإىل الي�سار ُت�سرب قيمته بـ 60 والعدد 

املتحرك اإىل اليمني ُتق�سم قيمته على 60. 
معرفتهم  يف  القدمي  الأدنى  ال�سرق  يف  جريانهم  على  البابليون  تفوق  لقد 
مف�سلة  ب�سجالت  والآ�سوريون  البابليون  واحتفظ  والريا�سيات.  الفلك  يف 
ملالحظاتهم عن مواقع وحركات الأجرام ال�سماوية. وربطوا هذه املعلومات 
مع كفاءتهم يف الريا�سيات ليعطوا ولدة علم الفلك الريا�سي. وعرف ال�سكان 
القدماء التقومي القمري وال�سم�سي لكن كانت لالأول الأ�سبقية. ويف احلقيقة 

ي�سف ال�سومريون القمر باأنه اأب ال�سم�ش يف امليثولوجيا )الأ�ساطري(. 
وقد  بهم.  املحيط  العامل  وتنظيم  فهم  النهرين  بني  ما  بالد  �سكان  حاول 
بالآلهة!  وحتى  وغريها  واملعادن  والنباتات  باحليوانات  م�سح  قوائم  عملوا 
املحدد يف  ت�سل�سلها  لكن  الثالث ق.م  الألف  بداية  بالأ�سياء يف  قوائم  ودونت 
اأ�سناف مل يتاأ�س�ش حتى وقت متاأخر. واأنتجت املحاولت الأوىل للتعامل مع 
فعلى  البابليني.  يد  على  تطورت  التي  ال�سومريني  قوائم  الطبيعية  العلوم 
احل�سرات  ت�سمل  الربية  للحيوانات  �ساملة  قائمة  هناك  كانت  املثال  �سبيل 
والديدان. وخالل الألف الأول ق.م كانت هناك قوائم لالأدوية امل�سنوعة من 

احليوانات والورد واملعادن مع الأمرا�ش التي تعاجلها.

الأ�سلي للكتاب: العنوان 
 Karen Rhea Nemet-Nejat, Daily life in Ancient Mesopotamia, Westport, CT: Greenwood
Press, 1998.
حيث  تعديله  وجرى  كتاب،  كعر�ش   ،2006 ال�سنة   318 العدد،  اجلديدة«،  »الثقافة  جملة  يف  ن�سر 

حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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دور الدول الغربية يف بناء املاكنة احلربية
لنظام �صدام ح�صني 

كانت   ،1988-1980 -الإيرانية  العراقية  احلرب  وخالل  الوراء  اإىل  عدنا  لو 
البقاء على  الغربية جتاه هذه احلرب هي  للدول  املعلنة  الر�سمية  ال�سيا�سة 
احلياد وعدم تزويد كال الطرفني بالأ�سلحة. لكن هذه ال�سيا�سة كانت منافقة 
الطرفني  تزود  الغربية  الدول  كانت  فقد  متاما.  ذلك  غري  كان  الواقع  لن 
بالأ�سلحة لكي تتوا�سل احلرب اأو تنتهي بدون ن�سر وا�سح لأي طرف، وهذا 
الأخري ما كان يوؤكده الرئي�ش الأمريكي ريغن يف ت�سريحاته. ثم اأن ال�سيا�سة 

الغربية اأخذت متيل اأكرث لدعم النظام العراقي.
النظام  مع  لتح�سني عالقاتها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سعت  الواقع،  يف 
العراقي بعد �سقوط �ساه اإيران عام 1979، واأرادته اأن يكون �سرطيا للمنطقة. 
قال ))نحن ل  كارتر قد  القومي يف عهد  الأمن  برجين�سكي م�ست�سار  وكان 
نرى وجود تعار�ش يف امل�سالح بني الوليات املتحدة والعراق. ونحن ن�سعر باأن 
العالقات الأمريكية- العراقية يجب األ تكون يف حالة خ�سومة((. وقد قررت 
اإدارة ريغن رفع ا�سم العراق من قائمة الدول الراعية لالإرهاب عام 1983، بعد 
اأن كان قد �سم اإىل هذه القائمة عام 1978. وقد تزامن هذا مع توا�سل ت�سليح 

العراق ب�سكل �سري من قبل الدول الغربية.
ويرى اأحد الكتاب الأمريكيني اأن امل�سوؤولني الأمريكيني والربيطانيني كانوا 
يرون اأنه ما دام توازن القوى يف اخلليج مل يتغري فمن �سالح الغرب اأن ت�ستمر 
املجزرة حيث يف النتيجة ل ي�ستطيع اأي من البلدين املتحاربني ال�سيطرة على 
اخلليج  اأنظمة  فاإن  نف�سه  الوقت  يف  املنطقة  يف  ال�سخمة  النفط  احتياطات 
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املتحالفة مع الغرب واملعادية لل�سيوعية �سوف تكون مبناأى من تهديد اإيران 
املت�سددة اأو العراق امل�سلح. 

ويف الفرتة 1982-1990 زودت 68 �سركة اأملانية العراق مبعدات ع�سكرية، وقامت 
باإن�ساء بنى حتتية لربنامج الت�سنيع الع�سكري. وكانت اإحدى ال�سركات الأملانية 
 Water Engineering العاملة يف هذا املجال وحتمل ا�سم جتارة هند�سة املياه
Trading قد باعت للنظام العراقي 58 طنا من املواد الكيماوية ال�سرورية 
لإنتاج  ا�ستخدمت  التي  واملعدات  املكائن   1986 عام  و�سدرت  التابون.  لإنتاج 
الغازات ال�سامة. وزودت باملعدات برنامج اإنتاج الأ�سلحة الكيماوية يف مركزي 
فقد  املجال.  هذا  يف  الوحيدة  تكن  مل  ال�سركة  وهذه  و�سامراء.  باك  �سلمان 
بنت يف احلقيقة �سركة Pilot Plant الأملانية مركز �سامراء لإنتاج الأ�سلحة 

الكيماوية وزودته بخم�ش ت�سهيالت اأخرى لإنتاج هذه الأ�سلحة. 
اأن  ورغم   1988 عام  العراقية-الإيرانية  احلرب  يف  النار  اإطالق  وقف  وبعد 
�سد  ال�سامة  للغازات  العراقي  النظام  ا�ستخدام  اإىل  ت�سري  كانت  التقارير 
�سرا  العراق  تزويد  يف  �سيا�ستها  يف  الغربية  الدول  ا�ستمرت  الأكراد  املدنيني 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل.  مبعدات ح�سا�سة حققت تقدما هاما باجتاه تطوير 
مع  مبا�سرة  تتم  الت�سلح  �سفقات  كل  تكن  مل  العراق  ت�سليح  على  وللتمويه 
وال�سعودية.  وم�سر  الردن  مثل  للغرب  �سديقة  دول  بوا�سطة  واإمنا  العراق 
وكان ق�سم من هذه ال�سفقات ميول بقرو�ش ت�سدير غري مدفوعة من قبل 

العراق تقدمها بالأخ�ش الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا. 
وبعد اأن تبني للراأي العام يف الدول الغربية اأن التحالف الغربي يف حرب اخلليج 
الثانية كان يحارب �سد التكنولوجيا واملعدات الع�سكرية التي �سدرها اإىل العراق، 
حاولت بع�ش احلكومات الغربية اإخفاء دورها احلقيقي متظاهرة عن ا�ستعدادها 
ملحا�سبة رجال الأعمال الذين وردوا الأ�سلحة اإىل العراق والذين كانوا وا�سطة 
لتحقيق اجندتها ال�سيا�سية. ويف بريطانيا اأدت ف�سيحة ت�سليح العراق اإىل ت�سكيل 
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جلنة حتقيق �سكوت Scott للتحقيق يف ال�سيا�سة احلقيقية للحكومة الربيطانية 
فيما يخ�ش ت�سليح العراق واملعلومات غري ال�سحيحة التي زودت بها جمل�ش 
العموم والراأي العام الربيطاين. وقد ن�سر تقرير �سكوت يف 15 �سباط|فرباير 
1996 بعد اأن اأ�ستغرق اإعداده ثالث �سنوات و�سم 2000 �سفحة. وكانت احلكومة 
الربيطانية م�سطرة لعمل مثل هذا التقرير ال�سخم لت�سليل جمل�ش العموم. 
لكن التقرير كان حا�سما يف الإ�سارة اإىل اأن احلكومة اأخفت معلومات عن جمل�ش 

العموم فيما يخ�ش ت�سليح العراق. 
ويبني مارك فايثني اأن كرثة وثائق واأدلة جلنة �سكوت بينت كيف اأن ال�سيا�سة 
عن  �سرا  العراق  ت�سليح  اأمر  اإبقاء  تعمدت  قد  كانت  الربيطانية  اخلارجية 
بوا�سطة  الع�سكرية  باملعدات  العراق  تزويد  عملية  ونفذت  العموم  جمل�ش 
القطاع اخلا�ش مع احلكومة  ت�سابك م�سالح  واإن  القطاع اخلا�ش.  �سركات 

يعيق حتديد امل�سوؤولية اأو احل�ساب وبالتايل يدمر العملية الدميقراطية. 
وقد ن�سرت كتابات يف الغرب ت�سري اإىل اأن الأخطاء التي ارتكبت يف ال�سيا�سة 
مبيعات  كانت  اإذا  فيما  جدل  تثري  بالأ�سلحة  العراق  تزويد  جتاه  اخلارجية 
ت�سليط  الدميقراطية. ومت  املجتمعات  اأخالقيا يف  اأو  الأ�سلحة عمال �سرعيا 
احلربية  ال�سناعات  عن  الناجتة  ال�سخمة  الب�سرية  التكاليف  على  ال�سوء 
"التدمري امل�ساحب" ولي�ش معروفا  تكاليف يف ال�سحة من خالل م�سطلح 
مدى تعر�ش اجلنود لالأ�سلحة الكيماوية يف حرب اخلليج الثانية ب�سبب اأن 
اأو حتى العرتاف  اأن تقوم بعمل جدي  الغربية ما زالت ترف�ش  احلكومات 
هذه  تو�سح  منها  مفر  ل  التي  واخلال�سة  احلرب.  هذه  �سحايا  مب�ساكل 
الكتابات اأن ما هو مفيد لل�سناعات احلربية لي�ش بال�سرورة اأن يكون مفيدا 

للغرب اأو لأي طرف اآخر.
لكل  الر�سمية  اخلارجية  ال�سيا�سة  كانت  الع�سرين  القرن  ثمانينات  خالل 
اأفعالهما.  تتناق�ش متاما مع  العراق  وبريطانيا جتاه  املتحدة  الوليات  من 
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فهذان البلدان كانا يعرفان كل �سيء عن ت�سلح العراق ب�سبب انهما �سجعا هذا 
اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  تعتقد  الغرب  اأو�ساط يف  وهناك  به.  و�ساهما  الت�سلح 
العقد كانت  العراق يف هذا  الغربية عموما جتاه  وال�سيا�سة  البلدين  لهذين 
اأكرث تخبطا وارتكبت اأكرث الأخطاء فداحة منذ فرتة ما بعد احلرب العاملية 
و�ساعدته  امل�ستبد  العراقي  النظام  دعمت  فقد  فيتنام.  وحرب   1945 الثانية 
على البقاء يف ال�سلطة و�سهلت عليه اإبادته اجلماعية لل�سعب العراقي ودعمت 

حربه �سد اإيران.
تزويده  اإىل  اإ�سافة  الأ�سلحة  من  خمتلفة  اأنواعا  العراق  ت�سليح  �سمل  لقد 
ال�سامل.  الدمار  اأ�سلحة  ت�سنع  التي  ال�ستخدام  املزدوجة  ال�سناعة  باأجهزة 
ومن الوا�سح اأن ت�سليح العراق كانت تقف وراءه اأهداف �سيا�سة حيث رفع يف 
بريطانيا �سعار "بوابة العراق" اأو "املدخل اإىل العراق" ويجب اأن يكون املرء 
اأكرث دقة للتمعن يف هذا امل�سطلح الذي دخل لأول مرة يف مفردات ال�سيا�سة 
الربيطانية. وكان هذا امل�سطلح ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف الوليات املتحدة 
قال  فقد  ذروتها.  اإىل   1992 لعام  الرئا�سية  النتخابات  و�سلت حملة  عندما 
املر�سح امل�ستقل رو�ش بريو ) اإذا كنت ل ترغب ب�سخ�ش غريب الأطوار ك�سدام 
الدولرات من  �سنوات ومليارات  الوقت ع�سر  تنفق من  اأن ل  ح�سني فعليك 
اأجل �سنعه.. فهناك �سجل طويل ووا�سح  الأمريكيني من  ال�سرائب  دافعي 
املر�سح  و�سرح  عليه(.  هو  مبا  ح�سني  �سدام  �سنع  بو�ش  الرئي�ش  اأن  يبني 
بو�ش  اإدارة  �سيا�سة  اإن   Al Gore الغور  الرئي�ش  نائب  ملن�سب  الدميقراطي 

جتاه العراق ) قد اأ�سعلت احلرب و�سبت الزيت على النار(. 
باإمكانية  اعتقاده  هو  اإيران  على  احلرب  باإعالنه  ح�سني  �سدام  ح�سابات  اإن 
طويال.  ت�ستمر  ل  �سوف  احلرب  فاإن  ثم  ومن  وحا�سم  �سريع  ن�سر  ت�سجيل 
وقد و�سل اإىل هذا ال�ستنتاج بعد اأن مررت له الوليات املتحدة معلومات عرب 
الأردن وال�سعودية ت�سري اإىل تراجع كبري يف الإمكانيات الع�سكرية الإيرانية. 
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اإ�سافة لذلك فقد ح�سل النظام العراقي على معلومات خمابراتية منتظمة 
لهم  مررت  والذين  اخلميني  لالإمام  املعار�سني  الإيرانيني  الالجئني  من 
العراقي  للنظام  اأوحت  امل�سادر  هذه  كل  املعلومات.  هذه  املتحدة  الوليات 
اإذا ما  اأن حربه اخلاطفة  واأعتقد  الإيراين كان يف حالة فو�سى.  اأن اجلي�ش 

جنحت ف�سوف تكون الريادة يف العامل العربي للعراق.
املجموعة  وكانت  العراق،  جتاه  �سيا�ستها  ريغن  اإدارة  حددت   1981 عام  يف 
الأقوى يف هذه الإدارة قد �ساندت تقوية �سدام ح�سني ومُيثلها: البنتاغون، 
 1982 وعام  موريف.  وريت�سارد  بيكر،  جيم�ش  بو�ش،  جورج  واينربغر،  كا�سرب 
وف�سر  العراقي.  النظام  جانب  اإىل  متزايد  ب�سكل  الأمريكية  الإدارة  انحازت 
هذا الجتاه باأنه ميثل خطوة اأوىل لإبعاد العراق عن العتماد على الأ�سلحة 
اأن يلعب دورا م�سابها  ال�سوفيتية واإدخاله يف الفلك الغربي بحيث ي�ستطيع 
للدور الذي لعبه �ساه اإيران. بكلمات اأخرى راأى ال�سا�سة الأمريكيون اأنه يجب 

م�ساعدة العراق ليحل حمل اإيران كداعم للم�سالح الأمريكية يف اخلليج. 
من  العراق  ا�سم  الأمريكية  الإدارة  رفعت   1983 الثاين|نوفمرب  ت�سرين  ويف 
اأ�سافت   1984 الثاين|يناير  كانون  يف  بينما  لالإرهاب  الراعية  الدول  قائمة 
العراق  تزويد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وبداأت  القائمة.  هذه  اإىل  اإيران 
تزويده  بداأت  كذلك  الأردن.  بوا�سطة  املتطورة  والتكنولوجيا  بالأ�سلحة 
املركزية  املخابرات  وكالة  حذرت   1982 ربيع  ففي  خمابراتية.  مبعلومات 
اأبدا  يعني  ل  وهذا  اإيراين.  اجتياح  حافة  على  العراق  باأن  العراقي  النظام 
مثلما ذكرنا �سابقا اأن الوليات املتحدة ترغب بن�سر ع�سكري عراقي، واإمنا 
هدفها اإدامة حرب دموية طويلة الأمد وبدون ن�سر وا�سح لأي طرف. وهذا 
ما عرب عنه عام 1983 اأحد موظفي وزارة اخلارجية الأمريكية اإذ قال: ) ما 
دامت املجزرة العراقية -الإيرانية ل توؤثر على حلفائنا اأو تغري توازن القوى 

فنحن ل نعطي هذا الأمر اهتماما(.
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وال�سعودية  لالأردن  ال�سماح  �سرا  ريغن  الرئي�ش  اإدارة  بداأت   1983 عام  ويف 
والكويت وم�سر بنقل وحتويل الأ�سلحة اإىل العراق و�سملت طائرات هيلكوبرت 
امل�سالح  ق�سم  اأر�سلها  مذكرة  على  بناء  وذلك  وغريها.  وقنابل  ومدافع 
لل�سماح  تدعو  العام  نف�ش  من  الأول|اأكتوبر  ت�سرين  يف  بغداد  يف  الأمريكية 
الثاين|يناير  كانون  ويف  الأمريكية.  بالأ�سلحة  العراق  بتزويد  ثالث  لطرف 
1984 كتب ريت�سارد موريف م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية مذكرة يقرتح 
فيها مزيدا من ت�سديد ال�سيطرة على مبيعات الأ�سلحة اإىل اإيران وتخفيف 
ال�ستخدام  ذات  تكنولوجية  بتجهيزات  بتزويده  وال�سماح  العراق  عن  ذلك 
املزدوج اأي التي ت�سنع اأ�سلحة الدمار ال�سامل. وقد ذكر رئي�ش وزراء اإيطاليا 
ال�سابق اندريوتي باأن ريغن طلب من اإيطاليا امل�ساعدة لإي�سال الأ�سلحة اإىل 

العراق.
ومن جانبه جتاوب النظام العراقي مع املخططات الأمريكية يف املنطقة فقد 
اأعاد العالقات الدبلوما�سية مع الوليات املتحدة عام 1984 والتي قطعت عام 
باأنه  الغرب  لطمئنة  و�سعى  الإ�سرائيلية.   - العربية  احلرب  اأعقاب  يف   1967
يحافظ على ال�ستقرار يف املنطقة اأي يحمي امل�سالح الغربية فيها. ويف نف�ش 
ال�سنة �سرح �سدام ح�سني يف مقابلة مع اأع�ساء من الكونغر�ش الأمريكي بحق 

اإ�سرائيل يف الوجود �سمن حدود اآمنة ومعرتف بها.
وعام 1986 بحثت الإدارة الأمريكية مرة ثانية تزويد العراق بالأ�سلحة عرب 
اإقناع  وحاولت  املنطقة.  يف  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  لتحقيق  خمتلفة  قنوات 
اإيران ب�سورة غري مبا�سرة بحاجتها الإ�سافية لالأ�سلحة الأمريكية عن طريق 
اإيران. وبعد ذلك  العراقي على م�ساعفة هجماته اجلوية �سد  النظام  حث 
اأوعزت لل�سعودية بتزويد العراق بالأ�سلحة الأمريكية وبالأخ�ش القنابل. ويف 
التوازن يف احلرب بوا�سطة  املتحدة على �سبط  الوليات  كل الأحوال عملت 

تو�سيع الربنامج امل�سرتك للمعلومات املخابراتية مع النظام العراقي. 
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املتحدة  الوليات  باأن  الأمريكية  املركزية  للمخابرات  تقرير  ك�سف  عام 1990 
قرو�ش  ل�سمان  كم�ساعدات  بني 1990-1983  دولر  مليار   4.7 العراق  منحت 
دولر  مليار   2،6 املبلغ  هذا  ومن   .CCC "ال�سلعي القرو�ش  "تعاون  لربنامج 
منحت يف الأ�سهر الثالثني من اإدارة الرئي�ش بو�ش. اإن �سمانات القرو�ش هذه 
حولت العراق اإىل اأكرب �سوق يف ال�سرق الأو�سط للمنتجات الزراعية الأمريكية 
اإليه  امل�ستوردة . وهذه القرو�ش مكنت النظام العراقي من حتويل ما يحتاج 

لتطوير �سناعته الع�سكرية.
هذا  قرو�ش  من  بناءه  النظام  اأراد  الذي  العمالق  املدفع  م�سروع  مول  وقد 
الربنامج. وفكرة هذا امل�سروع قد بداأت على يد العامل جريالد بول املولود يف 
كندا يف �ستينات القرن الع�سرين كم�سروع بحث وتقوم على اإمكانية �سناعة مدفع 
عمالق ي�ستطيع اإطالق النار على الأقمار ال�سناعية وهي يف مداراتها يف اجلو. 
لكن يف نهاية ال�ستينات ا�سطر هذا العامل اإىل اإرجاء العمل يف امل�سروع ب�سبب 
توقف التمويل. وبعد ع�سرين �سنة ويف بداية عام 1988 عرب النظام العراقي عن 
اهتمامه بهذا امل�سروع وال�سماح للعامل بول ل�ستئناف عمله يف بناء مدفع عمالق 
النظام  اأراد  بل  العراق.  داخل  ال�سناعية من  الأقمار  النار على  قابل لإطالق 
تطوير امل�سروع اأكرث من ذلك وطالب باإجراء تعديل على ت�سميم املدفع ليكون 
اأكرث �سخامة وذاتي الدفع واأطلق عليه ا�سم "جمنون" )ن�سبة اإىل جزر جمنون 
التي دارت فيها معارك طاحنة بني القوات العراقية والإيرانية اأثناء احلرب(. 

علما اأن هذا امل�سروع قد دعمته كل من الوليات املتحدة وبريطانيا واإ�سرائيل. 
ويالحظ اأن برنامج الت�سنيع الع�سكري الذي انتهجه النظام العراقي والذي 
من  جدا  قريبا  كان  فيه  الأ�سا�سي  اجلزء  ي�سكل  العمالق  املدفع  م�سروع  كان 
منوذج جنوب اأفريقيا العن�سرية يف منت�سف ال�ستينات. وقد اتبعت عدة دول 
اإ�سرائيل، الربازيل حتت احلكم  اأفريقيا خالل ال�سبعينات مثل  منوذج جنوب 

الع�سكري، الأرجنتني و�سيلي بدرجة اأقل. وكل هذه الدول م�سدرة لالأ�سلحة.
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املتحدة يف تلك  بالوليات  العراقي  النظام  التي ربطت  العالقات اجليدة  اإن 
النفط  ت�سدير  زيادة  اإىل  دفعت  ذلك  من  اأكرث  حت�سينها  �سبيل  ويف  الفرتة 
ال�سوق  ا�ستوردت  الأخرية. ففي عام 1990  اإىل هذه  ب�سكل ملحوظ  العراقي 
8% من  ي�سكل  والذي  العراقي  النفط  �سادرات  24% من جمموع  الأمريكية 
متليه  تكن  مل  الأمر  وهذا  النفط.  من  املتحدة  الوليات  ا�سترياد  جمموع 
�سيا�سية. وهذا ما  اأملته دوافع  واإمنا  العراق  ي�ستفيد منها  اقت�سادية  دوافع 
�سرح به �سدام ح�سني لدى ا�ستقباله لوفد من اأع�ساء الكونغر�ش الأمريكي 
النفط  �سادرات  زيادة  باأن  قال  اإذ   ،1990 عام  الكويت  غزو  قبل  العراق  زار 

العراقي اإىل الوليات املتحدة كانت قرارا �سيا�سيا. 
بغزو  القيام  العراق  ت�سليح  نتيجة  تكون  اأن  متوقعا  يكن  مل  الغرب  يف  يقال 
اإيران والأكراد. فقد  املباعة هدفها  باأن الأ�سلحة  الكويت، وكانوا يفرت�سون 
قال جون ميجر رئي�ش وزراء بريطانيا ال�سابق )قبل غزو الكويت كان التقييم 
ي�ستخدم قوته  �سوف  العراق  باأن  الأخرى  والدول  بريطانيا  له  انتهت  الذي 
الع�سكرية لتعزيز موقفه كقوة مهيمنة يف املنطقة وباأنه �سوف ل ي�سكل خطرا 

عدائيا على العامل(. 
غري  الأ�سلحة  �سناعة  وتكنولوجيا  التقليدية  بالأ�سلحة  العراق  ت�سليح  اإن 
التقليدية �سمحت للوليات املتحدة وبريطانيا ودول غربية اأخرى اأن تتوفر لها 
فر�سة موؤاتية ملعرفة جهود العراق لتطوير اإمكانات اأ�سلحة الدمار ال�سامل. 
وتطوير  �سناعة  يف  العراق  قطعه  الذي  ال�سوط  جيد  ب�سكل  يعرفون  وهم 
هذه الأ�سلحة. فمثال يقول مارك هيغ�سون ) لقد ا�ستلمنا تقاريرا ت�سري اإىل 
ا�ستخدام الغازات ال�سامة �سد الأكراد وال�سجناء ال�سيا�سيني واملختطفني اإىل 
غريه. وكان من غري املقبول اإعالن احلقيقة باأننا كنا مت�ساهلني مع العراق 

حيث من املحتمل اأن يكون هناك رد فعل برملاين و�سعبي(. 
للحرب  مبا�سرة  ح�سيلة  كان  الكويت  غزو  اأن   Steveyetn الكاتب  ويرى 
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العراقية-الإيرانية. اإذ دعمت الوليات املتحدة العراق يف تلك احلرب وجعلت 
�سدام ح�سني اأكرث ثقة بالنف�ش وهذه حفزته لغزو الكويت . و�ساهمت �سيا�سة 
الوليات املتحدة بهذه النتيجة من خالل دعم الإمكانيات الع�سكرية للعراق 
والتي اأ�سبحت اأكرث تطورا ب�سكل مهم باملقارنة مع و�سعها عندما دخل العراق 
احلرب. ثم اأن احلرب اأ�سعفت اإيران. ويرى مرة ثانية باأن غزو الكويت كان 
بدرجة كبرية نتيجة لال�سرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة. وقد قال جيم�ش 
اأو  )بطريقة  بو�ش  جورج  عهد  يف  ال�سابق  الأمريكي  اخلارجية  وزير  بيكر 
ح�سني  �سدام  غزو  عن  م�سوؤولة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  كانت  باأخرى 

للكويت. وهذا الأمر مثري لل�سخرية(.
لقد �سارك عدد كبري من الدول الغربية يف ت�سليح العراق وتقوية نظامه. فقد 
باعت النم�سا اأي�سا الأ�سلحة لكل من العراق واإيران. وقد مت ذلك بوا�سطة �سركة 
م�سنعة لالأ�سلحة اأ�سمها Voest Alpine تعود ملكيتها للدولة. وباعت ال�سركة 
ت�ساميم مدفع اإىل العراق يف عام 1978 بقيمة 2 مليون دولر. ولاللتفاف على 
القوانني النم�ساوية املحايدة التي حترم بيع الأ�سلحة لدول يف حالة حرب باعت 
اأكرب  الأردن  اأ�سبح  الورق  الأردن. والنتيجة على  اإىل  املدفع  ال�سركة ت�ساميم 
�سوق لالأ�سلحة النم�ساوية خالل الفرتة 1981-1990 مبجموع مبيعات و�سلت 
اإىل 320 مليون دولر من الأ�سلحة الرئي�سية. ل ميكن ت�سور اأن يقدم الأردن 
على م�ساعدة العراق ودعمه يف حربه مع اإيران دون موافقة وتاأييد الغرب. فقد 
�سجعت الوليات املتحدة ال�سركة املذكورة على بيع الأ�سلحة اإىل الأردن )اأي اإىل 
العراق(. وعندما بداأت النم�سا بيع الأ�سلحة اإىل اإيران حتركت الوليات املتحدة 
مع  اجتماعه  يف  ح�سني  �سدام  طلب  للتقارير  وطبقا  املبيعات.  هذه  مثل  ملنع 
وزير الداخلية النم�ساوي يف ني�سان| اأبريل 1982 الإ�سراع بت�سليم الأ�سلحة عرب 
الردن. ومن ثم باتت هذه الأخرية قوة ع�سكرية هائلة ولكن على الورق فقط، اإذ 

كانت معرب لكثري من الأ�سلحة امل�سدرة اإىل العراق من الدول الغربية.
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قوانينها  واإيران ولاللتفاف على  العراق  اإىل  الأ�سلحة  ال�سويد  باعت  كذلك 
املبيعات عرب دول  تتم  كانت  الأ�سلحة لدول يف حالة حرب  بيع  التي حت�سر 

اأخرى مثل �سنغافورة، �سوي�سرا، الرنويج، بلجيكا وهولندا.
اإىل العراق واإيران هي:  وهناك قائمة طويلة بالدول التي �سدرت الأ�سلحة 
ال�سرقية،  اأملانيا  جيكو�سلوفاكيا،  ال�سني،  �سيلي،  بلغاريا،  الربازيل،  بلجيكا، 
اأثيوبيا، فرن�سا، اليونان، هنغاريا، اإيطاليا، هولندا، كوريا ال�سمالية، باك�ستان، 
ال�سابق،  ال�سوفيتي  الحتاد  العن�سرية،  اأفريقيا  جنوب  الربتغال،  بولندا، 
اإ�سبانيا، �سوي�سرا، اململكة املتحدة، الوليات املتحدة، اأملانيا الغربية، يوغ�سالفيا 

واإ�سرائيل. 
اأمام جمل�ش   Alan Clark اآلن كالرك  الربيطاين  التجارة  وزير  قال  فقد 
ل�ستخدام  اإدانتنا  العراقية  للحكومة  اأو�سحنا  )نحن   1988 عام  العموم 
الأ�سلحة الكيماوية و�سوف ن�ستمر يف عمل ذلك. ويف نف�ش الوقت يجب اأن ل 
نفقد الب�سرية باأهمية تطوير العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية مع العراق، 
وتوفري قرو�ش الت�سدير له تعد م�ساهمة رئي�سية يف ذلك(. اأخريا اإذا كانت 
�سانعي  فعلى  الكوارث  هذه  مثل  حدوث  ملنع  حقيقة  تواقة  احلكومات  هذه 

القرار اأن يتعلموا جيدا من درو�ش التاريخ.

الرتجمة عن كتاب:
 Mark Phythian, Arming Iraq: How the U.S. and Britain Secretly Built Saddam’s War Machine,

Boston: Northeastern University Press, 1997.
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�صدام يغتال رجل دين

 19 املوافق  املا�سية  اجلمعة  م�ساء  من  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  يف 
الزعيم  ال�سدر،  �سادق  حممد  اهلل  اآية  كان   ،1999 فرباير  �سباط| 
ب�سيارته  منزله  اإىل  متوجها  العراق  يف  ال�سيعة  امل�سلمني  لدى  املعروف 
كما كان يفعل ذلك كل يوم من مكتبه الكائن يف �سواحي املدينة املقد�سة، 
وكان  بغداد.  غرب  جنوب  والواقعة  الفرات  نهر  من  القريبة  النجف 
كم�ساعدين  يعمالن  واللذان  ال�سيارة،  يف  معه  وموؤمل  م�سطفى  ابناه 

له.  وك�سائقني 
لكنهم مل ي�سلوا املنزل اأبدا. ويف اأول تقرير مف�سل حول حادث الغتيال، 
اأطلقت  طرق  تقاطع  تدخل  ال�سيارة  كانت  عندما  اأنه  الندبندت  علمت 
اأمطرت  ذلك  وبعد  موقع.  من  اأكرث  من  اآلية  بنادق  من  النار  عليها 
بالر�سا�ش حيث مات الرجال الثالثة بداخلها اأو جرحوا جراحا مميتة. 
ويقول اأقارب ال�سحايا اأن قوات الأمن العراقية اأغلقت املكان يف احلال، 

ومل ت�سمح حتى لالإ�سعاف باملرور اإىل مكان احلادث. 
بغداد  كانت  اإذ  احلكومية.  اجلهات  عمل  من  بالتاأكيد  الغتيال  كان 
 %55 العراقيون  ال�سيعة  ي�سكل  حيث  ال�سيعة،  الدين  رجال  تهدد  دائما 
اأنكرت حقوقهم ال�سيا�سية. وكان  من جمموع ال�سكان، لكن لقرون خلت 
املعروفني،  ال�سيعة  الدين  رجال  من  اثنان  املا�سية  ال�سنة  يف  اغتيل  قد 

واآخرون غريهم هوجموا بالبنادق يف داخل مدينة النجف اأو حولها. 
وقد اأ�سرت احلكومة باأن ُيدفن ال�سيد ال�سدر على عجل مع اإظهار اأقل 
ما ميكن من م�ساعر احلزن، لكن هذا الإجراء مل يكن كافيا ملنع اندلع 
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اأكرث ال�سطرابات ال�سعبية انت�سارا يف العراق منذ انتفا�سة ال�سيعة عام 
من  ح�سني  �سدام  الرئي�ش  اأخرجت  التي  اخلليج  حرب  اأعقاب  يف   1991

الكويت. 
ويف الأيام القليلة املا�سية فقط اأ�سبح وا�سحا حجم احلوادث التي وقعت 

بعد و�سول �سهود عيان اإىل الأردن واإيران. 
اإن �سبب الأحداث املحزنة التي وقعت يعود اإىل اأن ال�سيد ال�سدر كان قد 
قاد املرجعية ملدة �ست �سنوات بطريقة متوافقة مع احلكومة، لكنه ك�سب 
و�سكان  ال�سباب  من  ال�سيعة  و�سط  الأتباع  من  كبرية  اأعدادا  تدريجيا 

املدن وروؤو�ساء الع�سائر.
يحمل  علني،  وب�سكل  اأخذ،  فقد  دينية  مكانة  من  به  يتمتع  ملا  ونظرا 
التي  املعاناة  م�سوؤولية  وحلفائها  املتحدة  الوليات  اإىل  اإ�سافة  النظام 

يتعر�ش لها ال�سعب العراقي.
وعندما اأعلن نباأ وفاته من قبل وكالة الأنباء الر�سمية اندلعت التظاهرات 
وال�ستباكات عرب جنوب العراق، حيث ي�سكل ال�سيعة الغالبية. ويف بغداد 
خرج امل�سلون من اأحد اجلوامع الواقعة يف مدينة �سدام* وهي اأكرب حي 
قوات  اأطلقت  وقد  اأكرب".  "اهلل  يهتفون  وهم  ال�سارع  اإىل  فقري، خرجوا 
يف  العراقية  امل�سادر  وتقول  اأخوان.  ومات  احلال  يف  عليهم  النار  الأمن 

طهران اأنه قد مات 13 �سخ�سا يف اأماكن اأخرى.
كان بع�ش التوتر قد بداأ قبل مقتل ال�سيد ال�سدر، ففي مدينة النا�سرية 
التي تقع على نهر الفرات قام احلاكم املحلي "املحافظ" باعتقال ممثل 
اآية اهلل ال�سدر، ال�سيخ اخلفاجي، قبل يومني من حادث الغتيال وذلك 
لنتقاده احلكومة. وقد ذهبت جمموعة من ال�سكان املحليني اإىل املحافظ 
تطلب منه الإفراج عن ال�سيخ املعتقل، وبعد اأن رف�ش ذلك، هاجم ال�سكان 
مقرات الأمن يف املدينة، ويف اأثناء ذلك اأ�سرب اأ�سحاب املحالت باإغالق 
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اإىل  بكثافة  اجلمهوري  احلر�ش  قوات  احلكومة  اأر�سلت  وقد  حمالتهم. 
اأكرث  ا�ستباكات  حدثت  الغتيال  وبعد  التجول.  حظر  واأعلن  املدينة 

ات�ساعا مع املتظاهرين الذين كانوا يهتفون "املوت ل�سدام".
ال�سيعة  عند  مقد�ش  مكان  يف  اندلعت  قد  العنف  اأعمال  اأ�سواأ  وكانت 
هذا  كون  للحكومة  تهديدا  هذا  ويعترب  النا�سرية،  عن  ميال   20 يبعد 
املكان يقع بالقرب من مناطق الأهوار يف جنوب العراق التي يوجد فيها 
على  النار  الأمن  قوات  فتحت  وقد  احلكومة.  يقاتلون  اأقوياء  مقاتلون 

املتظاهرين، حيث ُقتل على الأقل خم�سة �سمنهم اثنان بعمر 14 �سنة. 
اأن  الوا�سح  من  لكن  معروف  غري  الأخرى  الأماكن  يف  القتلى  عدد  اإن 
قوات الأمن كانت لديها اأوامر باإطالق النار على الفور على املحتجني. 
اإيران باأنه كانت هناك ا�ستباكات يف مدن  ويقول العراقيون يف املنفى يف 
احلدود  من  قريباً  دجلة  نهر  على  الواقعة  العمارة  الكوت،  ال�سيعة: 
الإيرانية. وذكروا اأي�سا اأن مدينة الب�سرة ق�سفت باملدفعية، وهي ثاين 

مدن العراق والواقعة يف جنوبه.
املناطق  ويف  بغداد  يف  ال�سدر  اهلل  اآية  ممثلي  اأي�سا  الأمن  قوات  اعتقلت 
الرئي�سية لل�سيعة. وفر�ست الإقامة اجلربية على عقيل املو�سوي و�سيخ 

اأحمد ال�سمخي اللذين كانا جزءا من جمموعة ال�سدر.
ويف وقت �سابق يف عام 1991 كان �سدام ح�سني قد اعتقل حوايل مائة من 

رجال الدين ال�سيعة اختفوا، ومل يعرث لهم على اأثر. 
اإيقاف منو  ت�ستهدف  ال�سدر كان �سمن خطة  ال�سيد  اغتيال  اأن  وُيعتقد 
اأحد عنا�سر هذه اخلطة. يقول ليث كبة،  حركته، وكان الغتيال فقط 
)ق�سف  ال�سحراء  ثعلب  عملية  "بعد  اخلارج  يف  يعي�ش  عراقي  وهو 
كانون  يف  وبريطانيا(  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قبل  من  العراق 
للحكومة  املناوئة  القيادات  الق�ساء على كل  الأول| دي�سمرب قرر �سدام 
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وكان  حمتملة.  انتفا�سة  اأي  قيادة  من  متكنها  مبوا�سفات  تتمتع  والتي 
ال�سيد ال�سدر اأكرث القيادات ال�سيعية بروزا". 

ال�سيعة  الدين  رجال  من  اثنان  ُقتل  كذلك  ممكن،  ال�سيء  هذا  اإن 
املعروفني يف ال�سيف املا�سي، هما اآية اهلل مرت�سى الربوجردي واآية اهلل 
مريزا على الغروي. هذا الأخري اأطلقت عليه النار من بندقية اآلية، وهو 
ُقتل  الذي  للهجوم  م�سابه  هجوم  يف  و�سائقه  زوجته  ابن  مع  �سيارته  يف 

فيه اآية اهلل ال�سدر.    
ال�سيعي  القائد  باغتيال  �سدام  قرار  وراء  يقف  الذي  الأكرب  ال�سبب  اإن 
للنظام،  املعادي  ال�سدر  ال�سيد  موقف  تزايد  اإىل  يعود  اأن  املرجح  من 

وكذلك يعود اإىل منو قوته ال�سيا�سية.    
اأتباع  له  واأ�سبح  �سنوات  �ست  خالل  قوته  ال�سدر  اهلل  اآية  بنى  لقد 
خمل�سون مع عدة اآلف من الطلبة املتدينني، وقام بتعيني ممثلني عنه 
لكن  الغالب  يف  )�سيعة  الع�سائر  روؤو�ساء  اإليه  وياأتي  ال�سيعية.  املدن  يف 
واأ�سبح  ق�ساته  عني  وقد  �سلطتهم.  من  ليعززوا  وذلك  �سنة(  البع�ش 

نقده للحكومة اأكرث عالنية. 
توجيه  عن  التوقف  منه  املحلية  ال�سلطات  طلبت  اأ�سابيع  ثالثة  قبل 
احلقيقية  قول  يجب  باأنه  منه  اعتقادا  الطلب  هذا  رف�ش  لكنه  النقد. 
اأنه  يبدو  له  ديني  اآخر حديث  العواقب. ويف  ملواجهة  ذلك  اأدى  لو  حتى 
وفاته  نباأ  العراقيون  ي�سمع  عندما  بالقول،  له.  يحدث  �سوف  ما  توقع 

فيجب عليهم عدم التوقف عن �سلواتهم. 

* كانت يف الأ�سل ت�سمى مدينة الثورة منذ اإن�سائها بعد ثورة 14 متوز 1958، وغرّي �سدام فيما بعد 
ال�سخ�سي. )املرتجم(  ا�سمه  ا�سمها لتحمل 

الرتجمة عن �سحيفة الندبندت Independent  الربيطانية، العدد 26 �سباط| فرباير 1999.
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اأولوية بو�ض يف العراق لي�صت الدميقراطية

اأبدا"  تهرب  لن  �سوف  "اأمريكا  باأن  بو�ش  دبليو  جورج  الرئي�ش  ي�سر  بينما 
فاإن نقا�سا حاميا يحتدم متاما حتت �سطح اإدارته حول متى وكيف �ستخرج 
اأمريكا من العراق. النقا�ش ي�سمل اأولئك الذين يف�سلون بذل جهود كبرية 
اأن  واآخرون يريدون  الأو�سط  ال�سرق  العراق منارة للدميقراطية يف  جلعل 
القوات  تتمكن  املتمردين حتى  املتحدة مهمتها على هزمية  الوليات  تركز 

الأمريكية من العودة اإىل بالدها.
ذلك  مع  لكن  العراق.  �سد  احلرب  حكمة  يف  �سك  بو�ش  اإدارة  يف  قليل  عدد 
اأن  ون�ستطيع  احلرب.  هدف  حول  عميقا  انق�ساما  الإجماع  هذا  اأخفى 
القوميني  الإمربياليني"و"  "الدميقراطيني  بني  النق�سام  هذا  منيز 

املت�سددين".
نائب  ولفويتز  بول  يقودهم  الذين  الإمربياليون  الدميقراطيون  يعتقد 
اأمريكا ميكن  باأن  الإدارة الأمريكية  الدفاع واملحافظون اجلدد خارج  وزير 
اإذا �سارت بقية دول العامل على املفهوم الأمريكي. وطبقا  اأمان  اأن تكون يف 
من  املزيد  و�سرف  الأمريكية  القوات  من  املزيد  ن�سر  يف�سلون  فهم  لذلك 
اأملانيا  اأجل بناء عراق م�ستقر ودميقراطي. منوذجهم يف ذلك  الأموال من 
بعد احلرب العاملية الثانية حيث الحتالل الع�سكري الطويل الأمد وخطة 
اأملانيا  مار�سال جلبت ظروف احلرية والدميقراطية والزدهار لأوروبا مع 

التي متثل قلبها. 
القوميون املت�سددون مثل دونالد رام�سفيلد وزير الدفاع ودك ت�سيني نائب 
باأن  يعتقدون  وهم  واملكلفة  الطموحة  الروؤية  هذه  ي�ساطرون  ل  الرئي�ش 
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التهديدات  واجتثاث  اأعدائها  هزمية  الأول  املقام  يف  يتطلب  اأمريكا  اأمن 
تواجهها. التي 

بعد هجمات 11 اأيلول| �سبتمرب 2001 الإرهابية جعلت عالقات �سدام ح�سني 
مع الإرهابيني ورغبته لمتالك اأ�سلحة الدمار ال�سامل منه خطرا ل ميكن 

قبوله. لذا من وجهة نظر الإدارة الأمريكية يجب اأن يرحل. 
العراق  يف  املتحدة  الوليات  ان�سغال  اإن  املت�سددين  القوميني  اإىل  بالن�سبة 
لي�ش لإقامة جنة عدن للدميقراطية ولكن لهزمية املتمردين والإرهابيني. 
�سيادة مدعومة من  ذات  اأفغان�ستان حيث حكومة حملية  منوذجهم يف ذلك 
قبل قوات دولية حلفظ ال�سالم مت�سك بالأمن الداخلي بينما تركز القوات 

الأمريكية جهودها كلية ملواجهة العمليات الإرهابية.
اأين يقع بو�ش من هذا النقا�ش؟ لقد اأ�ستخدم بو�ش بني الفينة والفينة لغة 
الدميقراطيني الإمربياليني الطنانة ب�سكل لفت يف خطابه املثري يف الأ�سبوع 
تعوزها  التي  وامل�سلحة  بلد  بناء  لفكرة  الأمد  الطويل  ازدراءه  لكن  الأخري. 
احليوية يف اإعادة بناء اأفغان�ستان والف�سل الأويل لدفع مروؤو�سيه لو�سع خطة 
لذا  املت�سددين.  القوميني  خانة  يف  يقع  جعله  ذلك  كل  العراق  بناء  لإعادة 
دعوته الأخرية لتدريب ال�سرطة العراقية وقوات الأمن لتقليل وجود القوات 

الأمريكية يف العراق هي دليل اإ�سايف على هذا الجتاه. 
الرتاجع امل�ستمر يف دعم الراأي العام الأمريكي ل�سيا�سات بو�ش يف العراق �سوف 
يعزز تف�سيله للنموذج الأفغاين بدل من النموذج الأملاين. وهو من املحتمل 
اأن يتحرك ب�سرعة لإعادة كامل ال�سيادة للعراق ونقل ال�سلطة ال�سيا�سية اإىل 
تركز  حجما  اأ�سغر  للطوارئ  اأمريكية  قوات  تبقى  و�سوف  موؤقتة.  حكومة 

جهودها ملقاومة املتمردين والإرهابيني.
ال�سيا�سية  اخل�سائر  يقلل  اأن  ميكن  الإ�سرتاتيجية  يف  التحول  هذا  مثل 
الداخلية للرئي�ش بو�ش الناجتة عن تدهور الو�سع يف العراق. وهذا التغري 
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�سوف ميكن القوات الأمريكية من البقاء خارج املدن بو�سع جيد حيث تكون 
اإن  املتمردة.  القوى  �سد  �سريعة  بغارات  وللقيام  للطوارئ  فقط  م�ستعدة 
القوات الأ�سغر حجما التي ت�سكل موطئ قدم �سوف تقلل من حجم اخل�سائر 

يف �سفوف القوات الأمريكية بدرجة مهمة.
والعامل؟  الأو�سط  وال�سرق  العراق  يف  ال�ستقرار  ق�سية  هذا  يخدم  هل  لكن 
بقيت  طالبان  نظام  �سقوط  من  �سنتني  بعد  انه  لنا  يبني  اأفغان�ستان  مثال 
اأعداد كبرية من طالبان وقادة القاعدة فيما الأمن غري م�ستقر يف كل مكان 
من البالد عدا كابل. وفيما العملية الد�ستورية تتقدم اإىل الأمام لكن البلد 
يخطو ب�سعوبة نحو دميقراطية ناب�سة باحلياة مثلما متنى لها البع�ش اأن 

تكون.
اأن  ميكن  العراق  يف  والإرهاب  التمرد  مواجهة  جهود  على  الأكرث  الرتكيز 
موا�سلة  على  املتحدة  الوليات  تعهدت  اإذا  فيما  فقط  اأكرب  جناحا  يثبت 
املهمة بنجاح. لذلك رمبا من املمكن قيام درجة من ال�ستقرار خالل ال�ستة 
والقمع  احلرب  دمرته  جمتمع  حتويل  لكن  القادمة.  �سهرا  ع�سر  الأثني  اأو 
الوح�سي واإدارة اقت�سادية �سيئة وف�ساد وتباينات اثنية وع�سائرية ودينية اإىل 
التي ترد يف  تلك  اأكرب من  دولية  �سوف يتطلب جهودا  منارة للدميقراطية 

ذهن ال�سيد بو�ش. 

الرتجمة عن �سحيفة Financial Times العدد 11 ت�سرين الثاين| نوفمرب 2003.  
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اأمريكا عند مفرتق طرق .. الدميقراطية، القوة 
واأرث املحافظني اجلدد

 11 يف  القاعدة  هجمات  منذ  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  يخ�ش  فيما 
العراق  احتالل  فوكوياما  فران�سي�ش  الكاتب   ينتقد   ،2001 اأيلول|�سبتمرب 
وي�سع نف�سه على طريف نقي�ش مع اأ�سدقائه من املحافظني اجلدد �سواء داخل 
اأو خارج اإدارة بو�ش. وي�سرح كيف اأن اإدارة بو�ش يف قرارها غزو العراق اأخفقت 
احلرب  يف  اأخطاأت  الإدارة  لأن  اأوًل  الأمريكية.  اخلارجية  ال�سيا�سة  اإدارة  يف 
لذلك  اإ�سافة  اخلارجية.  ل�سيا�ستها  الرئي�سية  الركيزة  ت�سكل  التي  الوقائية 
اأ�ساءت التقدير ب�سورة �سيئة لرد الفعل العاملي ملمار�ستها "الهيمنة املُح�سنة" 
واأخرياً ف�سلت يف توقع ال�سعوبات املرافقة لعملية الهند�سة الجتماعية ذات 
حكومة  لتاأ�سي�ش  املرافقة  ال�سعوبات  تقدير  اأ�ساءت  اإجمال  الكبري.  احلجم 

دميقراطية ناجحة يف العراق.
مل يكن غزو العراق ا�ستجابة وا�سحة لأحداث 11 اأيلول|�سبتمرب. وقد توقعت 
اإدارة بو�ش حرباً ق�سرية الأجل وحتوًل �سريعا ون�سبياً غري موؤمل لعراق ما 
بعد �سدام ح�سني. واأولت اهتماماً قليال ملتطلبات اإعادة البناء لفرتة ما بعد 

انتهاء احلرب وتفاجاأت عندما وجدت نف�سها تقاتل التمرد لفرتة طويلة.
لقد اقرتح منظرو الفكر املحافظ اجلديد يف ال�سنوات التي كانوا فيها خارج 
ال�سلطة قبل انتخابات عام 2000 اأجندة ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية التي 
تت�سمن تغيري الأنظمة والهيمنة املُح�سنة والتفرد الأمريكي لتكون عالمة 
فارقة يف ال�سيا�سة اخلارجية لإدارة بو�ش. وقال الكثري من املحافظني اجلدد 
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خالل اأواخر الت�سعينات باأنه يجب على الوليات املتحدة اأن ت�ستخدم تفوقها 
من  مهمة  اإ�سرتاتيجية  اأجزاء  على  املُح�سنة"  "الهيمنة  لفر�ش  الع�سكري 
العامل. والكثري منهم كانوا يوؤيدون احلرب بقوة ودافعوا عن حتويل الرتكيز 

من منظمة القاعدة اإىل العراق.
اأعمار العراق وكانت  اإدارة بو�ش يف توقع متطلبات ال�سلم واإعادة  وقد ف�سلت 
متفائلة ب�سكل مفرط يف تقديرها ل�سهولة الهند�سة الجتماعية بنطاق كبري 

واإمكانية اإمتامها لي�ش يف العراق فح�سب واإمنا يف ال�سرق الأو�سط ككل.
وك�سفت حرب العراق حدود الهيمنة املُح�سنة يف الوليات املتحدة. لكن اأي�سا 
ك�سفت حمدودية وجود املوؤ�س�سات الدولية خ�سو�سا الأمم املتحدة التي كانت 
تكن  ومل  الدولية.  لل�سرعية  مالئم  كاإطار  الأوروبيني  قبل  من  ف�سلت  قد 
اإىل  للذهاب  املتحدة  الوليات  قرار  على  امل�سادقة  على  قادرة  املتحدة  الأمم 
هذا  يعد  الوجهتني  كال  ومن  تريد.  ما  عمل  من  وا�سنطن  وقف  اأو  احلرب 

ف�سل لهذه املنظمة. 
العامل اليوم ل ميتلك موؤ�س�سات عاملية كافية قادرة على منح ال�سرعية للعمل 
ال�سرعية  ملتطلبات  جيد  توازن  جديدة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  و�سيخلق  اجلماعي 
اأكرث من  ونتيجة  القادم.  للجيل  الأوىل  املهمة  يكون  �سوف  وهذا  والفعالية 
مائتي �سنة من التطور ال�سيا�سي اأ�سبحنا ن�سبيا منتلك فهماً جيداً حول كيفية 
اإن�ساء املوؤ�س�سات التي هي قواعد ملزمة وم�سوؤولة وفعالة ب�سكل معقول. واإىل 

الآن لي�ش لدينا موؤ�س�سات كافية للم�ساءلة الأفقية بني الدول.
احلاجة اإىل امل�ساءلة الأفقية اأ�سبحت على وجه اخل�سو�ش حا�سمة ل�سببني. 
اقت�ساديا  متزايد  ب�سكل  تتداخل  املجتمعات  باأن  تعني  التي  العوملة  الأول 
وثقافيا حيث التغري يف التكنولوجيا اأو ال�ستثمار على بعد اآلف الكيلومرتات 
ميكن اأن يوؤدي اإىل فقدان العمل وتاأثريات ثقافية جديدة اأو اأ�سرار بيئية يف 
بلد الأ�سل. ال�سبب الثاين حقيقة وزن الوليات املتحدة على امل�ستوى الدويل 
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الذي خلق عدم توازن مالزم: حيث ت�ستطيع الوليات املتحدة اأن توؤثر يف دول 
التاأثري  درجة من  الدول من ممار�سة  تتمكن هذه  اأن  دون  العامل  كثرية يف 
القوة  عامل  يف  و�سوحا  اأكرث  يبدو  الأمر  وهذا  املتحدة.  الوليات  يف  املماثل 

الع�سكرية اإذ ت�ستطيع الوليات املتحدة تغيري نظام يبعد عنها 8.000 ميل. 
اأجندة  نفذت  التي  بو�ش  اإدارة  نقد  بخ�سو�ش  الدائر  اجلدل  ك�سف  يوفر 
خالل  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  على  فر�ست  التي  اجلدد  املحافظني 
املحافظ  الفكر  مواقف  تباين  من  رائعاً  تاريخاً  للرئا�سة  الأوىل  الفرتة 
اجلدد  املحافظني  اأرث  اأو  تركة  اإن  املا�سي.  القرن  ثالثينات  منذ  اجلديد 
م�ساألة معقدة ميكن اأن تف�سر ب�سكل خمتلف متاما عما كانت عليه بعد انتهاء 
بعد  ما  لتحدي  ا�ستجابة  بو�ش  اإدارة  تقديرات  �سوء  وب�سبب  الباردة.  احلرب 
11 اأيلول|�سبتمرب، فاإن نهجا جديدا مطلوب لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية 
من خالل ال�ستفادة من هذه الأخطاء التي قد تتحول اإىل جوانب ايجابية 
التي  للطريقة  واقعية  اأكرث  نظرة  مع  بالرتباط  اجلديد  املحافظ  للرتاث 

ميكن اأن ت�ستخدم فيها الوليات املتحدة القوة يف اأنحاء العامل. 
يبدو من امل�سكوك فيه جداً باأن التاريخ �سوف يحكم على حرب العراق بلطف 
حيث خلقت اإدارة بو�ش بغزو العراق نبوءة ذاتية التحقق تتمثل يف اأن العراق 
الآن حل حمل اأفغان�ستان كقاعدة جذب وتدريب والقيام بالعمليات من قبل 
للهجوم.  الأمريكية  الأهداف  من  الكثري  تعر�ش  مع  الإرهابية  املنظمات 
العالقة ال�سعيفة بني الإرهابي الأردين اأبي م�سعب الزرقاوي والبعثيني يف 
العراق ما قبل احلرب منت باجتاه حتالف كبري كامل يغذيه ال�ستياء املتبادل 
من الحتالل الأمريكي. الوليات املتحدة ل تزال متلك فر�سة لبناء عراق 
دميقراطي يهيمن عليه ال�سيعة لكن احلكومة اجلديدة �سوف تكون �سعيفة 
ل�سنوات قادمة وتعتمد بدرجة كبرية على الدعم الع�سكري الأمريكي.  جداً 
وراءها  الن�سحاب وتركت  الأخري من  املتحدة يف  الوليات  اإذا متكنت  وحتى 
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بعد  �سنتني  يف  اأوًل  �سخمة:  �ستكون  التكاليف  فاإن  م�ستقرة  دميقراطية 
الحتالل اأنفقت الوليات املتحدة مائتي مليار دولر مع خ�سائر ب�سرية رمبا 
و�سلت اإىل 15000 قتيل وجريح. وثانياً من اجلانب العراقي ي�سل عدد القتلى 
ب�سبب الحتالل والتمرد اإىل ع�سرات الآلف؛ رغم اأنه مل تعد جتاوزات �سدام 
خ�سارة  متثل  مل�ساعدته  ن�سعى  كنا  بلد  يف  الإ�سابات  هذه  لكن  قائمة  ح�سني 

ب�سرية فادحة.

الأ�سلي للكتاب: العنوان 
 Francis Fukuyama, America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative
legacy, New Haven, CT: Yale University Press, 2006.
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الفدرالية يف اأوروبا واأمريكا الالتينية
املفاهيم، الأ�صباب والنتائج 

د. كينت �إيتون * 
الأخرية.  ال�سنوات  يف  والهتمام  املعاجلة  من  كبري  بقدر  الفدرالية  حظيت 
اأكرث  اأ�سبحت  لكنها  بالتاأكيد جديدة،  تكن  الفدرالية مل  املوؤ�س�سات  اأن  رغم 
ومتزامنة  النت�سار  وا�سعة  اجتاهات  لأربعة  تاأثريات مرتابطة  نتيجة  بروزاً 
تقريباً: الدمقرطة، الليربالية القت�سادية، الالمركزية وم�ساوئ النزاعات 
الأنظمة  من  والتحولت  بالدمقرطة،  يتعلق  فيما  امل�سلحة.  الداخلية 
ال�ستبدادية وا�سرتاكية الدولة يف الثمانينات والت�سعينات من القرن املا�سي 
الفدرالية  الرتتيبات  املهمة فجاأة غر�ش معنى جديد يف  الدول  يف عدد من 
املوجودة قبل ذلك التاريخ. يف نف�ش الوقت، تق�سيم ال�سلطة بني احلكومات 
تاأييد الدميقراطية  ا�ستوؤنف باجتاه  – �سمته الفدرالية-  الوطنية واملحلية 
والدعوة للبحث عن و�سائل تقلل من اإمكانية احلكم الدكتاتوري م�ستقباَل. يف 
حالت اأخرى، لزال وجود املمار�سات ال�ستبدادية على امل�ستوى املحلي، يعقد 
الر�سمي  بالتحول  �سرعت  التي  الفدراليات  يف  الدميقراطية  تعميق  جهود 
نحو الدميقراطية على امل�ستوى الفدرايل. يف هذه ويف حالت اأخرى، األقت 

الدمقرطة ال�سوء على الهتمام املتجدد بالفدرالية.
ال�سوق،  اقت�ساد  لنماذج  الوا�سع  والتبني  القت�سادية،  بال�سيا�سة  يتعلق  فيما 
اأي�ساً على الأهمية الكامنة يف الت�سكيالت الفدرالية. بينما يف  األقي ال�سوء 
القرن الأخري، ا�ستمرت كل النماذج القت�سادية غري التقليدية من الكنزية 
وكان  الوطني،  امل�ستوى  على  القرار  �سنع  اأهمية  على  توؤكد  املارك�سية  اإىل 
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التخلي عن الدور القت�سادي للحكومات الوطنية اأكرث حداثة، وقد خلق عدداً 
الفدرالية.  الأنظمة  امل�سكلة يف  املحلية  للوحدات  الفر�ش )والتحديات(  من 
يف بع�ش احلالت، تبدو املناف�سة بني هذه الوحدات على الراأ�سمال امل�ستثمر 
حالت  يف  ال�سوق.  اقت�ساد  على  القائم  القت�سادي  النمو  اآفاق  حت�سن  باأنها 
ممار�سات  لتبني  �سلطتهم  املحلية  الوحدات  يف  املوظفون  ي�ستخدم  اأخرى، 
الليربالية، وهذا يقود  املناهج القت�سادية  تكون متنافرة بدرجة كبرية مع 
اإىل ف�سل التن�سيق على امل�ستويات احلكومية. يف كال ال�سيناريوهني اأ�سبح من 
ال�سعب فهم النتائج القت�سادية على امل�ستوى الوطني، بدون اأن ي�سبق ذلك 

فهم ال�سلوك القت�سادي للحكومات املحلية. 
من  جمموعة  بتبني  فقط  تتمثل  ل  فاإنها  الالمركزية،  مل�ساألة  بالن�سبة 
اأكرث فدرالية لكنها  الفدرالية  الأنظمة  التي جعلت  الإجراءات الالمركزية 
الفدرالية  اإىل منطقة رمادية بني  اأ�س�ش الدول املوحدة  اأي�ساً غريت ر�سمياً 
الدول  عدد  يفوق  املوحدة  الدول  عدد  ا�ستمر  اليوم،  عامل  يف  والوحدة. 
التي  الدول  يف  حتى  اأهمية  اأكرث  اأ�سبح  الفدرالية  مبداأ  لكن  الفدرالية، 
امل�ستوى  على  الفاعلني  من  الكثري  تبنى  بالفدرالية.  نف�سها  نعت  حتا�ست 
اأكرث  يعترب  ما  لتعطيل  كاأ�سلوب  املوحدة  الدول  يف  الالمركزية  الوطني 
املطالبات تهديدا للوحدة وهو الفدرالية. بالرغم من ذلك فاإن الأثر املرتاكم 
لزيادة قيمة الإ�سالحات الالمركزية يف الدول املوحدة التي ت�سمل تفوي�ش  
ال�سرائب واإدخال النتخابات على امل�ستوى الو�سطي للحكومات ميثل بدون 
الالمركزية  الفدرايل.  النظام  نحو  الدول  هذه  توجه  على  موؤ�سراً  �سك 
الدول  من  الكثري  دفعت  الأوىل  �سعبية  لكن  متمايزة  مفاهيم  والفدرالية 

باجتاه الأخرية.
يف ال�سنوات التي تلت نهاية احلرب الباردة، فاإن تزايد ق�سوة النزاعات امل�سلحة 
كا�سرتاتيجية  الفدرالية  يف  امل�سلحة  عّمق  الأهلية  واحلروب  الداخلية 
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النزاع  يتفوق  فعندما  والإثنية.  الإقليمية  اخلالفات  لت�سوية  موؤ�س�ساتية 
الداخلي على النزاع بني الدول وي�سبح اأكرث امل�سادر املاألوفة للعنف ال�سيا�سي 
يف عامل اليوم ت�سبح الفدرالية خياراً مهماً بالن�سبة لأولئك الذين يبحثون 
عن هند�سة املوؤ�س�سات التي ت�ستطيع توفري الأمن يف بيئات ما بعد النزاع. حتى 
النزاعات الأخرية بني الدول التي ت�سمل حروب الوليات املتحدة الأمريكية 
يف اأفغان�ستان والعراق و�سربيا، اأطلقت نقا�سا جديا حول كيف ميكن اأن تعزز 

الفدرالية واحلكم الذاتي ال�ستقرار يف فرتة ما بعد النزاع. 
ب�سبب املدى العاملي لهذه الجتاهات الأربعة، جذبت الفدرالية اهتماما فعليا 
اأكرث كمو�سوع للدرا�سة يف كل مكان. وقد اأنتجت حديثا اأدبا حيوياً خ�سو�ساً 
يف اأوروبا واأمريكا الالتينية، حيث تقف الفدرالية وانبعاث امل�سالح الإقليمية 
والهويات ب�سكل عام يف تعار�ش حاد مع اأمناط بناء الدولة التي طال عليها 
الزمن. يف كال املنطقتني ت�سمن توطيد الدولة يف مراحل تاريخية خمتلفة 
)اأوروبا يف الفرتة احلديثة املبكرة واأمريكا الالتينية يف القرن التا�سع ع�سر( 
النق�سامات  ل�ستبدال  الدول  موؤ�س�سي  قبل  من  وناجحة  كبرية  حماولت 
على  الدولة  لبناء  حالة  كل  ت�سمنت  حيث  وظيفية.  بانق�سامات  الإقليمية 
ال�سراع  اأهمية  الإقليمية، وتنامي  الإقليمية وكتم لل�سراعات  قمع للهويات 
بني املجموعات الوظيفية التي ل تهدد مطالبة املركز يف ال�سيادة على الرتاب 
الوطني. على النقي�ش من بناء ما ي�سمى الدولة املركبة يف الوليات املتحدة 
التي بحثت عن ت�سوية بدل قمع النق�سامات الإقليمية فاإن الأهمية املتزايدة 
واأمريكا  اأوروبا  يف  بالفدرالية  اجلديدة  واملطالبات  الإقليمية  للمطالبات 
الالتينية تقرتح العودة اإىل النمط املبكر للحياة ال�سيا�سية الذي يعود تاريخه 
اإىل ما قبل توحيد الدولة. وبينما بقيت الفدرالية من بدايتها مبداأ تنظيمياً 
وموؤخراً  ن�سبيا  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا  �سهدت  املتحدة،  الوليات  يف  مهماً 
الفدرالية، كما ظهر ذلك  املبادئ  فقط نقا�سات متجددة وجدية حول تبني 
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بو�سوح اأكرب يف بناء الإحتاد الأوروبي الفدرايل، والن�سالت القا�سية املتزايدة 
لإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سات املحلية يف الكثري من اأجزاء اأمريكا الالتينية. 

 
�ملفهوم و�الختيار�ت �ملختلفة

ترد يف اأربعة كتب تبحث يف الفدرالية  لكل من: زيبالت، ويبل�ش، دياز- كايرو�ش 
و كيليمن تعريفات دقيقة للفدرالية رغم اأنها مت�سابكة اإىل حد ما. بالن�سبة 
ل  موؤ�س�ساتية  د�ستورية  ميزات  ثالث   " الفدرالية  تت�سمن  زيبالت  لكتاب 
تتجزاأ: )1( م�ساركة ر�سمية اأو غري ر�سمية للحكومات املحلية يف عملية �سنع 
القرار على م�ستوى احلكومات الوطنية: )2( حرية الت�سرف باملالية العامة 
على امل�ستوى املحلي و: )3( الإدارة الذاتية للحكومات املحلية". على العك�ش 
على  كايرو�ش  ودياز-  ويبل�ش   يركز  الثالثة  الأجزاء  ذي  التعريف  هذا  من 
�سرطيني  �سروريني وكافيني فقط. بالن�سبة لـ )ويبل�ش( يكون البلد فدراليا 
اإذا كانت مناطقه: )1( ممثلة يف جمل�ش ت�سريعي وطني و: )2( متلك جمل�ساً 
متاما:  خمتلفني  �سرطني  على  كايرو�ش  دياز-  ويركز  بها.  خا�ساً  ت�سريعياً 
اأن تنبثق ال�سلطة التنفيذية لالإقليم من خالل النتخابات التي  )1( يجب 
اأن تتمتع الأقاليم  جترى ب�سكل م�ستقل عن ال�سلطة الوطنية و: )2( يجب 
ب�سلطة مالية اأ�سيلة. ونظراً لرتكيزه على الفاعل غري التابع لدولة، الإحتاد 
الواقع  ففي  ؛  احتادية  الدولة  يجعل  الذي  ما  كيليمن  يعرف  ل  الأوروبي، 
واحدة من النقاط الرئي�سية يف انطالق درا�سته ت�سري باأنه يجب علينا عدم 
"دمج مبداأ الفدرالية مع الدولة الفدرالية". بالقول باأن الفدرالية تتطلب 
جمرد "توزيع عمودي لل�سلطة بني احلكومات املركزية واحلكومات املحلية"، 

لذا يقدم كيليمن تعريفا اأقل حتديدا بالن�سبة للكتاّب الأربعة. 
يتعلق  الأول  الختالف  اختالفات:  اأربعة  تربز  التعريفات  مقارنة  من 
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ال�سرط يظهر فقط  الوطنية، هذا  املحلية يف احلكومات  بتمثيل احلكومات 
تتطلب  الفدرالية  باأن  زيبالت  يعتقد  الثاين  وويبل�ش.  زيبالت  تعريفي  يف 
كايرو�ش  ودياز-  ويعتقد  واإدارية،  مالية  ب�سلطات  تتمتع  حملية  حكومات 
باأنها تتطلب �سلطات مالية ولي�ش اإدارية، بينما ويبل�ش ل ي�سرتط  �سرورة 
ال�سلطات املالية والإدارية. الثالث يتعلق بالنتخابات املحلية حيث اأن تعريف 
زيبالت مل يحدد كيف تت�سكل احلكومات املحلية، وهو ي�سرتط فقط اإمكانية 
الوطنية، فيما تعاريف كال من دياز- كايرو�ش وويبل�ش  امل�ساركة باحلكومة 
حتدد احلاجة اإىل اآليات انتخابية على امل�ستوى املحلي. اأخريا، رغم اأن تعريف 
انتخابات  تكون  لالأول  بالن�سبة  لكن  حملية،  انتخابات  ي�سرتط  الأخريين 
ال�سلطة التنفيذية املحلية هي احلا�سمة بينما بالن�سبة لالأخري تكون انتخابات 
ال�سلطة الت�سريعية املحلية هي الرئي�سية. عدا هوؤلء الكتاب الأربعة، ل يزال 
اأدب الفدرالية اجلديد يوؤكد على متغريات اأخرى يف تعريفه للفدرالية، ت�سمل 
واحلكومات  املركزية  احلكومات  و�سلطة  والق�ساء،  الت�سريعيني،  املجل�سني 

املكونة للفدرالية يف اتخاذ القرارات النهائية. 
بروز  اإمكانية  اأولها،  الق�سايا؛  يثري عددا من  املفهوم  التفاق حول  اإن عدم 
�سعوبة يف ا�ستخدام اأدب الفدرالية اجلديد لتحديد بلد معني كونه فدراليا 
اأم ل. من املهم النظر يف حالة كولومبيا، التي حتولت من النظام الفدرايل 
اإىل النظام املركزي يف نهاية القرن التا�سع ع�سر، وبعد ذلك، عادت اإىل النظام 
الفدرايل يف نهاية القرن الع�سرين، يف بحثها عن ت�سوية �سيا�سية ل�سراعها 

امل�سلح املدمر. 
رمبا ما هو اأكرث اأهمية من التفاق و�سط الأكادمييني حول بلد معني كونه 
الرباهني  تقييم  يف  اأي�سا  يوؤثر  الذي  املفاهيم  اختالف  هو  ل،  اأم  فدراليا 
النظرية املتعلقة باأ�سباب الفدرالية ونتائجها. مثاًل، التعريف املحدد متاما 
لزيبالت قد يح�سر يف املمار�سة العملية اختبار نظريته العامة حول الفدرالية 
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بالدول الأكرث تطوراً من الناحية القت�سادية. فالإدارة املركزية املفرطة يف 
باأنها  التي يرى زيبالت  الذاتية  الإدارة  ب�سكل كبري من  الثالث حتد  العامل 
مكون �سروري للفدرالية. يف حني ركز دياز- كايرو�ش على ال�سلطة التنفيذية 
على  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  وهذا  املحلية،  الت�سريعية  ال�سلطة  من  بدل  املحلية 

الطريقة التي ميكن للمرء اأن يقيم فيها نظريته املالية املركزية.
املفاهيم املختلفة مهمة اأي�سا لأنها تعك�ش عدم اتفاق حول املدى الذي تختلف 
ب�سكل  الفدرالية  اختالف  فهم  وميثل   بينها.  فيما  الفدرالية  الأنظمة  فيه 
متزايد امل�ساألة البارزة يف البحث، لكن التطابق يف الختالفات الأكرث اأهمية 
يبقى خمتلفاً عليه. مثال بع�ش التعاريف املذكورة اأعاله ت�سري باأن املقولت 
الأكرث  الختالف  ت�سكل  املركز  يف  املحلية  احلكومات  مُتثل  مبوجبها  التي 

اأهمية. 
لتعريف  وا�سحة  تطبيقات  اأي�ساً  متلك  هذه  الفدرالية  تعاريف  اأخريا، 
ودرا�سة الأنظمة املوحدة. حيث ر�سمت بع�ش التعاريف املذكورة اأعاله �سورة 
م�سللة وغري دقيقة للحكومات املوحدة. مثاًل يقل�ش تعريف كيليمن الوا�سع 
للفدرالية ب�سكل ثابت و�سع الدول التي ميكن اعتبارها موحدة، فقط  ب�سبب 
اإقرار الدول لأي �سلطة للحكومات املحلية يف هذه احلالة ميكن عدها  عدم 
دوَل موحدة. بال�سبط، وب�سبب موجة الالمركزية املتقدمة مل يتم التمييز 
بني الأنظمة الفدرالية واملوحدة حيث تتمتع الآن حكومات حملية يف الدول 
"غياب  باأن  ويبل�ش  ي�سري  اآخر،  مثال  ال�سلطات.  من  مهمة  باأ�سكال  املوحدة 
متيز  التي  املالية  واملوارد  الذاتي  ال�سيا�سي  وال�ستقالل  املختلفة  احلوافز 
املركزية".  حكوماتهم  جتاه  م�سوؤولني  املحليني  املوظفني  يجعل  الفدرالية 
منح  والو�سطى  البلدية  امل�ستويات  على  النتخابات  تعزز  احلقيقة،  يف  لكن 
املوظفني املحليني ا�ستقالًل �سيا�سياً اأ�سا�سياَ عن املركز يف الدول املوحدة، كما 

يف حالة بوليفيا وكمبوديا و�سيلي والفلبني وجنوب اأفريقيا.
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�الأ�سباب 

خالل معظم القرن الع�سرين، جذبت درا�سة اأ�سباب الفدرالية اهتمام املوؤرخني 
اأكرث من جذبها لهتمام ال�سيا�سيني املعا�سرين. ويف قرن متّيز بالدكتاتورية 
قليل احلدوث  الفدرالية  املوؤ�س�سات  تبني  كان  املركزية،  القت�سادية  والتنمية 
حيث مل تربز اأهميته كفاية لي�ستحق درا�سة جدية. وعندما قامت الفدرالية 
يف الإحتاد ال�سوفيتي، ومت تبني د�ستور فدرايل عام 1924، حكم املتخ�س�سون 
ب�سواب باأن هذا مل يكن بال�سبط اجلانب الأكرث اأهمية يف  التجربة ال�سوفيتية 
لتتم درا�سته. ولإنتاج حالة موؤثرة من ال�ستقرار ال�سيا�سي، كان تبني الد�ستور 
ال�ستثناءات  من  واحداً  ُيعُد  الع�سرين  القرن  منت�سف  يف  الهند  يف  الفدرايل 
املهمة جداً عن القاعدة العامة القائلة باأنه من املرجح  مل يكر�ش للفدرالية 
مل  الع�سرين،  القرن  بنهاية  لكن  ال�سيا�سة.  علماء  قبل  من  متوا�سل  اهتمام 
تعط النقا�سات حول الفدرالية اأهمية لبع�ش الأحداث ال�سيا�سية الأكرث اأهمية 
ودراماتيكية يف العامل التي ت�سمل التحول نحو الدميقراطية يف جنوب اأفريقيا، 
�سقوط  عقب  الإقليمي  الت�سظي  منع  اندوني�سيا  يف  اجلرنالت  وحماولت 
ال�سودان.  �سمال وجنوب  بني  النزاع  لعقود من  نهاية  والبحث عن  �سوهارتو، 
مل ي�سبح كل الدول التي ناق�ست الفدرالية ذات اأنظمة فدرالية- طبقا ملعظم 
التعريفات، ففي احلقيقة، مل تتحول دول جنوب اأفريقيا، واندوني�سيا وال�سودان 
اإىل دول فدرالية. رغم ذلك اأ�سبح تعليل اخليار بني الفدرالية والوحدة فجاأة 

م�ساألة اأكرث اإحلاحا بالن�سبة لعلم ال�سيا�سة.
يف هذا اجلزء، �ساأقوم بتو�سيع النقا�ش حول بناء املوؤ�س�سات لي�سمل لي�ش فقط 
املرحلة الأوىل لقرار تبني النظام الفدرايل بدَل من النظام املوحد لكن اأي�ساً 
املرحلة التالية التي يتم خاللها اإدخال تغيريات على املوؤ�س�سات الفدرالية بعد 
ت�سكيلها. ومبا اأن اأدب الفدرالية قد تو�سع، فنحن نحتاج اإىل فهم لي�ش فقط  
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ما الذي  يقود الدول اإىل تبني الفدرالية؟ لكن اأي�ساً ملاذا اختار الفاعلون يف 
هذه الدول، بعد ذلك، اإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سات الفدرالية. متاما، بقدر اأهمية 
القرار الأول بتبني الفدرالية تكون التغيريات الالحقة املتمثلة باإعادة توزيع 
بني  العالقة  هما:  الأقل  على  رئي�سيني  بعدين  مبوازاة   وال�سلطات  املوارد 
احلكومات الفدرالية واملحلية، والعالقة بني احلكومات املحلية نف�سها. تركز 
الفقرات التالية، اأول، على اأ�سول الفدرالية التي ت�سكل الهتمام املركزي عند 
الدرا�سة ممتعة من  الذي يجعل  الوقت،  زيبالت، وثانياً، على تطورها عرب 

وجهة نظر دياز- كايرو�ش.
لتف�سري لغز ملاذا اأ�سبحت اأملانيا فدرالية عند توحيدها القومي بينما اأ�سبحت 
اأ�سباب  نظرية  زيبالت  ال�سدد،  هذا  يف  ّقيَّم،  موحدة،  جمهورية  اإيطاليا 
التحول  ريكري  ف�سر  فقد  ناق�سة.  ووجدها  لريكري  نفوذاً  الأكرث  الفدرالية 
الفدرالية عام 1780  اإىل  الكونفدرالية  املتحدة من  الوليات  الذي جرى يف 
ا�ستجابة لتهديدات القوى الأوروبية. وبالن�سبة للدول ال�سغرية  باأنه ميثل 
والإمارات التي اأ�سبحت اأملانيا واإيطاليا متثل تهديدا خارجيا لها يف منت�سف 
بالتاأكيد  و�سجعت  مهمة  ق�سية  تعترب  اأي�سا  كانت  ع�سر،  التا�سع  القرن 
ال�سيا�سيني يف املركز ال�سيا�سي لكل منهما برو�سيا والبيدمونت على التوايل 
تعد  وكانت  حالياً  الع�سرين  الإيطالية  املقاطعات  اأحدى   Piedmont   -
مبثابة املركز ال�سيا�سي لإيطاليا قبل الوحدة- )املرتجم( على تبني املبادئ 
الفدرالية. لكن اأملانيا فقط يف النهاية اأ�سبحت فدرالية لأ�سباب مل ي�ستطع 
ال�سيا�سي  للمركز  الع�سكري  ال�سعف  باأن  ريكري،  يناق�ش  تف�سريها.  ريكري 
خ�سو�ساً مقارنة بالوحدات الأخرى التي رغبت بالن�سمام اإىل الحتاد كان 
وراء القبول بالفدرالية. يف حني يجد زيبالت العك�ش �سحيحا. فبينما متتعت 
برو�سيا بقدرات ع�سكرية اأقوى مقارنة بالبيدمونت  لكن يف النهاية اأ�سبحت 

اأملانيا ولي�ست اإيطاليا فدرالية. 
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اأملانيا واإيطاليا يقدم زيبالت  نظرية عامة  املوؤ�س�ساتية يف  بالن�سبة للنتائج 
" قدرة  الع�سكرية كمتغري عملي مبا ُيطلق عليه  القوة  للفدرالية ت�ستبدل 
"قدرة الدولة" يف  الكثري من  اإىل  البنية التحتية" ) الأكرث �سيوعا ي�سار 
لدفع  اإمكانية   " لديها  وحدات  وجود  اأملانيا  يف  املقارن(.  ال�سيا�سي  الأدب 
حكم  عام  وب�سكل  املجتمع  وتنظيم  النظام،  على  واملحافظة  ال�سريبة، 
اإىل  تف�سي  اأن  والأطراف  املركز  بني  التفاو�ش  عملية  مكن  جمتمعاتها" 
حيثما  باأنه  تبني  العك�ش  فعلى  الإيطالية  احلالة  اأما  الفدرايل.  النظام 
هذا  فاإن  متطورة"  غري  حتتية  بنية  ذات  "وليات  ال�سيا�سي  املركز  يواجه 
ال�سيا�سي املوحد  النظام  اأقل احتمال وي�سبح بالتايل بناء  التفاو�ش  يجعل 
زيبالت  وجد  الع�سكرية  لالأمور  بالن�سبة  احتماًل.  اأكرث  الغزو  خالل  من 
باأن القدرة الع�سكرية الأقوى لربو�سيا �سهلت عمليا تبني الفدرالية نتيجة 
متكينها من  �سنع �سعور باأن املركز ال�سيا�سي الأ�سعف  )مثل البيدمونت( 
زيبالت  ي�سرح  لأملانيا،  بالن�سبة  اأخريا،  الفدرايل.  النظام  بناء  ي�ستطيع  ل 
لي�ش متاماً تبني الفدرالية هو املهم فقط لكن اأي�ساُ تبني ن�سخة ل مركزية 
ال�سريبية  لالإدارة  الفعالة  الأنظمة  ومع  اأي�ساً.  مهماً  كان  الفدرالية  من 
الفدرالية  اأملانيا منطا من  تبنت  فقد  منفرد.  اإقليم  كل  يف  �سابقاً  املوجودة 
العامة  املالية  الأمور  يف  الت�سرف  حرية  من  كبرياً  قدراً  لالأقاليم  يعطي 

وال�ستقالل الإداري. 
الأوروبية  ال�سيا�سية  احلوادث  يدر�ش  زيبالت  اأن  العتبار  بنظر  الأخذ  مع 
التي حدثت قبل اأكرث من قرن، فاإن عمله احلايل ينطبق ب�سكل مده�ش على 
اأخذين  والنامية.  املتقدمة  الدول  يف  بالفدرالية  املتعلقة  الدائرة  النقا�سات 
التفاوتات  باأن وجود  التي ت�سري  املركزية  اأبحاثه  اأحد  بنظر العتبار، مثال، 
الإقليمية الكبرية يف م�ستوى التطور ال�سيا�سي والإداري ل يالئم الفدرالية، 
درجة  تتطلب  الفدرالية  باأن  التاريخ يخربنا  اإن  اإيطاليا.  ذلك يف  كما ظهر 
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وي�سري  لها،  املكونة  الوحدات  اإمكانيات  يف  النوعي  التطور  درجات  من  ما 
دوًل  لت�سمل  الأوروبي،  الإحتاد  يف  الدول  ع�سوية  تو�سيع  باأن  الدر�ش،  هذا 
لبناء  و�سطى  يكون مرحلة  اأن  املحتمل  اأو قدرات �سعيفة من  اإمكانيات  ذات 
لدعم  املالية  املوارد  املا�سي،  ا�ستخدمت يف  وقد  الفدرايل.  الأوروبي  الإحتاد 
زيبالت  عمل  ولكن  امل�سرتكة.  ال�سوق  لتعزيز  تطورا  الأقل  املحلية  املناطق 
ي�سري اإىل اأن بناء الدولة يف املعنى العميق قد ي�سبق حتقيق مزيد من التقدم 
نحو الفيدرالية يف امل�ستقبل، خا�سة بالن�سبة لالحتاد الأوروبي. بعد اأوروبا، 
العامل  يف  بقوة  اأي�سا  �سداه  يرتدد  املحلية  القدرة  على  زيبالت  تاأكيد  نرى 
التحتية  البنية  التا�سع ع�سر، فاإن �سعف  القرن  باإيطاليا يف  الثالث. مقارنة 
اآ�سيا  دول  من  الكثري  يف  املركزية  احلكم  اأمناط  كبرية  بدرجة  عزز  املحلية 
الأنظمة  ف�سل  من  الناجتة  الأمل  خيبة  لكن  الالتينية،  واأمريكا  واأفريقيا 
املركزية ولدت يف املقابل اجتاها وا�سحا �سوب تبني الالمركزية فيما يخ�ش 
توزيع املوارد وال�سلطة بالن�سبة للحكومات املحلية. غري اأن الذي مل يتطور 
مع  متنا�سبة  تكون  بطريقة  التحتية  البنية  هو  النامية  الدول  معظم  يف 
املحلية. وقد ك�سفت  اأنيطت باحلكومات  التي  واملهمات  امل�سوؤوليات اجلديدة 
اأمور مثل ل مركزية التعليم، والرعاية ال�سحية، ومدى من اخلدمات املهمة 
الأخرى عن الإمكانيات ال�سعيفة التي متيز الكثري من احلكومات املحلية. 
باأن النظام الفدرايل  اأن ي�ستنتج من عمل زيبالت  اخلال�سة، ي�ستطيع املرء 

الناجح ميكن اأن ل يبنى قريباً اأو عاجاًل يف اأجزاء وا�سعة من العامل الثالث.
اأقل  باأنها  يجد  التي  العوامل  ب�سبب  اأي�سا،  لالهتمام،  مثري  زيبالت  عمل 
اأهمية كاأ�سباب للفدرالية، مبا يف ذلك اللتزام الأيديولوجي وعدم التجزئة 
التاريخية للمناطق املحلية. فيما يتعلق بالأيديولوجية، كان كال من ب�سمارك 
باإمكانيات خمتلفة يف  الفدرالية، لكن  ببناء  ب�سكل مت�ساو  وكافور قد تعهدا 
حتويل هذا التعهد اإىل حقيقة واقعة. لذلك، فاإن زيادة اأعداد املتحولني اإىل 
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لفدراليات  حقيقي  ببناء  تنبئ  ل  اأن  ميكن  الأخرية،  ال�سنوات  يف  الفدرالية 
اأملانيا  يف  خمتلفة  موؤ�س�ساتية  ح�سيلة  انبثاق  النمط،  نف�ش  على  جديدة. 
يقرتح  بدرجة عميقة-  تتجزاأ  ل  اإقليمية  هويات  البلدان  واإيطاليا- ميتلك 
باأن قوة الولءات اإىل الوحدات الإقليمية املحلية قد تكون اأقل اأهمية لتف�سري 

قيام الفدرالية مقارنة بالإمكانيات التي تتمتع بها هذه الوحدات. 
اجلدل الذي ل يقل روعة عن كتاب ريكري هو اأن كتاب زيبالت اأ�سبح عر�سة 
لبع�ش النتقادات ذاتها التي ميكن اأن تثار كلما ا�ستخدم منوذج ب�سيط ل�سرح 
ظواهر معقدة. لكن زيبالت يجيب برباعة باأن تعقيد الق�سايا التي عاجلها 
يف التاريخ ال�سيا�سي والتي قام  بت�سنيفها تت�سمن عوامل عديدة، تبدو باأنها 
واإيطاليا  اأملانيا  حالة  يف  تفا�سيلها،  يف  الدخول  حالة  يف  كبرياً  حيزاً  تاأخذ 
القائل  النظري. مثال احلكم اخلا�ش لزيبالت  والتي مل تظهر يف منوذجه 
باأن العوامل اخلارجية تبدو باأنها تلعب دوراً اأ�سا�سياً يف تف�سري الختالف بني 
اإيطاليا مثاًل اخلوف من الغزو الأجنبي  اإيطاليا. يف  اأملانيا ووحدة  فدرالية 
للبيدمونت  الع�سكرية  النت�سارات  �سهل  والنم�ساويني  الفرن�سيني  قبل  من 
اأملانيا(. وكان هذا  مع تاريخ طويل من الحتالل الأجنبي )غري موجود يف 
مهما يف تف�سري التوجه العام نحو �سكل اأكرث مركزية لتوحيد اإيطاليا. نقي�ش 
ذلك، فاإن رغبة احللفاء الفرن�سيني والربيطانيني والنم�ساويني وخماوفهم 
من اأن ت�سبح برو�سيا- اأملانيا قوية اأكرث مما ينبغي، تبدو باأنها زادت من �سدة 
اخلارجي،  البعد  اإىل  اإ�سافة  اأملانيا.  يف   الفدرالية  بناء  اأجل  من  منا�سدتهم 
فاإن امل�ستويات العالية من عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اإيطاليا تبدو يف ذلك 
الوقت ل تقل اأهمية يف تف�سري ح�سيلة التوحيد. لحظ فاردر مثل زيبالت 
باأن عدم قدرة املناطق املحلية يف اإيطاليا نتج جزء منه على الأقل من الردود 
ال�سيا�سي. واأخريا، فاإن  الع�سكرية الأوىل للبيدمونت حلالة عدم ال�ستقرار 
والبنى  الع�سكرية  بالقدرة  املتعلقة  املتناق�سة  املفاهيم  يف  الدقة  من  مزيدا 
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املزايا  لتقييم  �سرورياً  التحديد  و�سيكون  يربره.  ما  له  يكون  قد  التحتية 
الن�سبية لنظريات ريكري وزيبالت ب�سكل وا�سع.

عندما  الوقت؟  عرب  الفدرالية  الأنظمة  يف  التغيري  ح�ساب  ت�ستطيع  كيف 
اأن يقرروا كيفية توزيع  اأي�ساً  الفدرالية، يجب  ال�سيا�سيون  الفاعلون  يتبنى 
ال�سلطات بني م�ستويات احلكومة املختلفة، وعندما يتفاعل ال�سيا�سيون عند 
هذه امل�ستويات املختلفة تنقح القرارات يف الغالب يف الفرتات الالحقة. مثاًل 
اأربع دول كانت قد تبنت الفدرالية بعد ال�ستقالل  يف القرن التا�سع ع�سر- 
�سيا�سياً  نزاعاُ  واجهت  لكنها  وفنزويال-،  املك�سيك،  الربازيل،  الأرجنتني، 
حملياً يف القرن التايل حول تق�سيم ال�سلطة املادية بني احلكومات الفدرالية 
ال�سيا�سيون على  �سعى  دياز-كايرو�ش  ي�سرح  الدول، كما  والإقليمية. يف هذه 
امل�ستوى الوطني اإىل مركزة ال�سلطة املالية يف يد احلكومة الفدرالية ب�سحب 
�سلطة ال�سرائب من احلكومات املحلية. وقد جنحوا يف الغالب، كما يتبني يف 
الطريقة العالية املركزية يف حت�سيل ال�سرائب والتي ا�ستمرت متيز اأمريكا 

الالتينية كمنطقة.
دياز-  يجيب  ؟  فقط  احلالت  بع�ش  يف  وملاذا  ال�سيا�سيون-  جنح  كيف  لكن 
حماولت  املحلية  احلكومات  قاومت  عندما  اأوًل،  ال�سوؤالني.  على  كايرو�ش 
�سلب قواعدها ال�سريبية، ا�ستجاب ال�سيا�سيون على امل�ستوى الوطني بتقدمي 
عر�ش مب�ساركة احلكومات املحلية بجزء من الإيرادات التي �ستح�سل عليها 
احلكومة الفدرالية. مثاًل، واجهت احلكومة الفدرالية م�سكلة مهمة تتعلق 
موثوقة  �سمانات  طلبت  املحلية  احلكومات  اأن  ب�سبب  قدمته  الذي  بالتعهد 
ت�سمن وفاء احلكومة الفدرالية بتعهدها فيما يخ�ش الإيرادات املوعودة. ي�سك 
دياز- كايرو�ش يف حتقيق امل�سداقية بالقول باأنها انبثقت من م�ساومة �سيا�سية 
بني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والنظام احلزبي. هذه امل�ساومة بني ال�سيا�سيني على 
امل�ستوى الوطني واملحلي ت�سبح ممكنة فقط ب�سبب الختالف بني امل�سالح 
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ال�سخ�سية لل�سيا�سيني املحليني )مثاًل احلكام( وم�سالح املوؤ�س�سات احلكومية 
التي ي�سيطرون عليها. وميكن اأن ي�ستمر احلكام الطاحمون يف التوقف عن 
الإ�سارة اإىل التغيري الذي يحد من ال�سلطة املادية لأقاليمهم طاملا ي�ستطيع 
ال�سيا�سيون على امل�ستوى الوطني حماية وظائفهم. بعد تطوير هذا الدليل 
على حالة املك�سيك، يت�ساءل دياز- كايرو�ش ملاذا مت تبني املركزية املالية اأي�ساً 

يف فدراليات الأرجنتني وفنزويال لكن مل يتم تبنيها يف الربازيل؟ 
مثل الكثري من الدول الأخرى، كان لدى جميع فدراليات اأمريكا الالتينية، 
دوافع قوية، ملركزة حت�سيل ال�سرائب، يف القرن الع�سرين، بدءا من التاأثري 
ال�سلبي للك�ساد الكبري على اإيرادات اجلمارك، الذي قاد احلكومات املركزية 
ال�سغوط  م�سابه،  ب�سكل  املحلية.  ال�سريبية  القواعد  على  التجاوز  اإىل 
املمركزة ت�سببت يف حم�سلة خمتلفة جداً. ففي املك�سيك �سجع  ال�سلوك ال�سار 
للوليات عقب الثورة، احلكومة الفدرالية على  اقرتاح مركزة ال�سلطة املالية 
عام 1925 ومرة ثانية عام 1933. وقد دعمت الوليات احلدودية املركز لكن 
الوليات الأغنى والأكرث قوة ع�سكرياَ عار�ست املركزة  يف دفاعها عن فدرالية 
ل مركزية اأكرث-  وهذا اكت�ساف له �سدى يتوافق مع فهم ريكري للفدرالية 
باعتبارها حم�سلة للنتائج املتاأتية من عدم قدرة املركز ال�سيا�سي التغلب على 
الوحدات املحلية ع�سكرياً. وح�سب دياز- كايرو�ش، حدثت املركزة يف املك�سيك 
فقط بعد تاأ�سي�ش حزب الثورة القومية الذي خطط حدوداً اإقليمية عام 1929 
واأعطاها بعداً بلدياً عام 1938. اإن الطابع املوؤ�س�ساتي لهذا احلزب، مرتافقاً مع 
ابتكار موؤ�س�ساتي نتج من النتخابات الوطنية واملحلية املتعاقبة وا�ستمراره يف 
من  املحلية  ال�سريبية  القواعد  انتزاع  من  قادته  مكنت  �سنوات،  �ست  احلكم 
الوليات. لذلك يقف دياز- كايرو�ش �سد املنطق ال�سببي للربهان الذي تقدم 
به  براديب �سيبري وكني كوملان اللذان حاججا باأن املركزة املالية قادت احلزب 

القومي اإىل تبني املركزة.
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ذي  للحزب  الأويل  البناء  على  املك�سيك  يف  املالية،  املركزية  اعتمدت  بينما 
يف  اأخرى  و�سائل  عن  نتجت  باأنها  كايرو�ش،  دياز-  يناق�ش  املركزي،  الطابع 
للوليات،  الع�سكري  ال�سعف  �سهل  فنزويال،  ففي  والأرجنتني.  فنزويال 
املالية قبل اكت�ساف النفط، الذي قوى يد احلكومة  مقارنة باملركز، املركزة 
الفدرالية، ب�سكل ثابت. ويف الأرجنتني، يناق�ش دياز- كايرو�ش، باأن تفوي�ش 
تعزيز امل�سوؤوليات اإىل طرف ثالث –البنك املركزي- �سجع احلكام اأي�ساً على 
قواعدهم  من  ال�سريبية  لتح�سيل  الفدرالية  التنفيذية  ال�سلطة  تفوي�ش 
املعينة د�ستورياً. يف حني، ف�سلت املركزة املالية يف الربازيل فقط، حيث ترافقت 
و  حد،  اأبعد  اإىل  مبتدئ  حزبي  ونظام  �سعيفة،  اأحزاب  وجود  مع  الفدرالية 
الوليات  احتفظت  بقوة ع�سكرية قوية. لذلك  تتمتع  الوليات  كانت معظم 
الربازيلية ب�سلطة �سريبية اأ�سا�سية، حتى اإبان احلكم الدكتاتوري لفاركا�ش، 

يف الثالثينات، وحكم اجلرنالت يف ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات.
خا�ش،  ترحيب  مو�سع  هي  املايل  التمركز  حول  كايرو�ش،  دياز-  درا�سة 
جتاوز  رمبا  والذي  �سريعاً،  تو�سعا  ي�سهد  الذي  الالمركزية  لأدب  بالن�سبة 
التغريات  على  كبري،  ب�سكل  الرتكيز،  بوا�سطة  احلديث  الالمركزية  اجتاه 
اأنظمة امل�ساركة يف الإيرادات التي و�سعت حجم التحويالت اإىل  احلا�سلة يف 
احلكومات املحلية. وقد ثبت اأن القرارات ال�سابقة ملركزة القواعد ال�سريبية 
كانت �سعبة، ب�سكل ملحوظ، كما ي�سرح دياز- كايرو�ش، واجلزء الأكرب منها 
مل يرد يف املوجة الأخرية للتوجه نحو الالمركزية. هذه القرارات لتفوي�ش 
الذي  وال�سرف،  ال�سريبة  بني  احلا�سم  الرتباط  ف�سلت  املالية،  ال�سلطة 
ي�ستطيع ب�سكل �سارم تقييد ال�سفافية، وامل�ساءلة ومقدرة الوحدات املحلية. 
الفدرايل  النظام  اأن  زيبالت،  اأو�سح  كما  مهم  وهذا  اأخرى،  اأمور  بني  ومن 

الناجح يتطلب وحدات حملية تتمتع مب�ستويات عالية من الإمكانيات. 
ُيعُد كتاب دياز- كايرو�ش، مهماً لعدة اأ�سباب اأخرى، منها اأنه يت�سمن اكت�سافاً 
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لتعهداته  املركز  مطاوعة  ح�سنت  وفنزويال  الأرجنتني  يف  الدمقرطة  باأن 
اخلا�سة بالإيرادات، واإيراد الربهان باأن امل�ستويات العالية خ�سو�ساً من عدم 
ا�ستقرار النظام يف الأرجنتني تكون م�سوؤولة جزئياً عن التعقيد الذي ي�سعب 
واحدا من  لكن  البلد.  املالية يف هذا  الفدرالية  الن�سخة من  لهذه  ت�سديقه 
اأعظم مزايا عمل دياز- كايرو�ش هي القدرة التحليلية التي يوفرها منوذجه 
الفدرالية. بينما يف  التوزيع يف الأنظمة  اإعادة  امل�ساومة حول  امل�سمى منوذج 
املركزية  اأن  من  التوزيع  اإعادة  معار�سو  يخ�سى  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
من �ساأنها اأن تولد نتائج اإعادة التوزيع. يف اأمريكا الالتينية يولد قرار مركزة 
التوزيع. ومنذ  اإعادة  نتائج  اأكرث من  نتائج عدائية  املالية، مبدئياً،  ال�سلطة 
امل�ساومة  على  قدرة  اأكرب  متلك  التي  الغنية  الوليات  لدى  كانت  البداية، 
مقارنة بالوليات احلدودية اأو الهام�سية الإمكانية على الإ�سرار على معيار 
مف�سل يتمثل يف امل�ساركة يف الإيرادات ك�سرط لقبول املركزة املالية. وفقط، 
مع الوقت، اأ�سبحت اأنظمة التحويل تت�سم اأكرث ب�سمة اإعادة التوزيع، غالبا، 
التي  الع�سكرية  الأنظمة  فرتة  خالل  ذلك  جرى  ال�سخرية،  يثري  ما  وهذا 

ا�ستغلت ثغرة يف �سياق امل�ساومة. 
رغم املنطق الداخلي ال�سارم يف دقة ح�ساب دياز- كايرو�ش، فاإن بع�ش الأدلة 
تلقي ظالًل من ال�سك على قوة برهانه ال�سببي. اأوًل، لأن قدرة اإطار نظري 
تبدو  لذلك  �سلبية،  خا�سة  متثل  متباينة  حالت  على  ال�سوء  لإلقاء  واحد 
النظرية تنطبق اأف�سل على املك�سيك مقارنة بالأرجنتني وفنزويال. يف املك�سيك 
بو�سوح  املهيمن  موقعه  مع  مرتافقة  احلاكم  للحزب  املوؤ�س�ساتية  الطبيعة 
يعتمدوا  اأن  ميكن  باأنهم  احلكام  لدى  قناعة  وفرت  ال�سيا�سي  النظام  داخل 
على احلماية التي يوفرها قادة احلزب القومي. يف الأرجنتني تبدو الرغبة 
املركزي  احلزب  غياب  ظل  يف  فاإنه  احلال،  يكن  مهما  بكثري،  اأقل  بامل�ساومة 
كان احلكام على ما يبدو يرغبون بتفوي�ش ال�سلطة املالية عام 1934 ب�سبب 
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وامل�ستقل  املركزي اجلديد  البنك  يوفرها  اأن  التي ميكن  باحلماية  �سعورهم 
ر�سميا. ونظرا للم�ستويات العالية من عدم ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي والنقطاع 
املوؤمل  يف احلكم الد�ستوري الذي حدث قبل اأربع �سنوات فقط عام 1930، من 
ال�سعب اأن نت�سور اأن نية التنفيذ من الطرف الثالث اأي البنك اجلديد ميكن 
اأهمية  اأن متلك  التفوي�ش. وميكن  احلكام يف  اإقناع  يف  كبريا  دورا  تلعب  اأن 
التفوي�ش  باأن  حقيقة  ت�سمل  املوؤ�س�ساتية،  غري  العوامل  من  جمموعة  اأكرب 
ميكن احلكومات املحلية من حتويل التكاليف ال�سيا�سية والإدارية لل�سرائب 
اإىل احلكومة الوطنية، العامل الذي جذب اهتماما اأكرب يف النموذج النظري 

لدياز- كايرو�ش. 
ثانياَ، ت�سري حالة املك�سيك، اأي�سا، اإىل اأنه �سيكون من اخلطاأ املبالغة يف مدى 
املالية. حيث متثل  ال�سلطة  تف�سري متركز  قدرة مركزية احلزب احلاكم يف 
والأربعينات  الثالثينات  اأواخر  يف  احلزب  داخل  يف  حدثت  التي  التطورات 
اأهمية حا�سمة يف فهم ملاذا ف�سلت حماولت م�سابهة اأ�سا�ساً للمركزة يف عامي 
1925 و1933 لكنها جنحت عام 1947 مع اإلغاء ال�سرائب املحلية على التجارة 
وال�سناعة وا�ستحداث �سريبة املبيعات الوطنية. وبنهاية اخلم�سينات، ن�سف 
جميع  وافقت  فقط    1974 وعام  املبيعات،  �سريبة  على  وقع  فقط  الوليات 
التلكوؤ  يف  الوقت  من  الكثري  م�سى  لذلك  اإليها.  الن�سمام  على  الوليات 
بني موؤ�س�ساتية احلزب احلاكم يف الثالثينات والأربعينات والإجناز النهائي 
ل�سريبة املبيعات املمركزة يف ال�سبعينات، التي –كما يالحظ دياز- كايرو�ش- 
متتلك الكثري من التاأثري مرتافقة مع الطفرة النفطية التي وفرت اإيرادات 
امتثال احلكام.  ل�سراء  املركزية  اأن ت�ستخدمها احلكومة  املمكن  اإ�سافية من 
فقط  لي�ش  الهتمام  من  املزيد  ي�ستحق  قد  اخلارجي  البعد  اأخرى،  بكلمات 
يف النموذج النظري الذي بناه زيبالت ل�سرح اأ�سول الفدرالية لكن اأي�ساً يف 

احل�ساب النظري لدياز- كايرو�ش وذلك من اأجل تطويره. 
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�لنتائج 

بعيداً، عن ال�سوؤال الأويل، ما هي الأ�سباب التي دفعت الفاعلني ال�سيا�سيني 
اأن  املنطقي  الوقت. من  الفدرالية عرب  املوؤ�س�سات  واإ�سالح  الفدرالية  لتبني 
املوؤ�س�سات.  هذه  عمل  من  نتجت  التي  الختالفات  هي  ما  لحق  �سوؤال  يثار 
الفدرالية،  اأ�سباب  در�ش  الذي  ا�ستثنائي،  ب�سكل  القليل،  الأدب  عك�ش،  على 
قبل  من  الفدرالية  نتائج  درا�سة  يف  �سريعا  تو�سعا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت 
علماء ال�سيا�سة. ومن املهم متاما الإ�سارة اإىل اأن امل�ساألة ل تتعلق فقط باأ�سباب 
الفدرالية بل اأي�ساً باأ�سباب التباين داخل الأنظمة الفدرالية، لذلك من املهم 
والنتائج  املوحدة  الأنظمة  مقابل  الفدرالية  على  املرتتبة  النتائج  ندر�ش  اأن 
املرتتبة على التباين يف داخل الأنظمة الفدرالية. يف حني تتفق معظم كتابات 
العلماء كثريا ما يختلفون اختالفا  الفدرالية" نرى  "ق�سايا  العلماء ب�ساأن 
�سل�سلة من  على  �سلبيا  اأو  اإيجابيا  الفدرالية  تاأثري  كان  اإذا  فيما  ب�ساأن  حادا 
مثاًل،  القت�سادية.  والتنمية  ال�ستقرار  الدميقراطية،  ت�سمل:  النتائج 
يالحظ  الفريد �ستيبان باأن كل الدميقراطيات التي طال عليها الزمن وذات 
باأنه  بريميو  نان�سي  ولحظ   فدرالية،  اأنظمة  هي  واللغوي  قومي  التعدد 
تبنت  الفدرالية  الدميقراطية  الأنظمة  يف  انف�سالية  حركة  اأبداً  توجد  "ل 
العنف وحققت جناحاً " وكتب فالريي بون�ش باأنه "اإذا قامت الدميقراطيات 
اجلديدة يف دول متعددة القوميات وورثت بنية فدرالية ف�سوف تكون ب�سكل 
خا�ش عر�سة ل�سغوط انف�سالية". اإذن نحن بعيدون عن اأي توافق يف الآراء 

ب�ساأن الآثار املحتملة للفدرالية بالن�سبة للحفاظ على ال�سالم.
ولد تاأثري النتائج القت�سادية للفدرالية عدم اتفاق لي�ش بالقليل. ففي كتابات 
املا�سي، ركز باري وينغا�ست وم�ساعدوه  غالربيال مونتينول ويانغي  العقد 
كيان على الفدرالية كعامل ي�سرح كيف اأن ال�سني، يف ظل غياب حكم القانون، 
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ال�سوق. وح�سب هوؤلء  متكنت من حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام قائم على 
التناف�ش  على  موظفيها  �سجع  الأقاليم  اإىل  ال�سلطة  تفوي�ش  فاإن  املوؤلفني 
اأعمال  اآلية حتد من  امل�ستثمرين والحتفاظ  بهم، وهي  فيما بينهم جلذب 
الإكراه املمار�سة من قبل احلكومة وبالتايل ت�سجع ال�سيا�سات املوؤيدة لل�سوق. 
ت�ساءل  الهند،  اإىل  مثاًل،  بالعودة،  للفدرالية.  املفيد  التاأثري  اآخرون  وناق�ش 
�سوزان روزه-اكريمان وجوماثان رودن فيما اإذا الفدرالية التي حتافظ على 
ال�سوق تتمكن يف الواقع اأن حتل املع�سلة ال�سيا�سية الأ�سا�سية املتعلقة بالنظام 
لتعزيز  ت�ستخدم  اأن  ينبغي  ل  ال�سينية  التجربة  باأن  وناق�سا  القت�سادي، 

الدعوات اإىل "الالمركزية اجلذرية ورفع القيود  حتت ا�سم الكفاءة." 
لي�ش من املهم التوفيق بني اجلدل حول فدرالية احلفاظ على ال�سوق، حيث 
لهذه  جديدة  اأفكارا  وويبل�ش  كيليمن  من  كل  يجريها  التي  البحوث  تقدم 
املناق�سة. مثاًل، حول ويبل�ش تركيز التحليل من املناف�سة بني الوحدات املحلية 
اإىل املناف�سة ال�سيا�سية داخل الوحدات املحلية، واأظهر كيليمن باأن الفدرالية 
غالبا  احلوافز  اأن  من  ب�سبب  ق�سرية،  متاما  تكون  اأن  ميكن  الأمر،  واقع  يف 
فدرالية  حول  النقا�ش  وبعد  كبرية.  بدرجة  مف�سلة  قوانني  ل�سن  تدفع  ما 
احلفاظ على ال�سوق، يو�سع هذان الكتابان فهمنا حول كيف توؤثر املوؤ�س�سات 

الفدرالية يف مدى النتائج القت�سادية.
اأهمية  باأنه ن�ستطيع فهم ما يت�سمنه الحتاد الأوروبي من  يناق�ش كيليمن 
متزايدة على �سعيد القرارات التنظيمية اإذا اأخذنا على حممل اجلد الطبيعة 
با�سم  نظرية جديدة  قدم  وقد  له.  التابعة  القرار  �سنع  ملوؤ�س�سات  الحتادية 
الفدرالية التنظيمية تتكون من جزاأين. يف اجلزء الأول، ي�سري كيليمن اإىل" 
�سيا�سة الخت�سا�ش" حيث حتتفظ الفدراليات ب�سلطة �سنع القرار ال�سيا�سي 
احلكومات  اإىل  ال�سيا�سة  تنفيذ  وتفو�ش  الوطنية  احلكومة  م�ستوى  على 
اأو حرية  التقديرية  ال�سلطة  "�سيا�سة  اإىل  ي�سري  الثاين،  املحلية. ويف اجلزء 
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الت�سرف"، حيث تقرر درجة الت�سظي على امل�ستوى الوطني حجم حرية العمل 
العمل. يف  اأو خطة  العامة  ال�سيا�سة  لتنفيذ  املحلية  للحكومات  الذي يعطى 
الأنظمة الربملانية تعمل الكتل ال�سيا�سية يف جمل�ش النواب ل�سمان الأغلبية 
الت�سريعية التي ت�ستطيع مراقبة احلكومات املحلية و�سن ت�سريعات جديدة 
الرئا�سية،  الأنظمة  ويف  م�ساحلها.  مع  احلكومات  هذه  �سلوك  يتفق  مل  اإذا 
تنق�سم �سلطة �سنع القرار بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية املنتخبتني، 
واأن عدم متكن اأي منهما من ال�سيطرة على الآخر ي�سجع على مرور ت�سريع 
مف�سل يحد من حرية الت�سرف على امل�ستوى املحلي. لذلك فجميع الأنظمة 
الفدرالية تختلف عن جميع الأنظمة املوحدة يف م�ساألة توزيع الخت�سا�سات، 
الذي  الت�سرف  حرية  حجم  يف  بينها  فيما  تختلف  الفدرالية  الأنظمة  لكن 

تتمتع به احلكومات املحلية يف عالقتها مع املركز. 
اأخترب كيليمن نظريته مبقارنة �سكل وحمتوى التنظيم البيئي يف خم�ش دول 
الوليات  ففي  الوطني.  امل�ستوى  على  القرار  �سنع  جتزئة  درجة  يف  تختلف 
املتحدة يحدد انف�سال ال�سلطات نفوذ امل�سرعني اخلا�ش بوكالة حماية البيئة، 
بدورها  البيئية،  الت�سريعات  بتطبيق  املكلفة  التنفيذية  الهيئة  ت�سجع  حيث 
اأحكامها ل ميكن  اأن  العلم  قوانني مف�سلة. مع  لتمرير م�ساريع  الكونغر�ش 
رف�سها ب�سهولة من قبل امل�سرعني، وبالتايل تلعب املحاكم دورا اأكرث ن�ساطاً يف 
الف�سل بني اأنظمة ال�سلطة. يناق�ش كيليمن باأنه ب�سبب النتخابات املنف�سلة 
للربملان الأوروبي واللجنة الأوروبية يكون التنظيم يف الإحتاد الأوروبي اأكرث 
�سبها بالنمط املوجود يف الوليات املتحدة مقارنة باأي منط يف اأي دولة ع�سو يف 
الإحتاد الأوروبي. بالإ�سافة لذلك، ب�سبب من اأن موؤ�س�سات الإحتاد الأوروبي 
الحتكام  اأن  كيليمن  يرى  املتحدة،  الوليات  يف  املوجود  للت�سظي  مراآة  هي 
للق�ساء �سيمار�ش م�ستقباًل وب�سكل متزايد يف الإحتاد الأوروبي. عك�ش ذلك، 
وبالرغم من اندماج ال�سلطة اأو الكتل ال�سيا�سية يف املجال�ش النيابية يف الدول 
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يقود  وهذا  فدرالية،  دوًل   اأي�سا  تظل  لكنها  وكندا  ا�سرتاليا  مثل  الربملانية 
تعرف  الت�سريعية  الغالبية  اأن  من  ب�سبب  للتنظيم،  جداً  خمتلف  منط   اإىل 
باأنها ت�ستطيع ب�سهولة اإعادة كتابة الت�سريعات اإذا مل تتفق هذه مع القرارات 
هي  كيليمن،  يناق�سها  التي  اخلام�سة  احلالة  املحلية.  للوحدات  التنظيمية 
القوانني  �سن  برملانيتها  ت�سجع  ل  حيث  و�سطاً،  و�سعاً  حتتل  التي  اأملانيا، 
املف�سلة، لكن القانون الأ�سا�سي، ما بعد النازية �سمن ا�ستقالل املحاكم، حيث 
املتحدة مقارنة  الوليات  اأكرث �سبها مبحاكم  التنظيم  �سلوكها يف جمال  بات 

باأ�سرتاليا وكندا. 
بف�سل اهتمامه ب�سيا�سة "الكفاءة اأو الأهلية وحرية الت�سرف" قدم كيليمن 
الرئا�سي  النظام  اندماج  بنجاح  عاجلت  التي  التنظيمية  الفدرالية  نظرية 
التق�سيم  باأن  كيليمن  ي�سري  والالمركزية.  الفدرالية  بدرا�سة  والربملاين 
اأن ل  املمكن  لي�ش من  الوطني  امل�ستوى  الفاعلني على  لل�سلطة بني  الأفقي 
تكون له عالقة بالتق�سيم العمودي لل�سلطة بني احلكومات الوطنية واملحلية. 
بدلَ من ذلك، تعمل الالمركزية الأفقية ملنع الالمركزية العمودية وجتعل 
املركزية الأفقية حدوث الالمركزية العمودية اأمراً اأكرث احتماًل. بالإ�سافة 
اأغرا�ش  عند  الالمركزية  من  ال�سكالن  هذان  يعمل  كيف  لإظهار  لذلك، 
الآليات  من  اأبعد  يذهب  لأنه  هائاًل  جمهوداً  كيليمن  عمل  ُيعُد  متعار�سة، 
النظام  يلعبه  الذي  للدور  منهجي  ب�سكل  لينظر  التنفيذية-الت�سريعية 
الق�سائي. ويعد بع�ش العلماء املراجعة الق�سائية ال�سمة املميزة للفدرالية، 
ولكن لدينا عدد قليل من الدرا�سات املقارنة حول كيفية ت�سويب املحاكم  لـ 
"امل�ساومة الفدرالية". يف الدميقراطيات النامية، خ�سو�ساً، تكون التغيريات 
الت�سريعية التي تعزز م�ساركة احلكومات املحلية يف املوارد وال�سلطة جيدة فقط 
بقدر متكن النظام الق�سائي امل�ستقل من تنفيذها قانونياً. وحتت ال�سغوط 
الالمركزية  توؤيد  اأن  البلدان  هذه  حلكومات  ميكن  واملحلية،  اخلارجية 
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بتبني تغيريات ت�سريعية ولكن بعد ذلك ميكن اأن ت�ستخدم نفوذها ال�سيا�سي 
اأن  وميكن  املحلية.  باحلكومات  اخلا�سة  لالإ�سالحات  لتتنكر  املحاكم  على 
ُيقراأ كتاب كيليمن �سد جيم�ش مادي�سون وباري وينغا�ست، كنقد للفدرالية 
اأن ترتبط بها. مع هذا يناق�ش املدافعون عن  والآليات الق�سرية التي ميكن 
اأعطاء  هي  الوطنية  احلكومة  �سلطة  ل�سبط  طريقة  اأف�سل  باأن  الفدرالية 
بع�ش �سلطاتها اإىل احلكومات املحلية. ويرى كيليمن باأن الفدرالية، يف واقع 
الأمر ميكن اأن تنتج عنها نتائج ق�سرية،بدرجة كبري، عندما تق�سم ال�سلطة 
اأق�سام خمتلفة. ويف �سياق ف�سل ال�سلطات، تتخذ  على امل�ستوى الوطني بني 

احلكومة الحتادية نهجا اأكرث ق�سرية لل�سيطرة على الوليات.    
اإن قدرة هكذا نظرية ب�سيطة لتف�سري مثل هكذا اأمناط وا�سعة للتنظيم هي 
اأخرى، ميكن للمرء  اإ�سارة وا�سحة على قوتها، هذا من ناحية، ومن ناحية 
عرب  حتدث  التي  التباينات  حل�ساب   تعقيداً  واأكرث  اأكثف  نظرية  يف�سل  اأن 
وبالن�سبة  الت�سرف".  وحرية  الأهلية  اأو  "الكفاءة  �سيا�سة  يف  والزمان  املكان 
حيز  حتدد  الفدرالية  الأنظمة  جميع  باأن  كيليمن  يناق�ش  ال�سيا�سة،  لهذه 
ال�سلطة الذي من خالله يجري تنفيذ ال�سيا�سة التنظيمية للوحدات املحلية 
ويناق�ش  الوطنية.  للحكومة  التنظيمية  ال�سيا�سة  ل�سنع  ال�سلطة  وحتدد 
اأي�ساً باأن جميع الأنظمة الفدرالية ينزع للو�سول اإىل نف�ش التق�سيم امل�ستقر 
لل�سالحيات التنظيمية، لكن يف الواقع يبدو اأن احلكومات الوطنية يف العامل 
اأدواراً مهيمنة يف تنفيذ ال�سيا�سة العامة اأكرث بكثري مقارنة  النامي متار�ش 
اأكرث  لها عالقة  تكون  الكاتب- لأ�سباب قد  در�سها  التي  املتقدمة  الدول  مع 

بتقوية املوؤ�س�سات مقارنة بت�سكيلها. 
بالن�سبة ل�سيا�سة حرية الت�سرف، تركيز كيليمن الوحيد على درجة التجزئة 
اأنه ميثل متغريا غري حاد جدا يف  يبدو  الوطني،  امل�ستوى  الت�سظي على  اأو 
تف�سري التباينات املهمة عرب الزمن التي و�سفها يف حالت الدول التي در�سها. 
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لإعطاء  املتنامية  احلركات  كيليمن  ي�سف  املتحدة،  للوليات  بالن�سبة  مثال، 
الوليات حرية ت�سرف اأكرث تنظيما، لكنه مل ي�سرح كيف ميكن اأن ينتج هذا 
هو  الذي  الوطني،  امل�ستوى  على  ال�سلطة  جتزئة  يف  التغريات  من  التحول 
عامله ال�سببي فقط. يف اأ�سرتاليا وكندا، ي�ستطيع النموذج النظري لكيليمن 
اأن يف�سر كيف تتمكن احلكومة )الربملانية( الفدرالية من ال�ستجابة ب�سكل 
البيئية، لكن مل  الت�سريعات  اإعادة كتابة  بتبني  الن�سطة  املحاكم  اإىل  متزايد 
ي�ستطع �سرح ملاذا هذه املحاكم اأ�سبحت اأكرث ن�ساطا. اإن مزيداً من الهتمام 
ل�سالح نظريته �سيكون مفيدا ب�سكل خا�ش نظرا لرتكيزه على املجال البيئي، 
حيث يالحظ، ب�سكل خا�ش، حتول اآليات عمل م�سالح املجموعات يف العقود 
الأخرية، ب�سكل لفت للنظر. ينجح كتاب كيليمن كتمرين يف توازن املقارنة، 
حيث ي�سرح اختالف الأ�ساليب الوطنية يف التنظيم، لكن ل تزال بع�ش من 

اأهم املواد التجريبية يف عداد املفقودة يف نظرية الفدرالية التنظيمية. 
تاأثري  التنظيم، يفح�ش ويبيل�ش  الفدرالية على  اأثر  يف حني يقّيم  كيليمن 
املوؤ�س�سات الفدرالية على الإ�سالحات الوا�سعة النطاق لالأ�سواق التي هيمنت 
على الأجندات ال�سيا�سية منذ الثمانينات، والتي اأنتجت اأدبا �سخما يف العلوم 
ال�سيا�سة. بينما يبدو اأن قلياًل ميكن اأن يقال عن �سيا�سة اإ�سالح ال�سوق وجميع 
املتغريات الرئي�سية التي مت اكت�سافها، واأعطت مفهوما، وفح�ست، وقد قدم 
وال�سيا�سة  للفدرالية  الب�سرية  النافذة  بدرا�سته  رئي�سية  اإ�سافة  ويبيل�ش 
ال�سوق ميثل  اإ�سالح  اأن  اأدرك ويبيل�ش  �سبقوه،  الذين  الكثري  املحلية. ومثل 
م�سكلة عمل جماعي تتطلب تعاوناً بني ال�سيا�سيني الذين يجب اأن يكفوا عن 
ويبيل�ش  ويبتكر  املايل.  ال�ستقرار  تهدد  التي  وال�سلوك  الزبائنية  املمار�سات 
املحليني  ال�سيا�سيني  لت�سمل  العالقة  ذوي  ال�سيا�سيني  دائرة  تو�سيع  م�ساألة 
لل�سيا�سيني  الفدرالية �سلطة  الفدرالية. وح�سب ويبيل�ش، متنح  الأنظمة  يف 
املحليني، الذين يف الغالب لديهم حافز اأقل لدعم اإ�سالحات ال�سوق ب�سبب من 
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اأن ال�سيا�سيني على امل�ستوى الوطني هم ب�سكل منوذجي من مينح القرو�ش 
لأي جناحات اقت�سادية كبرية لحقة. لذلك، رغم اأن ويبيل�ش يرف�ش جزئياً 
ال�سمة املوؤ�س�ساتية ب�سبب روؤيته للموؤ�س�سات الفدرالية باأنها تكون ذات طابع 
يجب  ال�سوق  اإ�سالح  اأدب  باأن  عمله  يظهر  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  حملي 
الذاتي  واحلكم  النتخابية  والدوافع  الرئا�سي  النظام  ويتخطى  يتو�سع  اأن 
املوؤ�س�ساتي  الختالف  هو  هذا  هل  ولكن  الفدرالية.  لي�سمل  البريوقراطي 
الذي يراه ويبل�ش يف الأنظمة الفدرالية. يف دول كثرية، ت�سجع هذه املوؤ�س�سات 
القادة الإقليميني ملعار�سة اإ�سالحات ال�سوق، بينما يف حالت اأخرى تعار�ش 
املقاولت  م�ساعي  وتعرقل  لل�سوق  ال�سديقة  املبادرات  الوطنية  احلكومات 

العائدة للحكومات الإقليمية.

واملوؤ�س�سات  الدولية  والعالقات  املقارنة  ال�سيا�سات  ُيدر�ش  اأ�ستاذ جامعي  اإيتون  د. كينت  الربف�سور   *
اأمريكا  يف  الإقليمية  ال�سيا�سة  على  اأبحاثه  تركز  وحاليا  القت�سادية.  التنمية  و�سيا�سات  ال�سيا�سية 

الالتينية والربوز املتنامي للم�سالح الإقليمية والهويات وبناء املوؤ�س�سات يف القارة.   
الأ�سلي للدرا�سة:  العنوان 

 Kent Eaton, "Federalism in Europe and Latin America: Conceptualization, Causes, and
 Consequences", World Politics, 60, July 2008.
ن�سرت يف جملة "الثقافة اجلديدة"، العدد 333-334 ال�سنة 2009، واأ�سيفت لها مادة جديدة ون�سرت 
1، 2010، التي ي�سدرها املركز العربي للدرا�سات ال�سرتاتيجية  "ق�سايا معا�سرة"، العدد  يف جملة 

يف اليمن.
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النفط والفدرالية.. حالة نيجرييا

املكونات  لدمج  كو�سيلة  الفدرايل  النظام  لتطبيق  ال�سعي  مت  ما  كثريا 
نظام  بناء  اأجل  من  بالتنوع  تتميز  التي  املجتمعات  يف  املختلفة  ال�سكانية 
حكم موحد، ويف نف�ش الوقت بقاء الهويات الإثنية تتمتع با�ستقاللها، وقد 
�سعى عدد من املحاولت لتحقيق الوحدة يف التنوع يف كثري من املجتمعات 
الربازيل  الهند،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  احلال  هو  كما  املتنوعة 

وعدد كبري من الدول الأخرى. ومل تكن نيجرييا ا�ستثناء من ذلك. 
التما�سك  تقوية  خالل  من  الوطنية  الدولة  يف  التنوع  يف  الوحدة  تطور 
من  النجاح  درجة  تختلف  حيث  �سهال  هدفا  يكن  مل  الأمر  هذا  ال�سيا�سي 
ومرحلة  الداخلية،  ال�سلطة  به  تتميز  ما  اإىل  ا�ستنادا  اأخرى  اإىل  دولة 
املجتمع  ملكونات  املنتمية  ال�سيا�سية  القيادة  وطبيعة  القت�سادي  التطور 

املختلفة.
ال�سراع  لكن  حمددة  وم�سوؤوليات  بوظائف  ال�سيا�سية  الوحدات  ت�سرتك 
منتظما  م�سدرا  يكون  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  الهيمنة  اأجل  من  احلا�سم 
حوله  ال�سراع  يكون  الذي  اجلوانب  واأحد  فدرايل،  نظام  اأي  يف  للخالف 
�سديدا هو اجلانب املايل حيث تتقرر الأهداف النهائية لل�سيا�سية املالية.  
وال�سيا�سية  القت�سادية  للظروف  التاريخي  التمازج  خول  نيجرييا،  يف 
البالد  اإيرادات  من  الأعظم  اجلزء  جمع  �سلطة  الحتادية  احلكومة 
وت�سكل  احلكومية.  امل�ستويات  خمتلف  وبني  اإداراتها  بني  فيما  وتق�سيمها 
الفدرايل  النظام  يف  احلكومية  بني  ما  الإيرادات  حتويل  اجناز  عملية 
ال�سيا�سية  التغريات  �سوء  يف  خ�سو�سا،  الورقة،  هذه  جوهر  النيجريي 
امل�ستوى  على  التنمية  على  النفط  عائدات  وتاأثري  املعقدة،  والقت�سادية 
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نيجريا  يف  النفط   على  القائم  القت�ساد  خلق  وقد  والإقليمي.   الوطني 
فجوة مالية وا�سحة بني املناطق املنتجة وغري املنتجة للنفط حيث متنح 
للتنمية  توظيفها  ويفر�ش  الإحتادية  احلكومة  قبل  من  الدولة  اإيرادات 
اأن  التي يجب  للنفط  املنتجة  القليلة  املناطق  اأ�سا�سية على  اعباء  والتطور 
تدعم التنمية دون اأن حت�سل على منفعة اأو رعاية كافية. هذه امل�ساألة تعد 
جمموعة  )كون  الب�سري  للجن�ش  الدائمة  الحتياجات  اأن  لفهم  اأ�سا�سية 
�سيا�سي معني مثل نيجرييا(  اأكرثية يف نظام  اأو  اأقلية  ت�سكل  اثنية معينة 
اإىل  ا�ستنادا  الوطنية  الرثوة  توزيع  فل�سفة  بتبني  تلبى  اأن  اأبدا  ميكن  ل 
عدم  من  تبدو  �سورة  )هناك  الإقليمية  التفاوتات  اأو  )الإثنية(  املجموعة 
املهم  فمن  ال�سيا�سي(.  للنظام  الإثنية  البنية  داخل  املواطنة  يف  امل�ساواة 
بالن�سبة لنيجريا و�سانعي قرارها ال�سيا�سي ت�سخري طاقاتها باجتاه تبني 
الإن�ساف يف توزيع املوارد املالية والعمل على وحدة املجموعات الإثنية من 
بالختالفات، يجب  فيه  ي�سمح  الذي  الوقت  ال�سعب. يف  كل  اأجل م�سلحة 
البع�ش،  بع�سنا  رعاية  على  العمل  اأجل  من  النظر  منعن  اأن  اأي�سا  علينا 
روؤ�ساء  اأحد  علمنا  وقد  للنفط.  املنتجة  القليلة  املناطق  رعاية  خ�سو�سا، 
احلقيقية،  الفدرالية  يف  باأنه  اولو  اوبافيمي  الرئي�ش  الأوليني  نيجرييا 
اأي جمموعة  اثنية مهما كانت �سغرية مثل  تعامل كل جمموعة  اأن  يجب 
الفدرايل يف  النظام  امل�ستع�سية على احلل يف  الأمور  اإن من  كبرية.  اثنية 
نيجرييا هي تعدد الأمناط الإثنية التي متثل م�سالح املجموعات ودورها 
الإيرادات  توزيع  اإىل  ينظر  ل  حيث  الفدرالية  ال�سيا�سة  �سنع  ماكنة  يف 
من  كمية  على  يح�سل  الذي  من  حول  كمعركة  بل  اقت�سادية،  كمهمة 
التناف�سي اخلا�ش املتعلق بنظام توزيع املوارد يف  موارد البالد. هذا امللمح 
نيجرييا قد عمل لغري �سالح مناطق اإنتاج النفط القليلة، رغم م�ساهمتها 

الرئي�سية يف الرثوة الوطنية.
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�لفدر�لية �ملالية يف نيجرييا 

اجلانب  باأن  او�سثيمر  ذكر  نيجرييا،  يف  الإيرادات  توزيع  اآلية  يخ�ش  فيما 
املايل يف النظام الفدرايل ثبت باأنه ي�سكل م�ساألة �سائكة ويعك�ش ب�سكل وا�سح 
النيجرييون  اأيد  بال�سلطة من قبل كل منطقة. تاريخيا،  التمتع  الرغبة يف 
)اأي  ال�ستقاق  اآلية  ا�ستخدام  زيادة  الأغنى  وال�سمالية  الغربية  املناطق  من 
حتديد ن�سبة معينة من املوارد للمناطق التي تنتج فيها، املرتجم(. وقد قاوم 
�سيا�سيو املنطقة ال�سرقية اإىل حد كبري هذا الإجتاه، على الأقل حتى بعد اأن 
تعزز ال�سكل الد�ستوري لنيجرييا. لكن فقط بعد الكت�سافات الكبرية للنفط 
يف املنطقة ال�سرقية التي بداأت يف اأواخر اخلم�سينات من القرن املا�سي، بداأ 
ال�سرقيون يف�سلون اآلية ال�ستقاق. يف عام 1953، كانت مبادئ ال�ستقاق ت�ستند 
مائة باملائة على مبداأ عدم �سيطرة القبائل الرئي�سية على اإنتاج النفط اخلام 
ال�ستقاق(  اإىل  ت�ستند  لكل منطقة  الإيرادات  توزيع  ن�سبة 100% من  )كانت 
وخالل فرتات ازدهار اقت�ساد املحا�سيل النقدية، ا�ستفادت املناطق ال�سمالية 
تقرر  منطقة  اأي  باأن  ين�ش  الذي  الد�ستور  يف  ورد  مما  بالأخ�ش  والغربية 
ت�سليم مواردها �سوف تعود لها ن�سبة 50% من عائدات اأي من ال�سرائب التي 
تت�سلمها احلكومة الإحتادية املتعلقة باأي ا�ستخراج للمعادن يف تلك املنطقة. 
تتباهى نيجرييا لتطبيقها النموذج الفدرايل الأمريكي. لكن اجلانب املايل 
يف فدرالية نيجرييا يتناق�ش ب�سكل حاد مع ما معمول به يف الوليات املتحدة 
الأمريكية. اإذ تطبق الأخرية فدرالية مالية تناف�سية ب�سكل اأ�سا�سي حيث اأي 
�سيء يعود اإىل دائرة اخت�سا�ش الولية، فيما اإذا كان نفط اأو اأي م�سدر اآخر 
يعود لها. ال�سيء نف�سه يطبق يف كندا. يف نيجرييا، عندما اأ�سبح النفط  اأكرث 
املوارد القابلة للنمو يف الرثوة الوطنية، طرحت م�سوغات �سيا�سة تقول باأنه 
لها  لتكون  املناطق  اأو  الوليات  اإىل  النفط  موارد  تعطى  اأن  العدل  من غري 
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ح�سة الأ�سد يف اأموال ريع مواردها، حيث �ستجعل مثل هذه الأموال ال�سخمة 
وب�سكل دائم املناطق املحظوظة باملوارد اأكرث تطورا على ح�ساب املناطق املبتالة 
بالفقر يف البالد. لذلك، مت تبني توزيع العائدات املالية  ب�سكل ن�سبي. وقد 
انخف�ست الن�سبة من عام 1954 حتى الآن:عام 1954 )%100(، 1958 )%50(، 
ويف   ،)%3(  1994  ،)%1.5(  1992  ،)%2(  1981  ،)%20(  1975  ،)%45(  1970

الفرتة 1994-1995 رفعت الن�سبة يف م�سودة الد�ستور اإىل %13. 
ل  الذي  الأمر  فاإن  ل،  اأم  فدراليا  النظام  كان  �سواء  الراأ�سمايل،  املجتمع  يف 
اأو خمادعا هو ال�سرار ب�سدة على اقت�سام  ميكن الدفاع عنه ويعترب م�سال 
ثروة ولية اأخرى على اأي اأ�سا�ش كان بدل من القواعد التي ت�سمح بها اللعبة 
الراأ�سمالية. يف هذا النوع من املجتمع، يحق متاما لكل ولية الحتفاظ باأي 
اأو عن طريق  ايجادها  بذلته من جهد يف  ما  اإما عن طريق  لها  تعود  ثروة 
دون  من  هبة  كونها  لها  تعود  الرثوة  اأن  اأو  براعتها  اأو  مبهارتها  تنميتها 
يف  ال�ستقاق  مبداأ  تبني  ينبغي  احلقيقية،  الفدرالية  يف  الطبيعة.  م�ساعدة 

تخ�سي�ش املوارد.
من ناحية اأخرى، �سيعاين النظام الفدرايل يف نيجرييا اإذا اأخذت موارد ال�سنة 
املالية من النفط اأو اأي مورد اآخر على اأ�سا�ش التف�سيل امل�ستمر مل�سالح اأقلية 
من دون مراعاة م�سالح اأقلية اأخرى ومن ثم زيادة خماوف البتعاد عن تبني 
العدل والإن�ساف خللق توازن يف بنية النظام الفدرايل. من ال�سروري ل�سانعي 
القرار ال�سيا�سي يف نيجرييا، العمل على موازنة حالة عدم امل�ساواة املتاأ�سلة يف 
توزيع الإيرادات بني م�ستهلكي هذه الإيرادات الرئي�سيني )الغالبية مناطق 
غري منتجة للنفط( ومنتجي الإيرادات )مناطق قليلة منتجة للنفط( على 
مبعظم  للنفط  املنتجة  القليلة  الوليات  ت�ساهم  حيث  الفدرايل.  امل�ستوى 
الهيكلية  امل�ساواة  عدم  يقل�ش  قد  الإجراء  هذا  الإحتادية.  اخلزينة  اإيرادات 
النظام  اأن  يبدو  اأخرى،  ناحية  لكن من  الفدرالية  الإيرادات  توزيع  يف نظام 
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املنتجة  املناطق  يف  والجتماعية-القت�سادية  البيئية  بالظروف  يح�ش  ل 
للنفط.

والجتماعية- البيئية  بالتاأثريات  املتعلقة  العلمية  النظر  وجهة  من 
انغاي  ي�سري  نيجرييا،  النهرية يف  املناطق  النفط يف  القت�سادية ل�ستخراج 
عنه  نتجت  لكنه  الدولة،  لكل  اقت�ساديا  ازدهارا  خلق  النفط  اأن  رغم  باأنه 
اليكولوجية  املناطق  اأن قاطني  بيئية واجتماعية-اقت�سادية ذلك  م�سكالت 
لالأرا�سي النهرية يف نيجرييا حيث ينتج النفط يكونون بو�سوح اأكرث �سحايا 
وان�سكاب  ا�ستخراج  عن  الناجتة  والجتماعية-القت�سادية  البيئية  الأ�سرار 

النفط الذي يجري يوميا يف البالد.
باأن  تقول  مبالحظة  الدولية  العمل  منظمة  من  كولري  بول  نورنا  اأي�سا، 
ثروة احللم التي تتمثل بالنفط كانت توزع ب�سكل غري مت�ساوي. حيث كانت 
على  ح�سولهم  بوا�سطة  تتقرر  لل�سكان  الجتماعية-القت�سادية  الو�سعية 
الأرا�سي يف حني ا�ستحوذ ا�ستخراج النفط على اأجزاء من الأرا�سي الوا�سعة 
التي يعتمد عليها ال�سكان الريفيون. وقد عزز الت�سدير ال�سريع للنفط فعليا 
من انخفا�ش دخل املناطق الريفية؛ بب�ساطة، كان املرء يتوقع ارتفاعا يف دخل 

هذه املناطق.
الناقد الجتماعي  التفاق مع  �سوى  املرء من خيار  لي�ش لدي  يف احلقيقة، 
البارز يو�سيوفو بال ا�سمان الذي يزعم باأن البرتو- نايرا )نايرا هي العملة 
باأ�سا�سيات  النيجرييني(  )املنتجني  ينعم على  يكن  املرتجم( مل  النيجريية، 
الوجود وبدل من ذلك اأ�سبحت وفرته جزءا من عملية حرمانهم من فوائد 

ما ينتجونه حيث ا�ستمر فقرهم.  

الرتجمة عن كتاب:
 Augustine Ikein et al. Oil, Democracy, and The Promise of True Federalism in Nigeria, ِ
Lanham: University of America, 2008 .
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ظاهرة طالبان .. اأفغان�صتان 1994 - 1997 

وتوجهاتها  ا�سلها  الكثري عن  ن�سر  دوليا  اهتماما  اجتذبت طالبان  اأن  منذ 
واإمكانياتها. وعرب الكثري من املراقبني عن اآرائهم يف قوة و�سعف طالبان. 
ظهرت  التي  اجلديدة،  الظاهرة  هذه  حول  �ساملة،  درا�سة  تن�سر  مل  ولكن 

ب�سكل مفاجئ يف الأفق الأفغاين. 
جناحها  واأ�سباب  طالبان  حركة  لأ�سل  �سامال  تقييما  الكتاب  هذا  يعر�ش 
اأفغان�ستان والنتائج غري  التق�سيم الإثني على م�ستقبل  واإخفاقاتها وتاأثري 
اختار  وقد  املجاورة.  الدول  على  لطالبان  املتطرفة  للتوجهات  املبا�سرة 
لكتابه  واملوثوقية  الأ�سالة  من  كبريا  قدرا  لتعطي  اأولية  م�سادرا  الكاتب 
هذا. اإ�سافة لذلك فقد عمل املوؤلف مديرا ملعهد الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف 
اإ�سالم اأباد، اإىل جانب كونه حمرر ن�سرة �سهرية ت�سمى )تقرير اأفغان�ستان(. 
وكانت له �سالت مع عدد من القادة الأفغان الذين انخرطوا يف اجلهاد �سد 
املهمني،  الأفغان  القادة  كل  مع  مقابالت  اأجرى  وقد  ال�سوفيتية.  القوات 
يف  الأجل  الطويلة  م�ساحلهما  من  للتحقق  وطهران  مو�سكو  اإىل  و�سافر 

اأفغان�ستان.
اإن قيادة حركة طالبان انبثقت من و�سط  تقول النظرية الوا�سعة التداول 
الالجئني ال�سباب ال�ساخطني من الأفغان الذين در�سوا يف املدار�ش الدينية 
يف باك�ستان، رغم اأن باك�ستان تنفي ذلك لكن هناك اأدلة توؤكده. وكان هوؤلء 
اأولئك  للجهاد �سد  اإعدادهم  ويتم  باك�ستان،  الدعم من عنا�سر يف  يتلقون 
كتب  وقد   . نظرهم  وجهة  من  الإ�سالمية  بال�سريعة  يلتزمون  ل  الذين 

الكثري من املقالت حول ما �سمي )بالت�سليح ال�سري( لطالبان. 
طالبان  حركة  �سعود  على  �ساعدت  املبا�سرة  الأ�سباب  من  جملة  هناك 
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احلرب  من  تعب  قد  كان    1992 يف  الأفغاين  املواطن  اأن  منها:  ال�سريع، 
مواطن   50.000 حوايل  قتل  حيث  �سنوات  ثالث  ا�ستمرت  التي  الأهلية 
الذين  القادة  يف  الثقة  املواطنون  وفقد  ورباين.  يار  حكمت  بني  النزاع  يف 
حطموا  التحالفات بني ليلة و�سحاها. وزادت املرارة عندما مل يروا نهاية 
للقتل والدمار، الذي يرتكب يف بلدهم، اإ�سافة اإىل الأمرا�ش واملجاعة التي 

تفتك يف املواطن العادي.
لي�ش فقط  بالهبوط،  الأفغان  املجاهدين  �سعبية  اأخذت  الوقت،  ومع مرور 
بل  احلرب،  دمرته  الذي  لبلدهم  ال�سالم  حتقيق  من  يتمكنوا  مل  لأنهم 
اجتماعية،  غري  ن�ساطات  يف  اأنغم�ش  منهم  الكثري  اأن  هو  ذلك  من  الأ�سواأ 
حيث حتول البع�ش اإىل قطاع طرق واأخذت ال�سرائب املجحفة تفر�ش على 
فهناك   . املقاتلون  عليها  ي�سيطر  التي  املناطق  يف  ميرون  الذين  املواطنني 
اإ�سافة  ذلك،  اأ�سباب  واأحد  وهريات.  �سامان  بني  �سيطرة  نقطة   71 مثال 
ي�ستلمون  ل  طويلة  لفرتة  كانوا  املقاتلني  اأن  هو  ال�سخ�سي،  اجلانب  اإىل 
الكثري  مار�ش  لذلك  البداية.  يف  جندوهم  الذين  قادتهم،  من  رواتبهم 
اأكرث  تاأثرت منطقة قندهار  ال�سلب والنهب وتهريب املخدرات. وقد  منهم 
التعر�ش  حوادث  وجرت  القانون  وفقدان  الأمن  �سعف  نتيجة  غريها  من 
للن�ساء واغت�سابهن، واأثار هذا �سعور باملرارة و�سط طلبة ومدر�سي املدار�ش 

الدينية. 
املجاهدين  البالد، وكانت قيادة  ي�ساهد يف كل مكان من  الإدارة  �سوء  وكان 
ظروف  و�سادت  احلكومية.  الفو�سى  كبح  عن  عاجزة  اأو  راغبة  غري  اإما 
قبل  من  حتكم  كانت  �سمالية  حمافظات  �ست  عدا  البالد  يف  ال�سطراب 
وقد  اقت�سادي،  انهيار  وكان هناك   . د�ستم  الر�سيد  الأوزبكي عبد  اجلرنال 
العادي  املواطن  وكان  البالد.  على  القبائل  و�سيوخ  احلرب  لوردات  �سيطر 
يحتاج  الأمر  يكن  مل  لذلك  املزرية.  الظروف  هذه  من  ينقذه   من  ينتظر 
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املواطنني  قبل  من  الدعم  على  للح�سول  طالبان  قبل  من  كبري  جهد  اإىل 
لإنهاء احلرب الداخلية والفو�سى التي �سادت البالد.

وكان الطلبة الذين كونوا حركة طالبان قد تتلمذوا يف املدار�ش الدينية 
 . اأذهانهم  يف  الديني  التع�سب  غر�سوا  متعلمني  �سبه  ماليل  يد  على 
يخ�ش  فيما  �سادق  الأفغان  الزعماء  من  اأحد  يوجد  ل  باأنه  واعتقدوا 

اأفغان�ستان. اإ�سالمية حقيقية يف  تاأ�سي�ش دولة 
ينظر الأفغان تقليديا اإىل الزعيم القبلي اأو الرمز الديني على اأنه قادر 
واإخراجهم  لقيادتهم  املقدمة  يف  اأحد  ياأتي  وعندما  م�ساكلهم،  حل  على 
كيف  وا�سح من  وهذا  تردد.  بدون  يتبعونه  فيها   التي هم  الفو�سى  من 
1994 وتعاون معه  امل�ساجد يف قريته يف عام  اأحد  اإىل  املال عمر ذهب  اأن 
احلزب  جماهدي  قائد  زودهم  وكيف  الطلبة  من  قليل  عدد  البداية  يف 

الإ�سالمي بال�سالح والعربات وهكذا بداأت حركة طالبان.
جمموع  من   %  43 يكونون  الذين  الب�ستون،  اإىل  طالبان  معظم  ينتمي 
املجموعة  اأما   .)%  50 من  اأكرث  الب�ستون  باأن  طالبان  تدعي   ( ال�سكان 
الإثنية الثانية فهم الطاجيك، الذين يكونون 24 %، اإ�سافة اإىل جمموعات 
ميكن  وهكذا  احلقيقيون.  الأفغان  باأنهم  الب�ستون  ويدعي  اأخرى.  اإثنية 
على  اعتمادا  ال�سكان  من  الأكرب  الق�سم  من  دعما  طالبان  تتوقع  اأن 
امل�سيطر يف  العن�سر  الب�ستون هم  واأن  واللغوي خ�سو�سا  الإثني  العن�سر 
منها طالبان  انطلقت  والتي  اأفغان�ستان  من  ال�سرقية  اجلنوبية  الأقاليم 

يف البداية.
اأفغان�ستان طبقا  اإ�سالمية يف  اإقامة حكومة  اأن هدفها هو  تدعي طالبان 
احلنفي  املذهب  اإىل  وبال�ستناد  قبلهم  من  املف�سرة  الإ�سالمية  لل�سريعة 
املوؤمنني.  اأمري  بيد  الدولة  �سوؤون  وت�سليم  ال�سورى  مبداأ  واإتباع  ال�سني 
اأقوال واأفعال طالبان يف الأرا�سي التي �سيطروا عليها ت�سعهم يف �سنف 
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املتطرفني؛ فقد منعوا تعليم البنات وعمل الن�ساء وا�سرتطوا على الن�ساء 
اإىل القدم، واأن يرافقهن  اإن غادرن منازلهن ارتداء احلجاب من الراأ�ش 
الن�ساء  نقل  من  ال�سيارات  �سائقو  ُمنع  وقد  الرجال.  من  اأقاربهن  اأحد 

كراكبات ما مل يكن مرتديات احلجاب الكامل. 
تنفيذ  يتم  وكان  الل�سو�ش،  واأقدام  اأيدي  قطع  على  الأطباء  اأجرب  وقد 
اإىل  بناياتها  وحولت  ال�سينما  دور  واأغلقت  �ساعات.  خالل  يف  العقاب 
البو�سرت. وحطمت  و  البورتريه  ر�سم  اأو  ال�سور  التقاط  وحرم  م�ساجد. 
طالبان متثال بوذا ذا ال�سهرة العاملية الذي يرتفع 60 مرتا والذي نحت 
من احلجر يف القرن اخلام�ش قبل امليالد. وحطمت حمالت الفيدو لي�ش 
يف اأفغان�ستان فقط واإمنا حتى يف مناطق يف باك�ستان تغري عليها طالبان، 
واملو�سيقى  التلفزيون  وحرم  اأبوابها.  غلق  على  املحالت  تلك  واأجربت 
والغناء  ومت حتويل راديو كابل اإىل �سوت ال�سريعة. وحرمت كرة القدم 
ال�سطرجن  لعبة  اإىل  ينظر  واأ�سبح  اإ�سالمية.  غري  ممار�سة  اأنها  على 
وقتلت  الأخرى  الأليفة  واحليوانات  احلمام  تربية  ومنعت  باطلة.  باأنها 
ومنع   . ي�سجن  احلرف  هذه  ميتهن  وهو  ي�سبط  من  وكان  الطيور. 
الحتفال بال�سنة امليالدية وعيد نوروز. وطلب من الرجال اإطالة حلاهم 
من  الآلف  طرد  مت  وقد  يعاقب.  ذلك  يخالف  ومن  طالبان  �ساكلة  على 
العمامة  ارتداء  واأ�سبح  حلاهم.  اإطالة  لعدم  اأعمالهم  من  املواطنني 
اإعدام  ال�سحايا  اأقارب  املنزل. وطلب من  اإجباريا خارج  بالن�سبة للرجال 

القاتل واأعطي للمراأة احلق بقتل قاتل زوجها بح�سور �سهود عيان.
ويكمن جناح طالبان بتمكنهم من نزع �سالح خمتلف امللي�سيات واملحافظة 
ال�سلب  يف  طالبان  من  �سخ�ش  اأي  انغما�ش  وعدم  والنظام.  القانون  على 
ال�سخ�سية.  املنافع  عن  وابتعادهم  بالقوة  املنازل  احتالل  اأو  والنهب 
الطلبة  مطالبة  وعدم  ال�سديدة  بالب�ساطة  متيز  الذي  حياتهم  واأ�سلوب 
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الأمور كانت  بها بدون مقابل. هذه  املكلفني  واإجناز واجباتهم  بالرواتب 
حمل تقدير ال�سكان يف البداية.

اأما نقاط �سعفهم فتمثلت يف قلة خربتهم الع�سكرية، حيث اأن غالبيتهم 
وعدم  اأفغان�ستان  يف  والقتال  النزاع  وا�ستمرار  مدربني.  �سبه  مقاتلون 
ر�ساه  عدم  يبدي  تدريجيا  ال�سعب  جعل  لنهايته  الأفق  يف  بادرة  وجود 
خارج  تقع  التي  الأخرى  الأقاليم  يف  النتفا�سات  واندلع  طالبان.  جتاه 
�سيطرة طالبان. والتنفيذ ال�سارم وغري الواعي لل�سريعة الإ�سالمية مل 
خ�سو�سا  الليربايل،  التفكري  ذوي  الأفغان  اأكرث  قبل  من  مقبول  يكن 
من قبل الن�ساء املتعلمات يف كابل الالتي مل يردن لبلدهن اأن يحكم من 
البنات  مدار�ش  غلق  وكان  واملاليل.  الدين  رجال  من  ثيوقراطية  قبل 
ومنع الن�ساء من العمل اأو حتى اإجناز ق�سايا منزلية بعيدا عن منازلهن 
مو�سع انتقاد. وكان رف�ش طالبان وقف اإطالق النار خالل �سهر رم�سان 
ظروف  واجهوا  الذين  كابل  �سكان  ر�سى  عدم  حمل  رباين  اأعلنه  الذي 
لحتواء  �سعوا  فقد  �سّنة  طالبان  من  الوا�سعة  الغالبية  اأن  ومبا  املجاعة. 
مطالب ال�سيعة )14% من ال�سكان( الذين اأرادوا ح�سة اأكرب يف احلكومة 
اجلماعات  جميع  م�سالح  لحتواء  طالبان  �سعي  كذلك  ال�سابق.  من 
والأحزاب الإ�سالمية ال�سيا�سة الأخرى. وادعاوؤهم باأنهم احلزب الوحيد 
القادر على اإقامة حكومة اإ�سالمية حقيقية ومن ثم حماولتهم ال�سيطرة 
قبول  مو�سع  ذلك  كل  يكن  مل  باأنف�سهم  واإدارتها  اأفغان�ستان  كامل  على 
هذه اجلماعات والأحزاب ومل يوؤد اإىل اإقامة �سالم دائم يف البلد. اإ�سافة 
بجثثهم،  والتمثيل  واأخيه،  اهلل  جنيب  ال�سابق  الرئي�ش  قتل  فاإن  لذلك 
جتاه  �سيا�ساتهم  اأن  ثم  �سدهم.  يقف  د�ستم  الر�سيد  عبد  اجلرنال  جعل 
تهريب املخدرات واإيواء الإرهابيني مل تكن تتما�سى مع قوانني ال�سريعة 

تبنوها. التي 
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اأفغان�ستان  يف  الدائم  ال�سالم  اأن  منها  ال�ستنتاجات  من  جمموعة  هناك 
العمل من خالل الأمم  الع�سكري. ومن الأف�سل  ل ميكن فر�سه باحلل 
باك�ستان  وعلى  عري�سة.  حكومة  ت�سكيل  يف  املبا�سر  التورط  بدل  املتحدة 
اأن تنتهج �سيا�سة دعم وحدة اأرا�سي اأفغان�ستان وعدم التدخل يف �سوؤونها 
الداخلية ويجب اأن تقيم عالقاتها مع جارتها الغربية على اأ�سا�ش احرتام 
�سيا�سيا  �سواء كان  حزبا  ال�سلطة  اإىل من هو يف  النظر  ا�ستقاللها بدون 
اأو جمموعة اإثنية. وعليها اأن ل تفكر فقط يف م�ساحلها وتهمل م�سالح 

دول املنطقة الأخرى.

الأ�سلي للكتاب: العنوان 
 Kamal Matinuddin, The Taliban Phenomenon: Afghanistan, 1994-1997, Oxford University
Press: 1999.
املادة  منه  حذفت  حيث  تعديله  ومت  كتاب  كعر�ش   ،2003 �سيف   ،35 العدد  "النهج"  جملة  يف  ن�سر 

للمرتجم.  العائدة 
,
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ال�صيا�صة الأوروبية يف حتول

جرى حتديث املوؤ�س�سات ال�سيا�سية الأوروبية بعد احلرب العاملية الثانية حيث 
حتولت ال�سلطة من الربملان اإىل املوؤ�س�سات التنفيذية. على افرتا�ش اأن ذلك 
ال�سيا�سي. وقد �سممت الربملانات  ي�ساهم يف �سرعة ومتا�سك �سناعة القرار 
لتمثل خمتلف امل�سالح. ونظمت ال�سلطة التنفيذية لتعمل ب�سكل حا�سم من 
داخل  القرار  �سنع  قوة  وكان هناك حتول يف  بفعالية.  القرارات  تنفيذ  اأجل 
لهم  التابعون  واملوظفون  الوزارات  روؤو�ساء  اأ�سبح  حيث  التنفيذية.  ال�سلطة 
يف  الدولة  تدخل  زيادة  وب�سبب  اأخرى  ناحية  ومن  اأكرب.  �سلطة  ميار�سون 
يف  كبري  ب�سكل  القت�ساد  وزراء  تاأثري  زاد  الكبرية  القت�سادية  الن�ساطات 

الإدارة اليومية لل�سيا�سة احلكومية. 
لعبت الأحزاب ال�سيا�سية الدور الرئي�ش يف تنظيم امل�ساركة ال�سيا�سية وقبول 
قد مرت  وكانت  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  انبثق  الذي  الأوروبي  النموذج 
بعملية حتول يف التنظيم ومل تثبت قاعدتها الجتماعية. وقد حتولت بنيتها 
من  العاملة  بالطبقة  وايدولوجياً  تنظيمياً  مرتبطة  اأحزاب  من  و�سلوكها 
ناحية  من  القت�سادية  النخب  مب�سالح  تاريخياً  مرتبطة  واأحزاب  ناحية 
فيهم  مبا  واملوؤيدين  الناخبني  اأو�سع  ك�سب  اأجل  من  تناف�ست  لذلك  اأخرى. 
اخل�سوم اليدولوجيني لتكوين قاعدة انتخابية عري�سة م�ساندة لها. لذلك 
اعتربت نف�سها يف فرتات النتخابات انها ل متثل طبقة معينة مثل الطبقة 
م�سالح  متثل  حداثة  اأكرث  كاأحزاب  واإمنا  القت�سادية  النخبة  اأو  العاملة 

خمتلف الطبقات الجتماعية.
ويف مو�سوع النموذج الأوروبي اأزمات واختالفات وحتديات، يبحث الكاتب يف 
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اأواخر ال�ستينات من القرن املا�سي اإىل  اأوروبا منذ  التطورات التي مرت بها 
منت�سف ال�سبعينات حيث اأن جتدد النزاع ال�سيا�سي كان قد جتذر يف عملية 
النمو القت�سادي الذي ولد الكثري من التوترات ال�سيا�سية التي كانت غري 
جلية ب�سبب ال�سيطرة القوية لراأ�ش املال والدولة. مع اأن هدف الدولة كان 
تقوية النمو القت�سادي بدًل من تقليل عواقبه الجتماعية ال�سارة. ا�سافة 
اإىل ق�سايا اأخرى مثل التلوث وقطع الغابات وت�ساعد املعار�سة الراديكالية 
يف  الأمريكية  الع�سكرية  العمليات  �سد  اجلامعات  طالب  من  الكثري  و�سط 
ا�سرابات  الن�سوية  املنظمات  ن�ساط  اإىل  ا�سافة  الفرتة  هذه  و�سملت  فيتنام. 
يف  حدث  ما  اأهمها  وكان  وال�سويد  اإيطاليا  يف  حدث  ما  مثل  ال�سباب  و�سط 
والطالب  العمال  عدد  ن�سف  حوايل  نظم  حيث   1968 اأيار|مايو  يف  فرن�سا 

واملهنيني واملوظفني الفرن�سيني اأكرب اإ�سراب عام يف التاريخ. 
وكان بطء منو اقت�ساديات دول اأوروبا الغربية قد عزز اأزمة ما بعد احلرب. 
عالية  معدلت  كانت  والنتيجة  العاملية.  املناف�سة  تراجع  من  عانت  حيث 
املعي�سة.  م�ستويات  يف  طفيفة  وزيادة  الإنتاج  منو  وبطء  والت�سخم  للبطالة 

وهذا يعني اأن ال�سنوات الذهبية ملا بعد احلرب قد انتهت.
ال�سيا�سي  الحتجاج  تعزز  الثمانينات  اأوا�سط  اإىل  ال�سبعينات  اأوا�سط  من 
حدثت  وقد  ال�ستينات.  اأواخر  يف  بداأ  الذي  لالقت�ساد  ال�سعيف  الأداء  مع 
جتربة �سيا�سية ق�سرية امتدت اإىل اأوا�سط الثمانينات عندما دعت حكومات 
اأوروبا الغربية اإىل انطالقة  اليمني والي�سار التي انتخبت يف كثري من دول 
جديدة. بداية الزخم ال�سيا�سي اأخذ يتجه نحو الي�سار. فمثاًل اأنظمة اأوروبا 
فيما  القرارات  اتخاذ  يف  امل�ساركة  من  العمال  متكن  اآلية  ابتكرت  ال�سمالية 
قامت  فرن�سا  ويف  وال�سالمة.  املهنية  وال�سحة  التكنولوجي  التغيري  يخ�ش 
 1981 عام  يف  ميرتان  الرئي�ش  برئا�سة  انتخبت  التي  ال�سرتاكية  احلكومة 
بتو�سيع القطاعات ال�سناعية واملالية املوؤممة ب�سكل اأ�سا�سي. لكن تغري الزخم 
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القوى  العاملي ومعار�سة  اإكراهات القت�ساد  اليمني نتيجة  ال�سيا�سي باجتاه 
هناك  تكن  ومل  الراديكالية.  ال�سالحات  لإيقاف  الهادفة  املحلية  املحافظة 
ال�سيا�سي  الدعم  ا�ستقطاب  اأوروبية غربية ناجحة بدرجة كبرية يف  حكومة 
بداية  تطوير  يف  الي�سار  ف�سل  وقد  ناجح.  اقت�سادي  اأداء  تعزيز  اأو  املتحرك 
جديدة خ�سو�ساً عندما يقا�ش الأمر بالفر�سة التي توفرت له عقب انتخاب 

الأنظمة الإ�سالحية ال�سرتاكية يف فرن�سا واإ�سبانيا واليونان.
كانت الثمانينات فر�سة الهجوم امل�ساد للمحافظني. فمثاًل يف بريطانيا �سنت 
على قوة الإحتادات  كبرياأ ناجحاً  تات�سر هجوماً  املحافظني برئا�سة  حكومة 
ال�سناعية  وال�سركات  العام  ال�سكن  ت�سهيالت  العمالية وخ�سخ�ست كال من 
املوؤممة. وبدرجة م�ساوية يف الأهمية تبنت تغريات مهمة يف الثقافة ال�سيا�سية 
الربيطانية وعززت دعم املبادرة على ح�ساب اجلماعية. كذلك حتالف اليمني 
والرنويج  الدمنارك  كل من  اأنتخب يف  اإذا  فيما  بتخفي�سات �سريبية  ووعد 
ويف دول اأخرى حيث يف الغالب حل حمل الأحزاب ال�سرتكية الدميقراطية 

احلاكمة.
فقدان الثقة وعدم ال�ستقرار والرتاجع العام الذي �سيطر على اأوروبا الغربية 
الأوروبي"  "الت�سلب  اأطلق عليه م�سطلح لذع  قد  كان  الثمانينات  اأوائل  يف 
اأعقب فرتة  اأوروبا اجتاهها الذي  اأخذ ي�سمع عرب الوقت. فقد فقدت  الذي 
طويلة من النمو واإعادة العمار لفرتة ما بعد احلرب وبات ل اأحد يعرف متى 
يتوقف هذا الجتاه. ومنذ اواخر الثمانينات والت�سعينات كانت هناك عملية 

لإحياء اأوروبا و�سط ق�سايا جديدة وم�ساكل وحتديات. 
اأوروبي جديد.  اإىل القرن الواحد والع�سرين انبثق منوذج  ومنذ الت�سعينات 
الأوروبي  النموذج  من  احليوية  اختفت  اأوقاتها  بع�ش  ويف  الثمانينات  يف 
التي كان م�سدرها القت�ساديات املختلطة التي تبنتها الأحزاب ال�سرتاكية 
الدميقراطية لفرتة ما بعد احلرب والنماذج ال�سيا�سية الوطنية. رغم بقاء 
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للرعاية  الدولة  قطاع  مثل  القدمي  الأوروبي  النموذج  من  مهمة  مكونات 
املتحدة  الوليات  يف  بنظريه  مقارنة  كثرياً  اأو�سع  بقى  الذي  الجتماعية 
الأمريكية. وقد انبثق منذ الت�سعينات منوذج جديد لل�سيا�سة نتج عن جتديد 
املعامل.  وا�سحة  جديدة  عملية  �سيا�سة  وتبني  الأوروبي  الندماج  عملية 
وبتكثيف  الأوروبي  الحتاد  وتو�سيع  تقوية  باإعادة  احلالية  الفرتة  وتتميز 
العوملة القت�سادية ومواجهة التهديد الدائم لالإرهاب والتعامل مع الوليات 
يف  اأو  العراق  �سد  للحرب  التح�سري  فرتة  يف  كما  الغالب  يف  التي  املتحدة 
النزاعات التجارية امل�ستمرة يف منظمة التجارة العاملية ت�سطدم مع حلفائها 
التطور  من  حا�سمة  مرحلة  الآن  تعي�ش  اأوروبا  اأن  النتيجة  الأوروبيني. 

ال�سيا�سي والوئام التاريخي.

�لطريق �لثالث 

العام واخلا�ش  الو�سطية وتوازن قوى  املبادئ  تبدو هناك حركة �سد  حالياً 
لفرتة ما بعد احلرب و�سد دولة الرفاه الجتماعي. وهناك اتفاق عام على 
اأكرث على  الدولة يف القت�ساد والعتماد  ال�سرائب وتقليل تدخل  تخفي�ش 
ب�سكل  الجتاه  اأي  الجتماعي-القت�سادي  احلا�سل  لت�سكيل  ال�سوق  قوى 
اأو�سع نحو ما ي�سمى بالليربالية اجلديدة. رغم بقاء الكثري من اآليات قيادة 
تو�سيع  زخم  لكن  بعد احلرب.  ما  لفرتة  الجتماعي  الرفاه  وبرامج  الدولة 
اجلانب ال�سيا�سي لل�سوق جاري العمل به وكذلك خف�ش نفقات دولة الرفاه 

الجتماعي وتن�سيط قوى ال�سوق اخلا�سة. 
ال�سيا�سية  الهتمامات  ي�ستوعب  مل  اجلديدة  الليربالية  نحو  التحول  هذا 
الأخرى. حيث الكثري من هذه الهتمامات بداأت تقو�ش اتفاق ما بعد احلرب 
واملطالبة  احلياة  ونوعية  البيئية  الق�سايا  ت�سمل  وهذه  ال�ستينات  اأواخر  يف 
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حيث  واخلا�سة  العامة  البريوقراطية  لتدخل  واملعار�سة  الذاتي  باحلكم 
ا�ستمرت هذه ت�سعل التحركات الجتماعية والقت�سادية. الأحزاب اليمينية 
من جانبها تكون يف الغالب اأقل ا�ستجابة ملثل هذه الق�سايا اجلديدة مقارنة 
ال�سيا�سية. يف  اأجندتها  �سمن  بفعالية  ت�ستجيب  التي  الو�سط  ي�سار  باأحزاب 
فيما  واليمني  الي�سار  حتديد  ال�سعب  من  متزايد  وب�سكل  اأ�سبح  احلقيقة 
يخ�ش التاأييد التقليدي لآليات ال�سوق اأو التاأييد التقليدي ل�سروط الدولة.

ال�سيا�سيني  من  اأوروبا  يف  جديد  �سيا�سي  توجه  انبثق  ذلك  جتاوز  اجل  من 
والأحزاب من و�سط -الي�سار تقوده بريطانيا ب�سخ�ش رئي�ش الوزاء ال�سابق 
كحليف  �سرودر  جريهارد  ال�سابق  امل�ست�سار  ب�سخ�ش  اأملانيا  مع  بلري  توين 
قوي وقد حاول الثنان ال�سري "خلف الي�سار واليمني". هذا الطريق الثالث 
املناف�سة  لع�سر  مالئم  غري  اأعترب  الذي  ال�سيا�سي  التوزيع  جتاوز  حاول 
العاملية املكثفة وحاول التاأليف بني اأف�سل املطالب التقليدية للي�سار واليمني 
الدميقراطية  ال�سرتاكية  الأحزاب  تتبناها  التي  الجتماعية  العدالة  مثل 
رالف  اليمني. ويقول  يتبناها  التي  القت�سادية  الديناميكية  والعتماد على 
داهريندوف: يف احلقيقة اإن النقا�ش الدائر حول الطريق الثالث اأ�سبح امللمح 
امللتب�ش من  الأوروبية يف موقفها  ال�سيا�سة  الوحيد لالجتاهات اجلديدة يف 

الجتاهات والأفكار.
بالتاأكيد اإن انبثاق التوجه ال�سيا�سي اجلديد الذي يتحدى ب�سكل مهم وبعيد 
النموذج بالكامل. فقد  النموذج الأوروبي القدمي ل يعني اجتثاث هذا  بنية 
ال�سيا�سية. ورغم تراجع  الناحية  بقيت احلدود الطبقية واملهنية مهمة من 
النقا�سات التي طال عليها الزمن بني ال�سرتاكيني واملحافظني لكن هذا ل 
واأحزاب  وجمموعات  قوى  وظهرت  ال�سيا�سية.  لاليدولوجيات  نهاية  يعني 
جديدة حتدت النظام امل�ستقر واكت�سبت اأهمية متزايدة مثل احلركات البيئية 
وتعبريها ال�سيا�سي حيث بات اخل�سر الآن ميثلون بقوة يف الربملان الأوروبي. 
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اإ�سافة اإىل ظهور قوى مناه�سة املهاجرين يف كل بلد. لذلك رغم اأن الطريق 
الثالث ميكن اأن ل يكون الهدف الوحيد يف ال�سيا�سة الأوروبية اإل اأنه �سيظل 

ي�سكل ظاًل على اأوروبا لفرتة طويلة. 
اأي�ساً  الثمانينات  يف  الداخلي  ال�سيا�سي  التغيري  قادت  التي  القوى  نف�ش 
لي�سعوا  الأعمال  اإدارة  يف  البارزين  واملتنفذين  ال�سيا�سيني  القادة  دفعت 
خططهم لتقوية الإحتاد الأوروبي. عندها خل�ش الرئي�ش الفرن�سي ميرتان 
املوقف بالقول على م�س�ش عام 1983 باأن فرن�سا ل ت�ستطيع اإجناز تن�سيط 
م�سرتك  ب�سكل  العمل  قرر  لذلك  نف�سها  على  بالعتماد  الداخلى  القت�ساد 
مع امل�ست�سار الأملاين هلموت كول يف جهد م�سرتك لإنعا�ش اقت�ساديات فرن�سا 
اأنقذ  الأوروبي. وهكذا  التعاون القت�سادي  زيادة  املري�سة من خالل  واأملانيا 
قادة الدولتني الرئي�سيتني مع قادة مديري الأعمال البارزين واملوظفني يف 
اأقرت  وعندما  القت�سادي.  الركود  من  املجموعة  هذه  الأوروبية  املجموعة 
يف  جديد  ع�سر  بداأ   1993 عام  الأوروبي  الإحتاد  حول  ما�سرتخت  اتفاقية 
�سيا�سة اأوروبا الغربية. هذه التفاقية عمقت الندماج القت�سادي والتن�سيق 
يف العالقات اخلارجية و�سيا�سة الدفاع والتوجه لطلبات تو�سيع الدميقراطية 
الأوروبي  الإحتاد  اإطار  يف  املنظمة  املوؤ�س�ساتية  التغيريات  و�سملت  الداخلية. 
ال�سماح  مثل  التنظيم  مدى  لتو�سيع  معينة  اإجراءات  الت�سعينات  اأوائل  منذ 
بحرية حركة ال�سلع وراأ�ش املال والتكنولوجيا والعمل. وكان تاأ�سي�ش البنك 
العملة  ا�ستبدلت  التي   1999 عام  اليورو  عملة  وانطالق  املركزي  الأوروبي 
الوطنية يف اثنتي ع�سرة دولة من جمموع خم�ش ع�سرة دولة املكونة لالإحتاد 
 2004 عام  الأوروبي  الإحتاد  وتو�سيع  ال�سرق.  نحو  تو�سيعه  قبل  الأوروبي 
والتفاق املوؤقت حول الد�ستور الأوروبي يف ذات العام كل هذه اخلطوات �سكلت 

معامل بارزة يف نه�سة الإحتاد يف العقدين املا�سيني.
النتيجة، لي�ش وا�سحاً ما �ستكون عليه ح�سيلة هذا التحول الهام يف ال�سيا�سة 
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الأوروبية م�ستقباًل. عالوة على ذلك تنتظر الإحتاد الأوروبي ق�سايا اأكرب: 
تراجع معني يف العمليات ال�سيا�سية الوطنية والقت�سادية وم�ستقبل الدولة 
الوطنية يف اأوروبا والعالقة بني غرب و�سرق القارة وهوية الأوروبيني واندماج 
اأوروبا يف النظام القت�سادي وال�سيا�سي العاملي. مهما يكن م�ستقبل الإحتاد 
والق�سايا الأكرب التي �ستواجهه فمن الوا�سح متاماً باأن التحول احلايل يف 

ال�سيا�سة الأوروبية يعك�ش �سكل اأو نظام حكم يتخطى احلدود القومية.

هارتفورد،  جارل�ش  بو�سطن:  حتول،  يف  الأوروبية  ال�سيا�سة  واآخرون،  كريغر  مارك  الكتاب:  عنوان 
.2006

ن�سر كعر�ش كتاب يف موقع احلوار املتمدن، العدد 2251 يف 14 ني�سان| اأبريل 2008، ومت تعديله حيث 
حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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القوة ال�صيا�صية لو�صائل الإعالم الجتماعية:
التكنولوجيا، جمال الن�صاط العام والتغيري ال�صيا�صي

د. كالي �سريكي*
يف 17 كانون الثاين|يناير 2001 خالل حماولة اإقالة الرئي�ش الفلبيني  جوزيف 
ا�سرتادا، من من�سبه �سوت املوالون له يف الكونغر�ش الفلبيني �سد عر�ش الأدلة 
الرئي�سية التي تدينه. ويف اأقل من �ساعتني على اإعالن هذا القرار، جتمع اآلف 
يف  الرئي�سية  الطرق  تقاطع  مكان  �سانتو�ش  لو�ش  دو  ابيفانيو  يف  الفلبينيني 
مدينة مانيال  وقد اأغ�سبهم باأن رئي�سهم املتهم بالف�ساد ميكن اأن ينجو من 
التهمة. وكان املحتجون قد نظموا اأنف�سهم، جزئيا، بوا�سطة الر�سائل الن�سية. 
وقد ت�سخم احل�سد ب�سرعة ويف اأيام قليلة و�سل اإىل اأكرث من مليون �سخ�ش 

�سدوا الطرق يف و�سط  مانيال. 
اإمكانية اجلمهور على تن�سيق مثل هذا احلملة ال�سخمة وال�سريعة- حوايل �سبعة 
ماليني ن�ش ر�سالة اأر�سلت يف ذلك الأ�سبوع-  اأنذرت م�سّرعي البلد باأن عليهم 
عك�ش امل�سار وال�سماح بتقدمي الأدلة. ونتيجة ذلك حتدد م�سري ا�سرتادا ويف 20 
كانون الثاين|يناير خرج من ال�سلطة. هذا احلدث مثل وللمرة الأوىل مدى 
م�ساهمة و�سائل الإعالم الجتماعية يف الإطاحة بزعيم وطني من من�سبه. وقد 

اتهم ا�سرتادا بنف�سه جيل  الر�سائل الن�سية باأنه هو الذي اأ�سقطه.
منذ انت�سار النرتنت يف اأوائل الت�سعينات، منت �سبكات ال�سكان املرتبطة به يف 
العامل من ماليني قليلة اإىل املليارات. وخالل نف�ش الفرتة، اأ�سبحت و�سائل 
الإعالم الجتماعية حقيقة من حقائق احلياة بالن�سبة للمجتمع املدين على 
م�ستوى العامل، والتي ت�سمل العديد من الأطراف الفاعلة- املواطنني العاديني، 



100

برامج  منتجي  الت�سالت،  �سركات  احلكومية،  غري  املنظمات  النا�سطني، 
الكمبيوتر، واحلكومات. وهذه امل�ساألة  تثري �سوؤال يطرح نف�سه على احلكومة 
الأمريكية: كيف يوؤثر انت�سار و�سائل الإعالم الجتماعية على م�سالح الوليات 

املتحدة، وكيف ينبغي اأن تكون ا�ستجابة ال�سيا�سة الأمريكية جتاه ذلك؟ 
من  املزيد  فيها  وينخرط  تعقيدا،  واأكرث  اأكثف  الت�سالت  ت�سبح  كلما 
امل�ساركني، حتقق �سبكات ال�سكان تقدما اأكرب للو�سول اإىل املعلومات، وفر�سا 
اأكرث للم�ساركة يف اخلطاب العام، ومن ثم تتعزز اإمكانية ال�سطالع بالعمل 
اجلماعي يف ال�ساحة ال�سيا�سية، كما اأظهرت الحتجاجات يف مانيال، فاإن زيادة 
اأن ت�ساعد وبحرية تامة على تن�سيق توجه الراأي العام  احلريات هذه ميكن 

للمطالبة بالتغيري.
بع�ش  الوقت. يف  ذلك  تبنيها عدة مرات منذ  الفلبني هذه مت  اإ�سرتاتيجية 
 ،2004 عام  يف  اإ�سبانيا  يف  كما  املطاف،  نهاية  يف  املحتجون  جنح  احلالت، 
عندما جرى تنظيم التظاهرات بوا�سطة الر�سائل الن�سية وقادت ب�سرعة اإىل 
الإطاحة برئي�ش الوزراء الإ�سباين جو�ش ماريا ازنار، الذي اتهم ب�سكل غري 
دقيق اإدارة مرور مدريد حول تفجريات النف�ساليني البا�سك. وفقد احلزب 
احتجاجات  تن�سيق  جرى  عندما   2009 عام  مولدافيا  يف  ال�سلطة  ال�سيوعي 
والتي  وتويرت  الفي�سبوك  خالل  من  الن�سية،  الر�سائل  عرب  جزئيا  �سخمة 
واجهت  العامل  م�ستوى  وعلى  وا�سح.  ب�سكل  املزورة  النتخابات  بعد  اندلعت 
اإيوائها الأطفال املغت�سبني، تلك  الكني�سة الكاثوليكية دعاوى قانونية حول 
خرب   2002 عام  غلوب  بو�سطن  �سحيفة  ك�سفت  عندما  بداأت  التي  العملية 
العتداء اجلن�سي على الأطفال يف الكني�سة ون�سر يف النرتنت والذي تعر�ش 

اإىل فريو�ش يف غ�سون �ساعات.
يف  جرى  كما  ف�سلت،  قد  لنا�سطني  الأمثلة  من  العديد  هناك  حال،  اأي  على 
)جزئيا  ال�سوارع  احتجاجات  ُنظمت  عندما   ،2006 مار�ش  اآذار|  يف  بيالرو�سيا 
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تزوير  لوكا�سنكو لتهامه مبزاعم  الك�سندر  الرئي�ش  من خالل المييل( �سد 
يف  لوكا�سنكو  وترك  الق�سية  تعرثت  ذلك  بعد  لكن  �سخم،  ب�سكل  النتخابات 
من�سبه وبات اأكرث ت�سميما من اأي وقت م�سى لل�سيطرة على و�سائل الإعالم 
الجتماعية. ويف انتفا�سة احلركة اخل�سراء يف اإيران، خالل حزيران|يونيو 2009 
ا�ستخدم النا�سطون كل و�سائل التكنولوجيا املمكنة من اأجل تن�سيق الحتجاجات 
على اخلطاأ الذي حدث يف عد اأ�سوات النتخابات ل�سالح مري ح�سني مو�سوي 
لكن يف النهاية مت اللجوء اإىل حملة عنيفة �سدهم. كذلك كانت انتفا�سة اأ�سحاب 
القم�سان احلمر يف تايالند عام 2010 ب�سكل مماثل لكن بطريقة �سريعة حيث 
مدينة  و�سط  واحتلوا  مبهارة  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  املحتجون  ا�ستخدم 

بانكوك حتى فرقتهم قوات احلكومة وقتلت الع�سرات منهم. 
ال�سور،  المييل،  الن�سية،  الجتماعية-الر�سائل  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام 
لذلك،  واحدة.  حمتومة  نتيجة  متلك  ل  وغريها-  الجتماعية،  ال�سبكات 
بها  تنتهي  ال�سيا�سي كثريا ما  امليدان  تاأثرياتها على  اخت�سار  فاإن حماولت 
اإىل حالة ت�سبه املبارزة باحلكايات. واإذا اأخذ بعني العتبار ف�سل املحتجني يف 
مولدافيا  جتربة  تعترب  ف�سوف  كنموذج،  بلوكا�سنكو  الإطاحة  يف  بيالرو�سيا 
كمثال منعزل والعك�ش بالعك�ش. اإن العمل التجريبي املتعلق باملو�سوع الذي 
يهدف ل�ستخال�ش تعميمات من ال�سعب اأن ياأتي بنتائج، وذلك جزئيا ب�سبب 
اأن هذه الو�سائل جديدة اإىل حد بعيد وجزئيا ب�سبب اأن الأمثلة املتعلقة بها  
نادرة جدا.** يتمثل التو�سيف الأ�سلم للمحاولت الأخرية يف الإجابة على 
ال�سوؤال املتمثل بـ هل تعزز الو�سائل الرقمية الدميقراطية؟ )مثل حماولت 
املرجح  الو�سائل من  اأن هذه  جاكوب غرو�سك وفيليب هوارد( بجواب يقول 
اأن ل تاأتي ثمارها يف املدى القريب وميكن اأن ت�ساعد يف املدى البعيد- وهي 
متتلك: تاأثريات اأكرث دراماتيكية يف الدول التي ي�ستطيع فيها جمال الن�ساط 

العام اأن يحد بالفعل من الإجراءات احلكومية.
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الجتماعية  الإعالم  و�سائل  اأ�سبحت  املختلط،  ال�سجل  هذا  من  بالرغم 
متلك اأدوات للتن�سيق ُت�ستخدم تقريبا من قبل كل احلركات ال�سيا�سية يف 
العامل، متاما كما بالن�سبة ملعظم الدول ذات احلكومات ال�ستبدادية حيث 
مع زيادة اأعداد الدول املتحولة اإىل الدميقراطية حتاول هذه احلكومات 
احلد من الو�سول اإىل هذه الو�سائل. وكا�ستجابة لذلك، األزمت الوليات 
النقا�ش  اإن  حمدد.  �سيا�سي  كهدف  النرتنت"  "بحرية  نف�سها  املتحدة 
�سيا�سة  ميثل  بحرية  النرتنت  با�ستخدام  النا�ش  حقوق  حول  الدائر 
يتمثل  ا�سرتاتيجي  هدف  مع  يتفق  اإنه  ب�سبب  املتحدة،  للوليات  منا�سبة 
ميثل  اأنه  ب�سبب  وكذلك  العامل  م�ستوى  على  املدين  املجتمع  تقوية  يف 
دعم  حماولت  لكن  التعبري.  بحرية  املتعلقة  الأمريكية  للمبادئ  �سدى 
املحاولت  تلك  خ�سو�سا  املدى-  قريبة  كاأهداف  النرتنت  حرية  فكرة 
من�سقة  جمموعات  مل�ساعدة  تتجه  التي  تلك  اأو  معني  لبلد  تكر�ش  التي 
معينة اأو التي ت�سجع على تغيري النظام - من املحتمل اأن تكون غري فعالة 

يف املتو�سط.
قادت  لها  امل�سابهة  الأخرى  واحلوادث  با�سرتادا  الإطاحة  ق�سة  اإن  رغم 
فاإن  باحلكومات،  لالإطاحة  التظاهرات  قوة  على  للرتكيز  املالحظني 
يف  رئي�سي  ب�سكل  تتمثل  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  يف  الكامنة  القوة 
بال�سنوات  يقا�ش  التغيري  العام-  املجال  ون�ساطات  املدين  للمجتمع  دعمها 
املتحدة  الوليات  الأ�سابيع والأ�سهر. لذلك ينبغي على  والعقود بدل من 
تنتهج  طريقة مبدئية  واأن  كهدف  النرتنت  ت�سون حرية  اأن  الأمريكية 
كو�سيلة  النرتنت  ت�ستخدم  ل  واأن  الأنظمة،  مع  التعامل  يف  وحمايدة 
باملثل  بلد. وينبغي  ال�سيا�سية يف كل  الأهداف  املبا�سر يف توجهات  للتاأثري 
�سيكون  الده�سة،  يثري  ل  تدريجيا، ومما  �سيكون  التقدم  باأن  تفرت�ش  اأن 

بدوره اأبطاأ يف معظم الأنظمة ال�ستبدادية.
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خماطر حرية �النرتنت

الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  كلينتون  خل�ست   ،2010 الثاين|يناير  كانون  يف 
على  اأكدت  وقد  اخلارج.  النرتنت يف  املتحدة حلرية  الوليات  تعزيز  كيفية 
اأنواع عديدة من احلريات، ت�سمل حرية الو�سول اإىل املعلومات)مثل اأمكانية 
لإنتاج  العاديني  املواطنني  وحرية  اإيران(،  يف  وغوغل  ويكيبيديا  ا�ستخدام 
وحرية  البورميني(،  الن�سطاء  حقوق  )مثل  بهم  خا�سة  عامة  اإعالم  و�سائل 
على  ال�سيني  اجلمهور  قدرة  )مثل  البع�ش  بع�سهم  مع  للتحدث  املواطنني 

ا�ستخدام الر�سائل الفورية بدون تدخل(.  
اإعالن كلينتون تقدمي متويل  لتطوير و�سائل خم�س�سة  الأمور، هو  وابرز 
هذه  اإليها.  الو�سول  تقيد  التي  الدول  يف  النرتنت  مواقع  فتح  لإعادة 
مراقبة  من  الدول  منع  على  تركز  النرتنت  حرية  جتاه  الفعالة  الطريقة 
مواقع النرتنت اخلارجية مثل غوغل، يوتيوب، اأو تلك العائدة اإىل �سحيفة 
نيويورك تاميز. لكنها تركز ب�سكل ثانوي فقط على حرية املواطنني با�ستخدام 
النرتنت يف اخلطاب العام وتركز بدرجة اأقل من كل ذلك، على ال�ستخدام 
فاإن  الروؤية،  لهذه  وطبقا  الرقمية.  الإعالم  لو�سائل  والجتماعي  اخلا�ش 
وا�سنطن ميكن وينبغي اأن تتخذ اإجراءات �سريعة ومبا�سرة �سد الرقابة على 

النرتنت التي متار�سها الأنظمة ال�ستبدادية.
يتم  نف�سه  الوقت  يف  الإعالمي  البث  و�سائل  قيمة  تقدير  يف  مبالغة  هناك 
التقليل من قيمة و�سائل الإعالم التي ت�سمح للمواطنني بالتوا�سل، خ�سو�سا، 
املعلومات،  اإىل  الو�سول  التي يحتلها  القيمة  بينهم. وهناك مبالغة يف  فيما 
و�سائل  قيمة  من  التقليل  يتم  حني  يف  الغرب،  يف  املتوطنة  تلك  خ�سو�سا، 
التقليل  الكمبيوتر يف حني يجري  باأهمية  مبالغة  وهناك  املحلية.  التن�سيق 

من اأهمية الو�سائل الأب�سط، مثل الهواتف املحمولة. 
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بالعتبار  اأخذنا  اإذا  مثال،  اأي�سا.  خطرة  تكون  اأن  ميكن  الفعالة  الطريقة 
طبقا  والذي  هي�ستاك،  بـا�سم  املعروف  الرقابة  على  التحايل  برنامج  ف�سل 
منه  ي�ستفيد  اأي  متكافئا  ا�ستخدمه  يكون  اأن  املفرت�ش  من  كان  ملنتجيه 
تنفيذ  بكيفية  ذلك  وعالقة  بالندية  يت�سف  اأي  له  امل�ستخدمان  الطرفان 
الثناء عليه  الإيراين للمراقبة على النرتنت. هذا الربنامج قد مت  النظام 
على نطاق وا�سع يف  وا�سنطن؛ حتى اأن احلكومة الأمريكية منحت الربنامج 
وعندما  بدقة،  فح�ش  قد  قط  يكن  مل  الربنامج  لكن  الت�سدير.  رخ�سة 
اختربه خرباء الأمن بدا باأنه لي�ش فقط  ف�سل يف هدفه يف اإخفاء الر�سائل 
عن احلكومات لكن اأي�سا جعلها، على حد تعبري اأحد املحللني،" من املمكن 
للعدو حتديد امل�ستخدمني على انفراد على وجه التحديد." بينما بالعك�ش، 
واحد من اأجنح برامج مكافحة املراقبة، امل�سمى فري غيت، اأي املدخل املجاين 
احلا�سل  التاأخري  ب�سبب  جزئيا،  املتحدة،  الوليات  من  قليال  دعما  تلقى 
الأمريكية من  احلكومة  ب�سبب حذر  وجزئيا  البريوقراطية  الإجراءات  من 
اأنتج  الإ�سرار بالعالقات الأمريكية- ال�سينية: كان الربنامج يف الأ�سل قد 
ال�سينية  احلكومة  عليها  اأطلقت  روحية  حركة  وهي  غونغ،  فالون  قبل  من 
ا�سم "عبادة ال�سر". اإن حتديات برامج فري غيت وهي�ستاك قد اأظهرت كم هو 
�سعب ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعية من اجل حتقيق اأهداف �سيا�سة 

خا�سة بكل بلد وعلى املدى القريب.
تف�سي و�سائل الإعالم اجلديدة اإىل تعزيز امل�ساركة وميكن يف الواقع اأن تزيد 
واخلدمة  ال�سحافة،  تفعل  كما  متاما  كلينتون،  اأو�سحت  كما  احلريات  من 
املتعلقة  ال�سكاوي  اأحدى  الهاتف من قبل.  والتلغراف، وكما فعل  الربيدية، 
النا�ش  معظم  باأن  تتمثل  اجلديدة  الإعالم  لو�سائل  ال�سيا�سية  القوة  بفكرة 
ي�ستخدمون هذه الو�سائل بب�ساطة يف التجارة، ويف احلياة الجتماعية، اأو يف 
و�سائل  اأ�سكال  جميع   بني  م�سرتكة  تكون  امليزة  هذه  اأن  غري  الذات،  ت�سلية 
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يقراأون  كبرية   وبدرجة  ع�سر  ال�ساد�ش  القرن  يف  النا�ش  اأكرث  كان  الإعالم. 
الروايات املثرية اأكرث من قراءتهم لـ "الر�سائل العلمية اخلم�ش والت�سعني" 
ملارتن لوثر، وكان اأكرث النا�ش وبدرجة كبرية قبل الثورة الأمريكية يقراأون 
"تقومي ريت�سارد الفقري" اأكرث من قراءتهم لعمل جلان الن�سجام. لكن مع 

ذلك ظلت تلك الأعمال ال�سيا�سية متلك تاأثريا �سيا�سيا هائال.
متاما كما ا�ستفاد لوثر من الطباعة العملية احلديثة  لالحتجاج �سد الكني�سة 
اخلدمة  ا�ستخدام  مع  الأمريكيني  الثوار  مبادئ  تزامنت  وكما  الكاثوليكية، 
ت�ستخدم  احلا�سر،  الوقت  يف  فرانكلني،  بنيامني  �سممها  التي  الربيدية 
وتن�سيق  نظرها  وجهات  لتاأطري  ممكنة  و�سائل  اأي  الحتجاجية  احلركات 
اإجراءاتها؛ �سيكون من غري املمكن تف�سري فقدان احلزب ال�سيوعي املولدايف 
لالأغلبية الربملانية بعد انتخابات عام 2009 بدون مناق�سة ا�ستخدام التلفون 
النقال وو�سائل النرتنت من قبل معار�سيه من اأجل تن�سيق حتركاتهم. اإن 
ب�سبب  مواطنيها  بني  الت�سالت  اإعاقة  على  تعمل  ال�ستبدادية  احلكومات 
خوفها، وب�سكل �سائب، باأن التن�سيق اجليد بني اجلماهري �سوف يعيق اأو يقيد 

اإمكانياتها يف  املراقبة. 
تكون  الت�سالت  حرية  باأن  املتمثلة  الأ�سا�سية-  احلقيقية  من  الرغم  على 
بالنرتنت  التحكم  لفن  املنا�سبة  ال�سيغة  فاإن  ال�سيا�سية-  للحرية  جيدة 
معني  بلد  عن  غرباء  لأنا�ش  بالن�سبة  ال�سعب  فمن  اإ�سكالية.  متثل  تزال  ل 
فهم الأو�ساع املحلية للمعار�سة فيه. لذلك يجلب الدعم اخلارجي خماطر 
ت�سويه �سمعة حتى املعار�سة ال�سلمية عندما يجري توجيهها من قبل عنا�سر 
اأجنبية.  وميكن اأن يتعر�ش املن�سقون يف بلدان معينة لتاأثريات غري مق�سودة 
من و�سائل الإعالم اجلديدة. اإن مطالب احلكومة الأمريكية بحرية النرتنت 
خارج البالد ميكن اأن تختلف من بلد اإىل اآخر، اعتمادا على اأهمية عالقاتها 

مع الدول، مما يقود يف النتيجة اإىل ال�سخرية من دوافع هذه املطالب. 
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الإعالم  و�سائل  تاأثري  باأهمية  للتفكري  اأكرث  الواعدة  الطريقة  تتمثل 
الجتماعية باأن هذه الو�سائل ميكن اأن تعزز من دور املجتمع املدين وجمال 
التغريات  فاإن  املفهوم،  لهذا  البعيد: لذلك وطبقا  املدى  العام على  الن�ساط 
الإيجابية التي حتدث يف اأ�سلوب حياة بلد معني ت�سمل تلك املوؤيدة للتغيري يف 
النظام الدميقراطي، تتبع بدل من اأن ت�سبق، تطور قوي يف جمال الن�ساط 
العام. وهذا ل يعني باأن احلركات العامة �سوف ل ت�ستخدم بنجاح هذه الو�سائل 
اأن املحاولت الأمريكية لتوجيه مثل  اإ�سقاط حكوماتها، بل  اأو حتى  ل�سبط 
هذه ال�ستخدامات من املرجح اأن ت�سر اأكرث مما تنفع. اآخذين يف �سوء ذلك، 
اأن حرية النرتنت هي عبارة عن مباراة طويلة وميكن اأن نت�سور باأن الهدف 
منها لي�ش و�سع اأجندة منف�سلة ل�ستخدامها بل هي متثل جمرد مدخل هام 

ملزيد من احلريات ال�سيا�سية الأ�سا�سية. 

م�سرح �النهيار 

اأي مناق�سة للعمل ال�سيا�سي يف الأنظمة ال�ستبدادية يجب اأن ياأخذ يف العتبار 
النهيار املذهل  لالأنظمة ال�سرتاكية يف اأوروبا ال�سرقية عام 1989 والنهيار 
ا�ستثمرت  الباردة،  احلرب  خالل    .1991 عام  ال�سوفيتي  لالإحتاد  الالحق 
اإذاعة  الإعالم، ت�سمل حمطة  اأنواع خمتلفة من و�سائل  املتحدة يف  الوليات 
�سوت اأمريكا، اجلناح الأمريكي يف مو�سكو، وتهريب اآلت ت�سوير امل�ستندات 
من  وبالرغم  ذلك،  مع  ال�سرية،  ال�سحافة  لدعم  ال�سرتاكية   الدول  اإىل 
من  تنطلق  مل  الباردة  احلرب  نهاية  فاإن  الت�سالت،  بو�سائل  الهتمام  هذا 
انتفا�سة م�ستمعي �سوت اأمريكا لكنها نتجت من التغيري القت�سادي. ففي 
الوقت الذي انخف�ش فيه �سعر النفط  ارتفع �سعر القمح، حيث يتمثل النموذج 
ال�سوفيتي يف بيع النفط  باأ�سعار مرتفعة و�سراء القمح باأ�سعار رخي�سة هذا 
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النموذج توقف عن العمل. نتيجة لذلك، اأ�سطر الكرملني لتاأمني القرو�ش 
من الغرب، تلك القرو�ش التي من �ساأنها اأن تعر�ش للخطر تدخل احلكومة 
اأن  للمرء  ميكن   ،1989 عام  يف  الرو�سية.  غري  الدول  �سوؤون  يف  الع�سكري 
القوى  دور  العتبار  اأخذين بعني  التوا�سل،  املواطنني على  اإمكانية  يناق�ش، 
القت�سادية الكربى، ويت�سح من املناق�سة اأن هذا التوا�سل كان خارج مو�سوع 

انهيار هذه الأنظمة.
ميوت  عندما  حتى  ينجون  اأو  احلياة  قيد  على  القادة  يبقى  اأن  املمكن  من 
املاليني. �ستالني فعل ذلك يف الثالثينات، وماو ت�سي تونغ يف ال�ستينات، وكيم 
هناك  كانت  لكن  الأخريين.  العقدين  يف  مرة  من  اأكرث  ذلك  فعل  يل  يونغ 
ال�سرقية،  اأملانيا  قادة  واجه  فقد   1989 وثورات  احلالت  تلك  بني  اختالفات 
وجيكو�سلوفاكيا، وبقية الدول جمتمعات مدنية قوية مبا فيه الكفاية وقادرة 
ال�سرقية،  اأملانيا  يف  الأ�سبوعية  التظاهرات  عن  نتج  لذلك  املقاومة.  على 
بولونيا  يف  الت�سامن  وحركة  جيكو�سلوفاكيا،  يف   77 املدنية  احلركة  وميثاق 

ظهور حكومات ذات توجهات ملمو�سة كانت يف النتظار. 
اإمكانية هذه املجموعات املعار�سة على اإنتاج ون�سر الأدب والوثائق ال�سيا�سية، 
لالأنظمة  منظورا  بديال  وفرت  ب�سيطة،  ت�سوير  اآلت  با�ستخدام  حتى 
ال�سرتاكية. وبالن�سبة للمجموعات الكبرية من املواطنني يف هذه الدول، فاإن 
للحكومة  القت�سادي  الإفال�ش  ذلك،  اأهمية من  واأكرث  ال�سيا�سي،  الإفال�ش 
مل يعد �سرا ولكن اأ�سبح حقيقة عامة. وهذا جعل من ال�سعب وبعد ذلك من 
امل�ستحيل على الأنظمة اأن تاأمر جيو�سها باتخاذ اإجراءات �سد هذه املجموعات 

الكبرية.
اإىل  اأدى  املدين  واملجتمع  الدولة  بني  القوى  توازن  يف  تغيري  حدث  لذلك، 
انهيار �سلمي بدرجة كبرية لالأنظمة ال�سرتاكية. فقد �سعفت اإمكانية الدولة 
اأقوى من قبل  اإمكانية ممار�سة العنف بدرجة  ا�ستخدام العنف، وزادت  على 
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الأ�سخا�ش  من  الكثري  فاإن  املدين،  املجتمع  اأنت�سر  وعندما  املدين.  املجتمع 
الذين اأعربوا عن اأفكار معار�سة لالأنظمة ال�سرتاكية- مثل تاديوز مازويكي 
ال�سيا�سيني  القادة  اأ�سبحوا  جيكو�سلوفاكيا-  يف  هافل  وفا�سالف  بولندا  يف 
اجلدد لهذه البلدان. اإن و�سائل الت�سالت خالل احلرب الباردة مل تت�سبب 
بانهيار احلكومات، لكنها �ساعدت النا�ش على اأخذ ال�سلطة من الدولة عندما 

اأ�سبحت يف موقف �سعيف.
دورا  لعبت  قد  اأمريكا  �سوت  مثل  الإعالم،  و�سائل  باأن  القائلة  الفكرة  اإن 
م�ساندا يف التغيري الجتماعي من خالل تقوية جمال الن�ساط العام حتاكي 
ذلك  ناق�ش  كما  املطبوعة.  ال�سحافة  لعبته  الذي  التاريخي  الدور  فكرة 
الفيل�سوف الأملاين هابريما�ش يف كتابه ال�سادر عام 1962 بعنوان "حتول بنية 
جمال الن�ساط العام"، حيث ذكر باأن ال�سحافة املكتوبة �ساعدت على دمقرطة 
اأوروبا عرب توفري ف�ساء  للنقا�ش والتفاق و�سط املواطنني العاملني يف املجال 
ال�سيا�سي، يف الغالب، قبل اأن ت�سبح الدولة دميقراطية ب�سكل كامل، وانعك�ست 
مناق�سة هذا املو�سوع يف اأعمال علماء متاأخرين، مثل ا�سا برغ�ش، ايالزبيث 

ي�سن�ستني. 
احلرية ال�سيا�سية يجب اأن تكون مرتافقة مع جمتمع مدين متعلم مبا فيه 
الكفاية ومرتابط  ب�سكل كثيف مبا فيه الكفاية ملناق�سة الق�سايا املطروحة 
النتخابات  بعد  ال�سيا�سي  بالراأي  تتعلق  م�سهورة  درا�سة  ففي  للجمهور. 
الرئا�سية الأمريكية عام 1948، لعاملي الجتماع يلهو كاتز وبول لزار�سفيلد 
النا�ش؛  اأراء  تغيري  ت�ستطيع  ل  لوحدها  العامة  الإعالم  و�سائل  باأن  اكت�سفا 
نقل  اأو  ببث  تتمثل  الأوىل،  املرحلة  مرحلتني.  من  عملية  توجد  ذلك  بدل 
يتم  حيث  الثانية  املرحلة  تاأتي  ذلك  وبعد  الإعالم،  و�سائل  قبل  من  الآراء 
اأو نقل من قبل الأ�سدقاء، واأفراد الأ�سرة، والزمالء. يف هذه  ترديد ما بث 
التي ميكن  ال�سيا�سية. وهذه هي املرحلة  الآراء  املرحلة الجتماعية، تت�سكل 
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تعمل  اأن  خ�سو�سا،  الجتماعية،  الإعالم  وو�سائل  عموما،  لالنرتنت،  فيها 
النرتنت  ينت�سر  املطبوعة،  ال�سحافة  مع  احلال  هو  وكما  خمتلف.  ب�سكل 
لي�ش كو�سيلة ا�ستهالك اإعالمي فقط  لكن كو�سيلة اإنتاج اإعالمي اأي�سا- فهو 
ي�سمح للنا�ش على امل�ستوى اخلا�ش والعام بتو�سيح ومناق�سة  �سخب الآراء 

املتعار�سة. 
ت�سكل الفكرة القائلة بتطور جمال الن�ساط العام ببطء، حيث يعتمد الراأي 
العام على و�سائل الإعالم والنقا�ش جوهر وجهة النظر البيئية )اأي التي تاأخذ 
يف العتبار البيئة الجتماعية والقت�سادية(* * املتعلقة بحرية النرتنت. على 
العك�ش من راأي تعظيم الذات القائل باأن الغرب ميتلك اأو يحتفظ  مب�سدر 
�سفرة الدميقراطية- واإذا جعلها فقط يف متناول اجلميع، �سوف تنهار بقية 
التغيري  باأن  تفرت�ش  هذه  البيئية  النظر  وجهة  فاإن   - ال�ستبدادية  الدول 
ال�سيا�سي �سيحدث بدرجة اأقل ما مل يتم ن�سر وتبني الأفكار والآراء يف جمال 
اأهمية بكثري، من  اأقل  اأن الو�سول اإىل املعلومات يكون  الن�ساط العام. حيث 
الناحية ال�سيا�سية مقارنة بالو�سول اإىل حالة النقا�ش. عالوة على ذلك، من 
النا�ش من  ا�ستياء  نتيجة  املجتمع  العام يف  الن�ساط  ينبثق جمال  اأن  املرجح 
الق�سايا القت�سادية اأو يوما بعد اليوم من احلكم اأكرث مما يفعل اعتناقهم 

للمثل ال�سيا�سية املجردة.
حالة  يف  خطر  يف  �ستكون  حاليا،  ال�سينية،  احلكومة  معا�سرا،  مثال  لناأخذ 
ا�سطرارها لتبني معايري دميقراطية متبناة من قبل اأفراد الطبقة الو�سطى 
املنحدرين من الهان وهي املجموعة الثنية التي ت�سكل غالبية ال�سكان والتي 
ق�سية  من  اأكرث  اخلطر  هذا  و�سيكون  ف�سادا  اأقل  حملية  بحكومات  تطالب 
مطالب مكونات البيوغور�ش اأو التبتيني باحلكم الذاتي. وب�سكل م�سابه، فاإن 
احلملة التي وقع عليها مليون �سخ�ش، ل�سالح حركة حقوق املراأة الإيرانية 
التي ركزت على اإلغاء القوانني املعادية للمراأة، كانت اأكرث جناحا يف التاأثري يف 
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�سلوك احلكومة الإيرانية مقارنة مع مواجهات حركة اخل�سر املتزايدة.
بالن�سبة للمالحظني الذين ينظرون بتفاوؤل للتظاهرات العامة، فاإنه يتبني 
فهي  فعالة،  تكون  عندما  الحتجاجات،  اأن  والنظري  التجريبي  العمل  من 
متثل نهاية عملية طويلة، ولي�ش بديال عنها. اإن اأي التزام حقيقي من قبل 
اأن  ينبغي  العامل  ال�سيا�سية على م�ستوى  املتحدة لتح�سني احلرية  الوليات 
يركز على اأن العملية ميكن اأن حتدث فقط عندما يكون هناك جمال ن�ساط 

عام قوي. 
مع�سلة �ملحافظني

العاملة  تلك  �سواء  بتن�سيق،  تعمل  التي  املنظمة  املجموعات  دائما،  تتمتع، 
مع  مقارنة  اأف�سل  مبيزات  احلكومي  املجال  اأو  التجارية  الأعمال  جمال  يف 
املجموعات الأخرى غري  املنظمة: فهي تتوفر على ميزة ال�ستفادة من الوقت 
بطريقة اأ�سهل لال�سرتاك يف العمل اجلماعي ب�سبب امتالكها طريقة منظمة 
تعو�ش  اأن  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  وت�ستطيع  اأع�سائها.  عمل  لتوجيه 
عيوب املجموعات غري املنظمة عرب خف�ش تكاليف التن�سيق. فقد ا�ستخدمت 
اإر�سال  يف  و�سيلة  اأ�سهل  الفلبني  يف  ا�سرتادا  الرئي�ش  �سد  املوجهة  احلركة 
واإعادة توجيه الر�سائل الن�سية لتنظيم جمموعة �سخمة من ال�سكان بدون 
احلاجة اإىل الإجراءات الإدارية املعهودة التي ت�ستغرق وقتا طويال. النتيجة، 
اأنواع  ببع�ش  تقوم  اأن  الآن  ميكنها  اأكرب  مبرونة  تتمتع  التي  املجموعات  اإن 
العامة،  الإعالم  و�سائل  وحمالت  الحتجاجات  حركات  مثل  املن�سق،  العمل 
والتي كان ا�ستخدامها يف ال�سابق مقت�سرا على املنظمات الر�سمية. بالن�سبة 
للحركات ال�سيا�سية، فاإن واحدا من الأ�سكال الرئي�سية للتن�سيق هو ما ي�سميه 
يف  ع�سو  لكل  الإمكانية  توفر  يف  املتمثل  امل�سرتك"،  "الوعي  الع�سكريون 
املجموعة، لي�ش يف فهم الو�سع الذي هو يف متناول اليد فقط، لكن اأي�سا يف فهم 
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باأن اجلميع ي�سرتكون بذلك. وتزيد و�سائل الإعالم الجتماعية من الوعي 
امل�سرتك عرب الرتويج اأو ن�سر الر�سائل من خالل ال�سبكات الجتماعية. فقد 
اكت�سب املحتجون �سد ازنار يف اإ�سبانيا زخما - ب�سرعة، بال�سبط،  ب�سبب ن�سر 

ماليني من النا�ش ر�سالة مل تكن مر�سلة عرب ت�سل�سل التنظيم الهرمي. 
اأحدثه  اندلعت بعد الدمار الذي  التي  الف�ساد،  الحتجاجات يف ال�سني �سد 
زلزال اأيار|مايو عام 2008 يف �سيت�سوان هي مثال اآخر على مثل هذه الإعالنات 
الآباء،  من  املحتجون  كان  وقد  معها.  واملتزامنة  معينة  لق�سية  املخ�س�سة 
ب�سكل  املبنية  املدار�ش  انهيار  يف  اأطفالهم  فقدوا  الذين  خ�سو�سا،الأمهات، 
رديء، نتيجة التواطوؤ بني �سركات البناء واحلكومة املحلية. وكان الف�ساد يف 
عندما  ولكن  �سريا.  اأمرا  يعد  الزلزال  هذا  قبل  البلد  يف  الإن�ساءات  �سناعة 
انهارت املدار�ش، بداأ املواطنون ي�ساركون يف توثيق الأ�سرار، ويف الحتجاجات 
من خالل و�سائل الإعالم الجتماعية؛ لذلك اأ�سبحت نتائج الف�ساد احلكومي 
وا�سحة للعيان على نطاق وا�سع، وما عادت اأمرا �سريا بل باتت حقيقة عامة.

يف الأ�سل، �سمحت احلكومة ال�سينية، بالتقارير التي حتدثت عن الحتجاجات 
حزيران  �سهر  يف  نف�سها  ناق�ست  مفاجئ  ب�سكل  لكن  الزلزال،  اأعقبت  التي 
)يونيو( بخ�سو�ش هذه امل�ساألة. وبداأت قوى الأمن باعتقال املحتجني وهددت 
باإ�سالح  يطالبون  كانوا  املحتجني  باأن  لها  وا�سحا  بدا  عندما  ال�سحفيني 
حملي حقيقي ولي�ش جمرد احل�سول على تعوي�سات من الدولة. من وجهة 
نظر احلكومة، التهديد مل يكن يتمثل باإدراك املواطنني لطبيعة الف�ساد، حيث 
من املمكن اأن ل تعمل الدولة �سيئا ملعاجلته يف فرتة ق�سرية. لكن بكني كانت 
تخ�سى من التاأثريات املحتملة فيما اإذا اأ�سبح هذا الوعي ذات �سمة م�سرتكة: 
اأو ت�ستجيب  بالإ�سالحات  اأن ت�سرع   اإما  فاإنه �سيتعني عليها يف هذه احلالة 
اأن،  امل�ساألة. ثم  املواطنني لهذه  اأكرث من تنبيه  اأن تزيد  �ساأنها  بطريقة من 
انت�سار التلفونات املزودة بالكامريات يجعل من ال�سعب عليها اأن تقدم على 
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تنفيذ هجوم وا�سع النطاق بدون اأن تكون هناك وثائق ت�سري اإىل ذلك.
الدول  كل  يف  متزايد  بنحو  تت�سح  التي  امل�سرتك-  الوعي  من  احلالة  هذه 
احلديثة- تخلق ما يطلق عليه عادة "مع�سلة الدكتاتور" اإل اإنه ميكن و�سفها 
بدقة اأكرث با�ستخدام عبارة �سيغت من قبل منظر و�سائل الإعالم برغز وهي: 
"مع�سلة املحافظني" وقد �سميت بهذه الت�سمية ب�سبب انطباقها لي�ش فقط 
على امل�ستبدين لكن اأي�سا على احلكومات الدميقراطية والزعماء الدينيني 
الإعالم  و�سائل  من  الأ�سا�ش  يف  املع�سلة  ن�ساأت  التجارية.  الأعمال  وقادة 
ومع  التجمع؛  اأو  احلديث  يف  اجلمهور  اإمكانيات  من  زادت  التي  اجلديدة 
انت�سار مثل هذه الو�سائل �سواء كانت اآلت الت�سوير اأو ت�سفح �سبكة النرتنت، 
وجدت الدولة نف�سها مدعوة ملراعاة احلالت التي تتباين فيها وجهة نظرها 
احتكار  على  ال�سابق  يف  اعتادت  حني  يف  اجلمهور  نظر  وجهة  مع  لالأحداث 
احلديث يف ال�ساأن العام. وتتمثل ردود فعل "مع�سلة املحافظني" با�ستخدام 
اأو الدعاية. لكن ل هذه ول تلك من هذه الو�سائل متثل  الرقابة والرتويج 
طريقة فعالة للتحكم كما يفعل ال�سمت الق�سري للمواطنني. لذلك، يف هذه 
احلالة، �سرتاقب الدولة املنتقدين اأو تنتج دعاية اأو ترويجا كلما احتاجت اإىل 
ذلك. لكن كال الإجراءين تكاليفهما تكون اأكرث من جمرد اإ�سكات املنتقدين. 
اأو منعت  اإذا  توجهت احلكومة لإغالق و�سائل الو�سول اإىل النرتنت  حيث 
الهواتف املحمولة، فاإن النتيجة �ستكون عك�ش ذلك اإذ �ستخاطر  بتزايد تطرف 

املواطنني املوؤيدين للنظام اأو ت�سر بالقت�ساد.  
يعود وجود ما ي�سمى بـ "مع�سلة املحافظني" ،جزئيا، اإىل اأن اجلانب ال�سيا�سي 
واخلطاب ال�سيا�سي ل ي�ستبعد بع�سهما البع�ش. حيث اأن الكثري من الفتيات 
يف �سن املراهقة يف كوريا اجلنوبية، الالتي خرجن يف بارك �سيونغي�سيون  يف 
�سيئول عام 2008، لالحتجاج �سد ا�سترياد حلوم البقر من الوليات املتحدة 
كن راديكاليات اأثناء مناق�سة ق�سية يف موقع �سبكة النرتنت تخ�ش جمموعة 
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بانغ دونغ �سني كي، التي ت�سم فتيان يف كوريا اجلنوبية. هذه املجموعة مل 
النموذجيني.  ال�سيا�سيني  الفاعلني  من  املحتجون  يكن  ومل  �سيا�سية،  تكن 
عددها  بلغ  حيث  النرتنت،  عرب  تتوا�سل  النا�ش  من  جمموعة  كانت  لكنها 
حوايل 800.000 ع�سو فاعل، وت�سخم العدد يف املرحلة الثانية من النقا�ش 

من خالل ال�سماح لالأع�ساء بت�سكيل اأراء �سيا�سية من خالل احلوار. 
املحافظني" من  "مع�سلة  تاأثري  بزيادة حدة  اأي�سا،  العامة،  الثقافة  ت�ساهم 
املجال  يف  اأكرث  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  ل�ستخدام  غطاء  توفري  خالل 
غلق  ال�سيا�سية  الناحية  من  الدولة  على  ال�سهل  من  يكون  حيث  ال�سيا�سي. 
الو�سائل امل�سممة خ�سي�سا ل�ستخدام املن�سقني، بينما ت�سبح مراقبة الأدوات 
ذات ال�ستخدام الوا�سع النطاق اأكرث �سعوبة بدون املخاطرة بت�سيي�ش بطريقة 
زوكرمان من مركز  اإثان  ال�سيا�سيني.  الفاعلني  اأخرى جمموعة كبرية من 
بريكمان لالنرتنت واملجتمع التابع جلامعة هارفارد اأطلق على ذلك "نظرية 
القطط اجلذابة للن�ساط الرقمي." حيث هناك اأدوات معينة تهدف لهزمية 
الوكالت(  التي تقدمها  اأن )اخلدمات  الدولة، رغم  للتغلب على مراقبة  اأو 
ذات  الأدوات  �سيا�سي قليل جراء ذلك، لكن  مثال ميكن غلقها مع دفع ثمن 
اإثان،  يقول  ال�سكان،  من  اأكرب  ق�سم  ي�ستخدمها   والتي  الأو�سع  ال�ستخدام 

يكون من ال�سعب غلق ال�سور امل�سرتكة للقطط اجلذابة.
لهذه الأ�سباب، من املعقول اأو الأكرث �سوابا اأن يتم ال�ستثمار يف جمال و�سائل 
�سيا�سية  فيها لأغرا�ش  ال�ستثمار  بدل من  عام،  ب�سكل  الجتماعية  الإعالم 
معينة. حيث اأن معيار حرية التعبري بطبيعته يكون �سيا�سيا لكنه بعيدا عن 
املتحدة حرية  الوليات  وعندما جتعل  عامليا.  م�سرتكة  �سمات  ذات  يكون  اأن 
هذا  حتقيق  باأن  تتوقع  اأن  ينبغي  فاإنها  الأوىل،  املرتبة  من  هدفا  التعبري 
الهدف ي�سري ب�سكل جيد ن�سبيا يف البلدان الدميقراطية احلليفة، ويتحقق 
ويتحقق  احلليفة،  الدميقراطية  غري  البلدان  يف  اأقل  بدرجة  ولكن  جيدا 
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بدرجة اأقل من كل ذلك يف جميع البلدان غري الدميقراطية وغري احلليفة. 
لكن تقريبا كل بلد يف العامل يرغب يف النمو القت�سادي. ومبا اأن احلكومات 
تعّر�ش للخطر النمو القت�سادي يف حالة اإقدامها على  ح�سر التكنولوجيا، 
التي  ميكن ا�ستخدامها  يف التن�سيق ال�سيا�سي والقت�سادي، اإذن ينبغي على 
الوليات املتحدة اأن تعتمد على تقدمي املحفزات القت�سادية للبلدان من اأجل 
ال�سماح بانت�سار ا�ستخدام و�سائل الإعالم. بكلمات اأخرى، ينبغي على الوليات 
املتحدة اأن تعمل على تهيئة الظروف التي تزيد من "مع�سلة املحافظني" من 
خالل تلم�ش امل�سالح اخلا�سة للدول بدل من تف�سيل اجلدل حول احلرية، 

كو�سيلة لتعزيز جمالت الن�ساط العام يف البلدان املختلفة. 

"الفائ�ش  كتاب  وموؤلف  نيويورك  جامعة  يف  اجلديدة  الإعالم  و�سائل  يف  اأ�ستاذ  �سريكي  كالي  د.   *
املعريف: الإبداع والوفرة يف ع�سر مرتابط".

* * من الوا�سح اأن هذه املقالة ُكتبت قبل اندلع النتفا�سات يف تون�ش وم�سر وبقية البلدان العربية 
لذلك مل ترد يف املناق�سة وال�ستنتاج.)املرتجم(  

يف  ن�سرت   Foreign Affairs, Volume 90, Number, 1, January-February 2011 جملة  عن  الرتجمة 
جملة "الغد" الب�سرية العدد 3، ال�سنة 2011.
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فهم ثورات 2011 
�صعف الأنظمة امل�صتبدة يف ال�صرق الأو�صط 

جاك غولد�ستون *
مع  ملحوظا  ت�سابها  الأو�سط  ال�سرق  جتتاح  التي  الثورات)1(  موجة  حتمل 
الزلزل ال�سيا�سية التي حدثت يف املا�سي، مثل ما حدث يف اأوروبا عام 1848. 
احتجاجات  ا�سعال  البطالة  وارتفاع معدلت  الغذائية  املواد  ا�سعار  ارتفاع  اإن 
�سعبية امتدت من املغرب اإىل ُعمان. وكما حدث يف اأوروبا ال�سرقية والإحتاد 
ال�سوفيتي عام 1989! فاإنه نتيجة خيبة الأمل، وانت�سار الف�ساد يف ظل اأنظمة 
�سيا�سية ل ت�ستجيب ملطالب اجلماهري قادت هذه الأو�ساع اإىل حدوث ان�سقاق 
و�سط النخب و�سقوط اأنظمة قوية يف تون�ش وم�سر ورمبا يف ليبيا. مل يكن 
اأن  حيث  املا�سي.  ال�ستاء  لأحداث  الدقيق  املقيا�ش  هما  و1989   1848 عاما 
ثورات عام 1848 �سعت لإ�سقاط الأنظمة امللكية التقليدية، وتلك التي حدثت 
عام 1989 كان هدفها الطاحة باحلكومات الأ�سرتاكية. يف حني تقاتل ثورات 
عام 2011 �سيئا خمتلفا متاما يتمثل بدكتاتوريات "�سلطانية". رغم اأن هذه 
التاأثر،  �سديدة  تكون  احلقيقة  يف  لكنها  الغالب،  يف  وطيدة،  تبدو  الأنظمة 
جعلتها  ال�سلطة  يف  للبقاء  ت�ستخدمها  التي  ال�سرتاتيجيات  اأن  من  ب�سبب 
ه�سة، وغري مرنة. ولي�ش من قبيل ال�سدفة اأنه رغم الحتجاجات ال�سعبية 
اإل اأن الثورتني اللتني جنحتا  التي هزت الكثري من بلدان ال�سرق الأو�سط، 
حتى الآن – تلك التي اندلعت يف تون�ش وم�سر- كانتا �سد اأنظمة �سلطانية 

حديثة. 
من اأجل اأن تنجح الثورة يجب اأن جتتمع جمموعة من العوامل متهد لذلك 
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الو�سع  ذلك  ملعاجلة  �سبيل  واأن ل  باأن احلكومة ظاملة  قناعة  توفر  النجاح: 
اإىل حد بعيد، واأن ا�ستمرار وجودها بات ينظر له على نطاق وا�سع باأنه يهدد 
م�ستقبل البالد؛ ابتعاد النخب )خ�سو�سا من الع�سكر( عن الدولة واأن تكون 
وجود  ال�سكان،  من  العري�سة  القاعدة  ا�ستياء  عنها؛  للدفاع  م�ستعدة  غري 
الطبقات  تعباأ  اأن  �سرورة   !)2( ال�سكانية  املجموعات  بني  وديني  اثني  توتر 
ترف�ش  اأن  اإما  الدولية  القوى  وعلى  طاقاتها؛  الجتماعية-القت�سادية 
للدفاع  اق�سى قوتها  ا�ستخدام  تقيدها عن  اأو  للدفاع عن احلكومة  التدخل 

عن نف�سها. 
من النادر اأن تنت�سر الثورات لأنه نادرا ما تتزامن مثل هذه ال�سروط. تنطبق 
هذه احلالة خ�سو�سا على النظام امللكي التقليدي والدول ذات نظام احلزب 
من  ال�سعبي  الدعم  على  للحفاظ  الغالب  يف  قادتها  ي�سعى  والتي  الواحد، 
كثريا  التي  النخب  اإن  القومية.  اأو  امللكية  التقاليد  املنا�سدة لحرتام  خالل 
ما اثرت من هذه احلكومات، �سوف تتخلى عنها فقط اإذا تغريت ظروفها اأو 
تغريت اأيديولوجية احلكام بدرجة كبرية. و يف جميع احلالت، تقريبا، من 
ال�سعب حتقيق تعبئة �سعبية ذات قاعدة عري�سة لأن ذلك يتطلب ردم الهوة 
الو�سطى،  والطبقة  والريف،  املدن  امل�سالح بني فقراء  تباين  تتمثل يف  التي 
حافل  التاريخ  املختلفة.  والدينية  الإثنية  واملجموعات  واملهنيني،  والطالب، 
التي  الفالحية  والنتفا�سات  العمالية  وال�سرابات  الطالبية،  باحلركات 
قمعت ب�سهولة وذلك لأنها ظلت متثل ثورة ملجموعة واحدة، بدل من متثيلها 
احلكام  لدعم  تدخلت  ما  غالبا  اأخرى  دول  هناك  اأخريا،  وا�سع.  لتحالف 

املحا�سرين من اأجل ا�ستقرار النظام الدويل.)3(
باأنها  تثبت  ما  غالبا  التي  الدكتاتورية  اآخر من  نوع  هناك  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
اأكرث عر�سة لل�سقوط وتتمثل بالنظام ال�سلطاين. مثل هذه احلكومات تن�ساأ 
املوؤ�س�سات  ال�سخ�سية على ح�ساب  �سلطاته  القومي من  القائد  يو�سع  عندما 
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الر�سمية. ول تتبنى الدكتاتوريات ال�سلطانية اأيديولوجية معينة ولي�ش لها 
هدف اأخر �سوى  الحتفاظ ب�سلطاتها ال�سخ�سية. وميكنها اأن تبقي على بع�ش 
ال�سيا�سية،  الأحزاب  النتخابات،  مثل   – للدميقراطية  الر�سمية  النواحي 
اجلمعية الوطنية، اأو الد�ستور- لكنها حتكم فوق كل هذه املوؤ�س�سات بوا�سطة 
تن�سيب اأ�سخا�ش داعمني مذعنني لها يف املواقع الرئي�سية، ويف بع�ش الأوقات 
بوا�سطة اعالن حالة الطوارئ، حيث تربر ذلك باخلوف من الأعداء يف داخل 

البالد اأو خارجها. 
من وراء الكوالي�ش، ميتلك مثل هوؤلء الدكتاتوريني ب�سكل عام ثروات �سخمة، 
والتي ي�ستخدمونها ل�سراء ولء املوؤيدين ومعاقبة املعار�سني. ولأنهم بحاجة 
التنمية  عادة  يعززون  فاإنهم  لهم،  العائدة  املح�سوبية  ماكنة  لتغذية  للموارد 
القت�سادية، من خالل التو�سع يف الت�سنيع، ال�سلع، ال�سادرات، والتعليم. وهم 
ي�سعون اأي�سا لإقامة العالقات مع الدول الأجنبية، بحثا عن ال�ستقرار املوعود 
يف التبادل اخلارجي وما يجلبه من امل�ساعدات وال�ستثمار. على اأية حال معظم 

الرثوة التي تاأتي اإىل البالد، تت�سرب اإىل ال�سلطان واملقربني منه. 
خالل  من  بلدانهم  يف  الع�سكرية  النخب  على  اجلدد  ال�سالطني  ي�سيطر 
اإبقائها مق�سمة. عادة، تنق�سم قوات الأمن اإىل العديد من القيادات )اجلي�ش، 
بتقدمي  الأق�سام  قيادات كل هذه  وتقوم  املخابرات(  ال�سرطة،  القوة اجلوية، 
جتري  التي  بالت�سالت  الرئي�ش  ويتحكم  الرئي�ش.  اإىل  مبا�سرة  تقاريرها 
بني هذه القيادات، وبني اجلي�ش واملدنيني، ويتحكم بالعالقات مع احلكومات 
التن�سيق  يف  الأ�سا�ش  هم  ال�سالطني  الإجراءات جتعل  هذه  عمليا  الأجنبية، 
ولتعزيز  وال�ستثمارات.  الأجنبية  امل�ساعدات  وتوجيه  الأمنية  القوات  بني 
املخاوف من اأن امل�ساعدات اخلارجية والتن�سيق ال�سيا�سي �سيتوقفان يف حالة 
غيابهم، فاإن ال�سالطني عادة ما يتحا�سون حتديد اخللفاء الذي من املمكن 

اأن يخلفوهم.
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ال�سالطني  يتحكم  منظمة،  وغري  م�سي�سة  غري  اجلماهري  اإبقاء  اأجل  ومن 
لل�سكان يف ما يخ�ش  امل�ساعدات  ال�سيا�سية ويقدمون  والأحزاب  بالنتخابات 
ال�سلع الأ�سا�سية مثل الكهرباء، الغازولني، واملواد الغذائية. وعندما يرتافق 
هذه  ت�سمن  الإرهاب،  وا�ستخدام  الإعالم  على  الإ�سراف  مع  الأ�سلوب  هذا 

املمار�سات ب�سكل عام بقاء املواطنني معزولني ويف موقف �سلبي. 
ومن خالل اتباع هذا الأ�سلوب، متكن ال�سالطني �سيا�سيا وبرباعة من مراكمة 
ثروات هائلة يف جميع انحاء العامل وتركيز ال�سلطة باأيديهم بدرجة كبرية. 
وكان من بني احلالت الأكرث �سهرة يف التاريخ احلديث حالة بورفرييو دياز 
�سوموزا احلاكمة يف  واأ�سرة  اإيران،  بهلوي يف  �ساه  ر�سا  املك�سيك، وحممد  يف 
يف  ماركو�ش  وفرديناند  هاييتي،  يف  احلاكمة  دوفالييه  واأ�سرة  نيكاراكوا، 

الفلبني، و�سوهارتو يف اندوني�سيا. 
ولكن مثل ما تعلم جميع هوؤلء ال�سالطني، كذلك وجد اجليل اجلديد من 
ال�سالطني يف ال�سرق الأو�سط - ب�سمنهم ب�سار الأ�سد يف �سوريا، وعمر الب�سري 
م�سر،  يف  مبارك  وح�سني  تون�ش،  يف  علي  بن  العابدين  وزين  ال�سودان،  يف 
ومعمر القذايف يف ليبيا، وعلي عبد اهلل �سالح يف اليمن- اأن ال�سلطة عندما 

تكون متمركزة جدا ميكن اأن يكون من ال�سعب املحافظة عليها. 

منور من ورق

ورغم كل حماولت الدكتاتوريات ال�سلطانية لدعم و�سعها، اإل اأن لديها نقاط 
�سعف كامنة تزيد فقط مع مرور الوقت. ويجب اأن يقيم ال�سالطني توازنا 
واأهمل  نف�سه  احلاكم  كافاأ  فاإذا  النخبة:  ومكافاأة  اأنف�سهم  اإثراء  بني  دقيقا 
ي�سعر  عندما  ولكن  �سيزول.  النظام  لدعم  الرئي�سي  حافزها  فاإن  النخبة، 
ال�سالطني باأن و�سعهم اأ�سبح اأكرث ر�سوخا ول ميكن ال�ستغناء عنهم، ي�سبح 
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�سغرية.  داخلية  دائرة  و�سط  ويرتكز  وقحا  الأحيان  من  كثري  يف  ف�سادهم 
مقربا  ي�سبح  اأو  وال�ستثمار  اخلارجية  امل�ساعدات  ال�سلطان  يحتكر  وعندما 
جدا من حكومات اأجنبية ل حتظى ب�سعبية، ميكن له يف هذه احلالة اأن يفرط 

بالنخبة واملجموعات ال�سعبية اإىل اأبعد حد. 
يف الوقت الذي ينمو فيه القت�ساد ويتو�سع التعليم يف ظل حكم الدكتاتور، 
تعبريا  اأكرث  وي�سبحون  اأكرب  تطلعات  لديهم  الذين  الأ�سخا�ش  عدد  يزداد 
جتاه ح�سا�سية التدخالت املتمثلة ب�سيا�سة الهيمنة واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة. 
واإذ ينمو عدد ال�سكان الكلي ب�سرعة، ت�ستاأثر النخبة بح�سة الأ�سد من املكا�سب 
نفقات  ارتفاع  ومع  والبطالة.  التفاوت  يزداد  الوقت  نف�ش  يف  القت�سادية، 
امل�ساعدات والربامج الأخرى التي ي�ستخدمها النظام ل�سرت�ساء املواطنني، 
واحلفاظ على اجلماهري غري م�سي�سة فاإن ذلك ي�سع املزيد من ال�سغط على 
النظام. وعندما تبداأ الحتجاجات، قد يقدم ال�سالطني على اإجراء ا�سالحات 
اأو يو�سعون من املنافع املادية اأو منافع الرعاية كما عمل ماركو�ش يف الفلبني 
عام 1984 لتجنب ت�ساعد الغ�سب ال�سعبي. لكن ماركو�ش فهم عام 1986، اأن 
النا�ش باملطالبة-  اأن يبداأ  هذه الإجراءات عادة ما تكون غري فعالة مبجرد 

باإ�سرار- بنهاية حكم ال�سلطان.
تتفاقم نقاط �سعف الأنظمة ال�سلطانية مع تقدم عمر الزعيم، حيث ت�سبح 
ال�سالطني  احلكام  يكون  الأوقات،  بع�ش  يف  حدة.  اأكرث  خالفته  م�ساألة 
هذا  ال�سباب.  من  عائالتهم  من  اأع�ساء  اإىل  القيادة  ت�سليم  على  قادرين 
)كما  تدعمها  نخبة  ولديها  بفعالية  احلكومة  تعمل  عندما  فقط  ممكن 
اأبنه  اإىل  ال�سلطة  الأ�سد  الرئي�ش  �سلم  عندما   ،2000 عام  �سوريا  يف  ح�سل 
ب�سار( اأو يف حالة وجود بلد اآخر يدعم النظام )مثل ما ح�سل يف اإيران عام 
من  �ساه  ر�سا  خلالفة  الغربية  احلكومات  روجت  اأو  �ساعدت  عندما   ،1941
نخبة  بنفور  النظام  ف�ساد  ت�سبب  حالة  ويف  بهلوي(.  ر�سا  حممد  اأبنه  قبل 
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انتقال  البلد منه فعليا، فاإنها يف هذه احلالة قد تتحول عنه وحتاول منع 
اخلالفة اإىل العائلة، وت�سعى ل�ستعادة ال�سيطرة على الدولة )كما حدث يف 
الآ�سيوية �سربة  املالية  الأزمة  الت�سعينات، عندما وجهت  اأواخر  اندوني�سيا 

اإىل اآلية املح�سوبية التي كان النظام يتبعها(. 
ال�سل�ش  النتقال  يف  ال�سلطان  رغبة  �سد  يعمل  جدا  اأ�سا�سي  �سيء  هناك 
يعملون  الآخرين  الكبار  واملوظفني  الوزراء  معظم  اأن  يف  يتمثل  لل�سلطة، 
وعدم  ال�سلطة  يف  بقائه  اأجل  من  التنفيذي  رئي�سهم  مع  جدا  بالتطابق 
بوا�سطة  الثورة  تفادي   1978 عام  ال�ساه  حاول  املثال،  �سبيل  على  �سقوطه. 
لكن  للوزراء  رئي�سا  نف�سه  وتعيني  �ساهبور بختيار،  وزرائه،  رئي�ش  ا�ستبدال 
يف  التالية.  ال�سنة  يف  بالكامل  النظام  �سقط  حيث  ينجح؛  مل  الإجراء  هذا 
النهاية، مثل هذه التحركات ل تر�سي مطالب اجلماهري املعباأة التي تبحث 
طموحات  كذلك  تر�سي  ول  رئي�سية،  و�سيا�سية  اقت�سادية  تغيريات  عن 
الفئات احل�سرية واملهنية التي تنزل اإىل ال�سارع للمطالبة بامل�ساركة بحكم 

الدولة. 
عالوة على ذلك، هناك قوات الأمن. وبوا�سطة تق�سيم بنيتها القيادية ميكن 
اأن يقلل ال�سلطان من التهديد الذي ت�سكله. لكن هذه ال�سرتاتيجية اأي�سا 
الحتجاجات  اندلع  حالة  يف  لالن�سقاق  عر�سه  اأكرث  الأمن  قوات  جتعل 
انق�سامات  حدوث  اإىل  يوؤدي  موحدة  قيادة  وجود  عدم  اأن  اإذ  اجلماهريية. 
اأي  اإىل  ي�ستند  ل  احلقيقة  يف  النظام  اأن  ثم  الأمنية؛  الأجهزة  داخل 
ت�سمن  م�ستقلة  موؤ�س�سات  قبل  من  مدعوم  غري  وهو  جذابة  اأيديولوجية 
الكثري  يقرر  اأن  وميكن  الحتجاجات.  لإخماد  اأقل  دافع  لديه  اجلي�ش  باأن 
اف�سل يف حالة تغيري  �ستكون  البالد  باأن خدمة م�سالح  اأفراد اجلي�ش  من 
حدث  كما   – النظام  عن  امل�سلحة  القوات  من  ق�سم  تخلى  واإذا  النظام. 
تنهار  اأن  ميكن  فاإنه  و�سوهارتو-  وماركو�ش،  اإيران،  و�ساه  دياز،  حكم  حتت 
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احلاكم  فيه  يظل  الذي  الوقت  يف  النهاية،  يف  مذهلة.  ب�سرعة  احلكومة 
نف�سه  يجد  ح�سانة،  يف  واأنه  عنه  ال�ستغناء  ميكن  ل  باأنه  مقتنعا  مرتبكا، 

وب�سكل مفاجئ معزول وبال �سلطة. 
غالبا ما تظهر موؤ�سرات �سعف ال�سلطان فقط يف وقت لحق. رغم اأنه من 
ال�سهولة حتديد انت�سار حالت الف�ساد، والبطالة، واأ�سلوب احلكم الفردي، 
بان�سقاق  الأقوى،  الحتمال  النظام،  النخب  تعار�ش  مدى  اأي  اإىل  لكن 
اجلي�ش غالبا ما ي�سبح وا�سحا فقط عندما تندلع الحتجاجات على نطاق 
وا�سع. وبعد كل ذلك، لدى النخب والقادة الع�سكريني كل الأ�سباب لإخفاء 
معرفة  املتعذر  ومن  احلا�سمة،  اللحظة  تن�ساأ  حتى  احلقيقية  م�ساعرهم 
على  التحرك  من  بدل  للجماهري،  �سامل  حترك  اإىل  �سيوؤدي  ا�ستفزاز  اأي 
امل�ستوى املحلي. وبالتايل �سيكون انهيار الأنظمة ال�سلطانية �سريعا وغالبا 

ما ي�سكل �سدمة. 
بدء  الرغم من  الفور على  ين�سق اجلي�ش على  بع�ش احلالت، ل  طبعا، يف 
من  ال�سبعينات  اأوائل  يف  نيكاراغوا  يف  حدث  ما  املثال،  �سبيل  على  التمرد. 
القوات  ا�ستخدام  على  قادرا  �سوموزا  انا�ستا�سيو  كان  حيث  املا�سي،  القرن 
حالة  يف  حتى  لكن  �سده.  التمرد  لإخماد  الوطني  احلر�ش  يف  له  املوالية 
فاإنه  اجلي�ش،  يف  املوالية  القطعات  على  لالعتماد  للنظام  الفر�سة  توفر 
اأبطاأ،  بوترية  بالتفكك  النظام  يبداأ  بب�ساطة  البقاء.  من  يتمكن  ما  نادرا 
تنتج  اأهلية  ن�سوب حرب  اأو حتى  الدماء  �سفك  ن�سوء حالة خطرية من  مع 
1975 مل يدم طويال؛  �سوموزا عام  الطريق. لكن جناح  ال�سري يف هذا  من 
حيث نتج عن تزايد ق�سوته وانت�سار الف�ساد مترد اأو�سع يف ال�سنوات التالية. 
�سابقا  له  املوالية  القوات  حتى  بداأت  ال�سارية،  املعارك  بع�ش  حدوث  وبعد 

بالتخلي عنه، ويف النهاية هرب �سوموزا من البالد عام 1979. 
اأي�سا، ميكن لل�سغط الدويل اأن يحول املوقف. فقد متثلت ال�سربة النهائية 
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ادعاء  بعد  له  دعمها  كامل  ب�سكل  املتحدة  الوليات  ب�سحب  ماركو�ش  حلكم 
والتي نظمت  نتائجها  امل�سكوك يف  الرئا�سية  النتخابات  بالفوز يف  ماركو�ش 

عام 1986.

�سخرة �لق�سبة

ال�سلطانية  لالأنظمة  انهيارا  الأو�سط  ال�سرق  يف  تنت�سر  التي  الثورات  متثل 
الفا�سدة على نحو متزايد. وبالرغم من منو اقت�ساديات املنطقة يف ال�سنوات 
اأن املكا�سب مل ت�ستفد منها غالبية اجلماهري، وبدل من ذلك،  اإل  الأخرية، 
وعائلته  مبارك  اأن  ذكر  وقد  الأثرياء.  من  قليل  عدد  بيد  الرثوات  تكد�ست 
اأن�ساأوا ثروة ترتاوح ما بني 40 اإىل 70 مليار دولر، ويزعم باأن 39 من املوظفني 
ورجال الأعمال املقربني من جمال بن مبارك )جنل الرئي�ش امل�سري حممد 
مليار  اأكرث من  املتو�سط  تبلغ يف  ثروات  قد جمعوا  املحرر(  مبارك-  ح�سني 
تعود  اأمريكية  دبلوما�سية  برقية  ا�سارت  تون�ش،  واحد منهم. ويف  لكل  دولر 
باأن  وحذرت  الف�ساد،  انت�سار  حالة  اإىل  ويكيليك�ش  موقع  ن�سرها   2008 لعام 
عائلة ابن علي اأ�سبحت ذات �سلوك ل�سو�سي اإىل حد بعيد وباأن ال�ستثمارات 
اجلديدة وخلق فر�ش العمل يجري الت�سييق عليهما واأن تباهي عائلته قد 

اأثار غ�سبا وا�سع النطاق.
وقد ت�سرر ال�سكان احل�سر الذين اأرتفع عددهم ب�سرعة يف ال�سرق الأو�سط 
من تدين الأجور ومن ا�سعار املواد الغذائية التي ارتفعت بن�سبة 32% يف ال�سنة 
املتحدة.  التابعة لالأمم  ا�ستنادا ملنظمة الأغذية والزراعة  الأخرية لوحدها، 
النمو،  اأو نق�ش  الأ�سعار هذا،  ارتفاع  اأن مثل  القول  الب�ساطة  لكن لي�ش من 
ي�سعل هكذا ثورات؛ لكن ا�ستمرار الفقر على نطاق وا�سع وغري املخفف عنه 

و�سط تزايد الرثاء الفاح�ش �ساهم يف اندلع الثورات.  
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كما اأن  هناك �سخطا ناجما عن ارتفاع معدلت البطالة، التي تنتج جزئيا من 
ارتفاع ن�سبة ال�سكان من فئة ال�سباب يف العامل العربي. فقد تراوحت ن�سبة 
ال�سباب البالغني الذين ترتاوح اعمارهم بني 15-29 �سنة من جمموع ال�سكان 
البالغة اعمارهم اأكرث من 15 �سنة بني 38% يف البحرين وتون�ش واأكرث من 
تكن  مل  الأمريكية(.  املتحدة  الوليات  يف   %26 مع  )مقارنة  اليمن  يف   %50
ن�سبة ال�سباب يف ال�سرق الأو�سط مرتفعة ب�سورة ملحوظة فقط، لكن منت 
اعدادهم ب�سرعة خالل فرتة ق�سرية. فمنذ العام 1990، ارتفع عدد ال�سكان 
ال�سباب يف الفئة العمرية 15-19 �سنة بن�سبة 50% يف ليبيا وتون�ش، و65% يف 

م�سر، و125% يف اليمن. 
نتيجة �سيا�سات التحديث التي تبنتها احلكومات ال�سلطانية، متكن الكثري من 
هوؤلء ال�سباب من اللتحاق باجلامعات، خ�سو�سا يف ال�سنوات الأخرية. ففي 
ال�سنوات الأخرية،  املنطقة يف  ارتفعت ن�سبة اللتحاق باجلامعات يف  الواقع، 
باأكرث من ثالثة ا�سعاف يف تون�ش، واأربعة ا�سعاف يف م�سر، وع�سرة ا�سعاف 

يف ليبيا.        
�سيكون من ال�سعب، اإن مل يكن م�ستحيال، لأي حكومة اأن توفر فر�ش عمل 
ال�سعب  من  امل�سكلة  كانت  و  العمل.  على  املتزايد  الطلب  هذا  ملواكبة  كافية 
ال�سيطرة عليها، خ�سو�سا، يف الأنظمة ال�سلطانية. وكجزء من ا�سرتاتيجية 
الرعاية، فقد قدم ابن علي ومبارك الدعم احلكومي لفرتة طويلة للعمال 
والعائالت من خالل برامج مثل �سندوق العمل الوطني يف تون�ش – الذي 
يدرب العمال، ويوفر فر�ش العمل ومينح القرو�ش- ويف م�سر متثلت ب�سيا�سة 
هذه  الأمان  �سبكات  لكن  اجلامعات.  خلريجي  العمل  فر�ش  توفري  �سمان 
انخف�ست نفقاتها تدريجيا يف العقد الأخري. عالوة على ذلك، كان التدريب 
املهني �سعيفا، وقد متت ال�سيطرة باإحكام على و�سائل احل�سول على فر�ش 
اأدى  العمل يف القطاع العام واخلا�ش من قبل الفئة املرتبطة بالنظام. وقد 
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ذلك اإىل ارتفاع البطالة و�سط ال�سباب ب�سكل ل ي�سدق يف ال�سرق الأو�سط: 
حيث و�سل معدلها اإىل 23%، وهو �سعف املعدل العاملي، عام 2009. اإ�سافة اإىل 
ذلك، كانت البطالة و�سط املتعلمني اأ�سواأ من ذلك: ففي م�سر، يزداد احتمال 
مقارنة  ا�سعاف  ع�سرة  اإىل  وظائف  على  اجلامعات  خريجي  ح�سول  عدم 

باأولئك الذين يتمتعون مب�ستوى التعليم البتدائي فقط. 
متنف�سا  الر�سمي  غري  القطاع  يوفر  النامية،  القت�ساديات  من  الكثري  يف 
للبطالة. مع ذلك، جعل ال�سالطني يف ال�سرق الأو�سط حتى هذه الن�ساطات 
ال�ساب  �سحى  اأن  بعد  الحتجاجات  اندلعت  هذا،  كل  بعد  املنال.  �سعبة 
التون�سي حممد بو عزيزي بنف�سه وهو بعمر 26 �سنة والذي مل يتمكن من 
احل�سول على عمل ر�سمي، وكانت عربته التي يبيع بها الفواكه قد �سودرت 
من قبل ال�سرطة. وكان ال�سباب املتعلم والعمال يف تون�ش وم�سر قد نظموا 
البطالة  اإىل  اأجل جلب النتباه  واإ�سرابات حملية ل�سنوات من  احتجاجات 
والف�ساد احلكومي. لكن  ال�سرطة  الأجور، وم�سايقات  وانخفا�ش  املرتفعة، 
ال�سكانية  الفئات  اإىل  وامتدت  م�سرتكة  احتجاجاتهم  باتت  الوقت،  هذا  يف 

الأخرى. 
اإن ا�ستحواذ هذه الأنظمة على الرثوة والتمادي يف الف�ساد اأ�ساءا ب�سكل متزايد 
الع�سكرية؛ ويف  املوؤ�س�سة  ابن علي ومبارك قدما من  جليو�سها. لأن كل من 
الواقع، م�سر حكمت من قبل �سباط �سابقني منذ عام 1952. ويف كال البلدين، 
قادة اجلي�ش يف  �سيطر  وقد  تراجع.  باأنها يف  اإىل مكانته  ينظر  كان اجلي�ش 
م�سر على بع�ش الأعمال التجارية املحلية، لكنهم كانوا م�ستاءين ب�سدة من 
جمال مبارك، الذي كان ويل عهد ح�سني مبارك. وهو كم�سريف، ف�سل بناء 
نفوذه من خالل الأعمال التجارية وال�سيا�سيني املقربني بدل من بنائه من 
خالل اجلي�ش، وقد ك�سب اأولئك املرتبطون به اأرباحا �سخمة من الحتكارات 
احلكومية ومن التعامل مع امل�ستثمرين الأجانب. ويف تون�ش، اأبقى ابن علي 
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�سمح  وقد  �سيا�سية.  طموحات  له  تكون  ل  اأن  ل�سمان  مبعدة  على  اجلي�ش 
لزوجته واأقربائها اأن يبتزوا اأموال بطريقة غري م�سروعة من رجال الأعمال 
يف  اجلي�ش،  ا�ستياء  نتيجة  البحر.  �سواطئ  على  الق�سور  وبناء  التون�سيني 
الحتجاجات اجلماهريية؛  بقمع  بقيامه  قليل  احتمال  كان هناك  البلدين، 
حيث ل يريد ال�سباط واجلنود قتل اأبناء بلدهم فقط من اأجل بقاء ابن علي 

ومبارك وعائالتهم ومف�سليهم يف ال�سلطة. 
وقد حدث تخل مماثل عن النظام من قبل اأق�سام من اجلي�ش الليبي، واأدى 
البالد.  وا�سعة من  ال�سيطرة على مناطق  القذايف وب�سرعة  اإىل فقدان  ذلك 
وحتى كتابة هذه ال�سطور، ا�ستخدم القذايف املرتزقة و�سخر الولءات القبلية 
التي اأخرت �سقوطه. ويف اليمن، ظل �سالح واقفا على قدميه، بالكاد، نتيجة 
الإ�سالميني  لالإرهابيني  مناه�سته  لدعم  له  املقدمة  الأمريكية  امل�ساعدات 
وب�سبب النق�سامات القبلية واملناطقية و�سط معار�سيه. ومع ذلك، اإذا توحدت 
املعار�سة، يبدو اأنها تفعل ذلك، واإذا احجمت الوليات املتحدة الأمريكية عن 
ال�سلطان  يكون  اأن  فاإن �سالح ميكن  القمعي على نحو متزايد،  دعم نظامه 

القادم الذي �سيطاح به.

حدود �لثور�ت

ال�سلطانية  والأنظمة  و�سوريا  ال�سودان  ت�سهد  مل  ال�سطور،  هذه  كتابة  حتى 
الأخرى يف املنطقة، احتجاجات �سعبية وا�سعة. ومع ذلك، فاإن ف�ساد الب�سري 
التاريخية  اأحدى املربرات  اإن  بات يواجه بتحد.  وتركز الرثوة يف اخلرطوم 
هذه  تال�ست  وقد  ال�سمال-   �سيطرة  حتت  ال�سودان  كل  اإبقاء   – حلكمه 
 2011 يناير  الثاين|  كانون  يف  البالد  جنوب  ت�سويت  مع  موؤخرا  ال�سيطرة 
وطني  بدعم  الآن  حتى  الأ�سد  احتفظ  �سوريا،  ويف  ال�ستقالل.  ل�سالح 



126

ب�سبب �سيا�ساته املت�سددة جتاه اإ�سرائيل ولبنان. اأنه ل يزال يحتفظ بربامج 
�سلبي لعقود، لكنه ل  ال�سوريني يف موقف  ابقت  عمل حكومية كبرية والتي 
قليلة،  نخبة  على  يعتمد  وهو  حكمه  لدعم  كبرية  اجتماعية  قاعدة  ميلك 
وعلى  �سمعتها.  ب�سوء  باتت معروفة  متزايد  نحو  على  ف�سادها  ب�سبب  والتي 
الرغم، من ال�سعب القول كيف اأن �سمود النخبة واجلي�ش ميكن اأن يدعما 
النظامني هما ا�سعف مما يبدوان  اأن كال  املرجح  الب�سري والأ�سد، لكن من 
عليه وميكن اأن يتدهور و�سعهما ب�سرعة يف مواجهة احتجاجات ذات قاعدة 

جماهريية وا�سعة. 
من املرجح اأكرث اأن تبقى الأنظمة امللكية يف املنطقة يف ال�سلطة. هذا لي�ش 
ب�سبب عدم مواجهتها مطالبات بالتغيري. ففي الواقع، تواجه بلدان املغرب، 
البنية  نف�ش حتديات  العربي  اخلليج  امللكية يف  والأنظمة  وُعمان،  والأردن، 
ال�سلطانية،  الأنظمة  تواجهها  التي  والقت�سادية  والتعليمية،  ال�سكانية، 
ويجب عليها تنفيذ ا�سالحات ملواجهة ذلك. غري اأن الأنظمة امللكية تتوافر 
للملكيات  ميكن  حيث  ال�سيا�سية.  بناها  مرونة  يف  تتمثل  مهمة:  ميزة  على 
ال�سلطة  عن  تتنازل  حني  يف  مهمة،  تنفيذية  ب�سلطة  حتتفظ  اأن  احلديثة 
الت�سريعية اإىل برملانات منتخبة. ويف اوقات ال�سطرابات، من املرجح اأكرث 
اأن تطالب احتجاجات اجلماهري بتغيريات ت�سريعية بدل املطالبة بالتخلي 
عن النظام امللكي. وهذا يعطي امللكيات جمال اأكرب للمناورة لتهدئة النا�ش. 
يف  امللكيات  و�ّسعت   ،1848 عام  الحتجاجات  مواجهة  يف  املثال،  �سبيل  فعلى 
على  ووافقت  املطلقة،  امللك  �سلطة  من  وقللت  د�ساتريها،  واإيطاليا،  اأملانيا 
املحاولت  من  مزيد  لتفادي  كثمن  الت�سريعية  املجال�ش  انتخابات  اإجراء 

الثورة.        لت�سعيد 
يتم  اأن  الوراثي  النظام  امللكية، ميكن يف ظل  الأنظمة  عالوة على ذلك، يف 
التغيري والإ�سالح بدل هدم كامل النظام. ومبا اأن الوراثة العائلية تتوفر 
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كما  اخلوف،  �سيادة  من  بدل  بها  مرحبا  يكون  قد  وبالتايل  �سرعية  على 
 ،1999 عام  املغرب  املثال، يف  �سبيل  فعلى  النموذجية.  ال�سلطانية  الدولة  يف 
كبرية  اأمال  مع  العر�ش  ال�ساد�ش  حممد  امللك  تويل  اجلمهور  ا�ستح�سن 
ال�ساد�ش يف بع�ش النتهاكات القانونية  بالتغيري. ويف الواقع، حقق حممد 
وقد هداأ من  ال�سيء.  بع�ش  املراأة  تعزيز حقوق  ال�سابق وعمل على  للنظام 
الحتجاجات الأخرية يف املغرب بالوعد باأجراء ا�سالحات د�ستورية رئي�سية.
البحرين،  يف  ال�سلطة  يف  البقاء  من  احلكام  يتمكن  اأن  املرجح  من   )4(
والأردن، والكويت، واملغرب، وُعمان، وال�سعودية، اإذا رغبوا بتقا�سم ال�سلطة 
مع م�سوؤولني منتخبني اأو اأن يقوموا بت�سليم زمام الأمور اإىل اأحد اأع�ساء 

العائلة من ال�سباب الذي يبا�سر اإجراء اإ�سالحات مهمة. 
املدى  يف  بنيته  يف  هام  تغيري  حدوث  يتفادى  الذي  النظام  الأرجح،  على 
مفهوم  عليها  ينطبق  اإيران  اأن  رغم  الإيراين.  النظام  يف  يتمثل  القريب 
ل  فهي  النواحي:  من  العديد  يف  تختلف  اأنها  اإل  اأي�سا،  ال�سلطاين  النظام 
ت�سبه اأي نظام اآخر يف املنطقة، حيث اأن تبني اآيات اهلل ايديولوجية �سيعية 
النا�ش  من  كبريا  دعما  لقتا  قد  الفار�سية  القومية  وتبني  للغرب  معادية 
مع  الواحد  احلزب  بدولة  �سبها  اأكرث  اإيران  من  يجعل  ما  وهذا  العاديني. 
اإيران من قبل جمموعة  اأي�سا تقاد  النظام بدعم قاعدة جماهريية.  متتع 
ت�سم العديد من القادة الأقوياء، ولي�ش من قبل قائد واحد فقط: املر�سد 
الربملان  ورئي�ش  جنادي،  اأحمدي  حممود  الرئي�ش  خامنئي،  علي  الأعلى 
علي لريجاين. وبالتايل ل يوجد �سلطان واحد فا�سد اأو غري كفوء ترتكز 
وهي  البا�سيج،  بدعم  الإيراين  النظام  يتمتع  اأخريا،  املعار�سة.  نقمة  عليه 
مع  بعمق  يت�سابك  الذي  الثوري،  واحلر�ش  ايديولوجيا،  ملتزمة  ميلي�سيا 
يف  النظام  عن  القوى  هذه  بتخلى  قليلة  فر�سة  تتوفر  لذلك،  احلكومة. 

مواجهة احتجاجات وا�سعة.
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ما بعد �لثور�ت 

اأولئك الذين ياأملون يف حتقيق انتقال �سريع نحو  اأن ي�ساب  من املرجح 
دميقراطية م�ستقرة يف تون�ش وم�سر بخيبة اأمل. حيث اأن الثورات لي�ست 
�سوى بداية لعملية طويلة. وحتى بعد  الثورة ال�سلمية، فهي تاأخذ ب�سكل 
حالة  ويف  امل�ستقرة.  الأنظمة  اأنواع  من  نوع  اأي  لتعزيز  عقد  ن�سف  عام 
بحاجة  تظل  الدولة  بناء  اإعادة  فاإن  م�سادة،  ثورة  اأو  اأهلية  حرب  ن�سوب 

اإىل وقت اأطول. 
تبداأ  الثورة،  بعد  ما  ع�سل  �سهر  فرتة  تنتهي  اأن  بعد  عام،  ب�سكل 
النق�سامات تظهر اإىل ال�سطح يف �سفوف املعار�سة. وعلى الرغم من اأن 
تنظيم انتخابات جديدة يعد خطوة يف الجتاه ال�سحيح، اإل اأن احلمالت 
اجلدد  امل�سرعني  قبل  من  تتخذ  التي  القرارات  ثم  ومن  النتخابية 
وال�سيا�سة  والف�ساد،  الدولة،  ونفقات  ال�سريبة  النقا�ش حول  تفتح  �سوف 
جتاه  الر�سمية  وال�سيا�سة  الرئي�ش،  و�سلطات  اجلي�ش،  ودور  اخلارجية، 
ومبا  وهكذا.  الأقليات  وحقوق  العملية،  باملمار�سة  وعالقتها  ال�سريعة 
يتبنون  الذين  وامل�سلحني  والإ�سالميني،  وال�سعبويني،  املحافظني،  اأن 
تون�ش،  يف  لل�سلطة  الو�سول  اأجل  من  ب�سرا�سة  يتناف�سون  التحديث 
لفرتات  الدول  هذه  تواجه  اأن  املحتمل  فمن  ليبيا،  يف  ورمبا  وم�سر، 
 – �سيا�سية  وانتكا�سات  احلكومات  يف  ومفاجئة  �سريعة  تغريات  طويلة 
بعد  ال�سرقية  اأوروبا  دول  من  والكثري  الفلبني  يف  حدث  ما  ي�سبه  ب�سكل 

حدوث ثوراتها.
ومبارك  علي  ابن  طويلة  لفرتة  الغربية  احلكومات  بع�ش  دعمت  لقد 
كح�سون للوقوف يف وجه املد املت�ساعد لالإ�سالم املتطرف، والآن يخ�سى 
الأخوان  امل�سوؤولية.  تويل  من  الإ�سالمية  املجموعات  تتمكن  اأن  من 
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امل�سلمون يف م�سر هم اأف�سل املجموعات املعار�سة تنظيما، وهم �سيك�سبون 
تتاأ�س�ش  اأن  قبل  مبكر،  بوقت  نظمت  اإذا  خ�سو�سا  العامة،  النتخابات  يف 
ال�سلطانية  الأنظمة  يف  للثورات  التاريخي  احلدث  وبعد  اأخرى.  اأحزاب 
ينبغي التخفيف من هذه املخاوف اإىل حد ما. حيث ل يوجد موؤ�سر باأن 
�سقوط اأي �سلطان يف الثالثني �سنة الأخرية – ي�سمل هايتي، والفلبني، 
اإىل  اأدى  قد  وقريغيز�ستان-  وجورجيا،  واأندوني�سيا،  وزائري،  ورومانيا، 
حالة،  كل  ويف  ذلك،  من  وبدل  متطرفة.  حكومة  اأو  اأيديولوجيا  �سعود 
كانت النتيجة النهائية دميقراطية ناق�سة– يف كثري من الأحيان فا�سدة 

وعر�سة للتوجهات ال�ستبدادية، لكنها غري عدائية اأو متطرفة.  
ما حدث ميثل حتول كبريا يف التاريخ العاملي. بني عامي 1949 و1979، كل 
ثورة قامت �سد نظام �سلطاين – يف ال�سني، وكوبا، وفيتنام، وكومبوديا، 
ذلك  ويف  اإ�سالمية.  اأو  �سيوعية  حكومة  عنها  نتج  ونيكاراغوا-  واإيران 
الوقت، ف�سل معظم املثقفني يف الدول النامية النموذج ال�سيوعي للثورة 
النموذج  تفادي  يف  رغبة  هناك  كانت  اإيران  ويف  الراأ�سمالية.  الدول  �سد 
لرجال  التقليدية  ال�سلطة  �سعبية  تزايد  وب�سبب  وال�سيوعي  الراأ�سمايل  
ومنذ  للحكم.  اإ�سالمية  حكومة  �سعود  اإىل  ذلك  اأدى  ال�سيعة  الدين 
الكثري  اجتذبا  الإ�سالمي  النموذج  ول  ال�سيوعي  النموذج  ل  الثمانينات 
يف  بف�سلهما  وا�سع  نطاق  على  لهما  ينظر  كالهما  بات  حيث  النا�ش.  من 
هذين  كال  ال�سعبية.  للم�ساءلة  نظام  واإقامة  القت�سادي  النمو  حتقيق 
التي  الأخرية  الثورات  جميع  قبل  من  تبنيهما  يتم  الرئي�سيني  الهدفني 

ال�سلطانية. الأنظمة  اندلعت �سد 
النظام،  تغيري  على  حفز  قد  البطالة  معدلت  ارتفاع  اأن  مالحظة  مع 
يف  ماري�سال  م�سرع  لتبني  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  البع�ش  ودعا 
لأوروبا  كان   ،1945 عام  لكن يف  املنطقة.  ا�ستقرار  لدعم  الأو�سط  ال�سرق 
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البنية  تدمري  وكان  الوقت،  ذلك  قبل  الدميقراطية  الأنظمة  من  تاريخ 
التحتية املادية بحاجة لإعادة البناء. يف حني اأن اقت�ساديات تون�ش وم�سر 
لبناء  لكنهما بحاجة  �سجلت حديثا منوا ممتازا،  باأذى وقد  غري م�سابة 
اأن  قبل  الدول  اإىل هذه  الأموال  وتوجيه  موؤ�س�سات دميقراطية جديدة. 
الف�ساد ويقو�ش تقدمها  �سي�سعل فقط  للم�ساءلة  ت�سكل حكومات عر�سة 

الدميقراطية.  نحو 
الأخرى  الغربية  والدول  املتحدة  الوليات  اإن  ذلك،  من  اأكرث  هو  ما 
الأو�سط لأنها دعمت ولفرتة طويلة  ال�سرق  قليلة يف  تتمتع مب�سداقية  
الدكتاتوريات ال�سلطانية. واأي جهود لتوظيف امل�ساعدة لدعم جمموعات 
ما  �سكوكا.  تثري  اأن  املرجح  من  النتخابية  النتائج  يف  التاأثري  اأو  معينة 
يحتاجه الثائرون من اخلارج هو الدعم ال�سريح للعملية الدميقراطية، 
القواعد  وفق  العمل  متار�ش  التي  املجموعات  جميع  قبول  يف  والرغبة 
امل�ساعدة  لتقدمي  طلبات  لأي  الإيجابية  وال�ستجابة  الدميقراطية، 

التقنية يف بناء املوؤ�س�سات. 
اإن اأكرب خطر تواجهه تون�ش وم�سر الآن ميثل مبحاولت حترك الثورة 
ما  غالبا  جمموعة  وهي  اجلي�ش،  يف  املحافظة  بالقوى  واملتمثلة  امل�سادة 
املك�سيك  يف  هذا  حدث  ال�سلطان.  زوال  عقب  بال�سلطة  للمطالبة  �سعت 
ويف  دوفالييه،  كلود  جان  رحيل  بعد  هايتي  ويف  بدياز،  الإطاحة  بعد 
مغادرة  على  �سوهارتو  اأجرب  اأن  وبعد  ماركو�ش.  �سقوط  بعد  الفلبني 
�سارمة  اإجراءات  اتخاذ  قوته يف  اجلي�ش  ا�ستعمل  اندوني�سيا،  يف  ال�سلطة 
احتلتها  التي  ال�سرقية،  تيمور  يف  بال�ستقالل  املطالبة  احلركات  �سد 

اندوني�سيا منذ عام 1975. 
يف  )كما  امل�سادة  الثورات  حماولت  انتهت  القليلة،  الأخرية  العقود  يف 
بدرجة  مر�سية  غري  نهاية   )2004 عام  وهايتي   1988-1987 يف  الفلبني 
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الأنظمة  قيادة  اأو  الدميقراطية  املكا�سب  عك�ش  من  تتمكن  فلم  كبرية. 
التي اعقبت الأنظمة ال�سلطانية لتكون يف اح�سان املتطرفني – املتدينني 

اأو غريهم.
اجلديدة  الدميقراطيات  ت�سعف  املحاولت  هذه  مثل  فاإن  ذلك،  مع 
ميكن  وهي  اإليها.  احلاجة  ت�ستد  التي  بال�سالحات  القيام  عن  وت�سغلها 
اأن تدفعها اإىل اتخاذ ردود فعل مت�سددة اأي�سا. اإذا حاول اجلي�ش يف تون�ش 
النظام  يف  امل�ساركة  من  الإ�سالميني  اأعاق  اأو  بال�سلطة  املطالبة  وم�سر 
اجلديد، اأو �سعت امللكيات يف املنطقة للمحافظة على اأنظمتها مغلقة من 
خالل ممار�سة القمع بدل من انفتاحها من خالل تنفيذ ال�سالحات، يف 
هذه احلالة، فاإن القوى املت�سددة فقط هي التي �ستعزز من قوتها. وعلى 
�سبيل املثال، كانت املعار�سة يف البحرين ت�سعى من اأجل اإجراء ا�سالحات 
د�ستورية، لكن كان رد فعلها جتاه الإجراء ال�سعودي لقمع حمتجيها هو 

املطالبة بالإطاحة بامللكية يف البحرين بدل من اإ�سالحها. 
الأو�سط  ال�سرق  يف  للدميقراطيات  الأخر  الرئي�سي  التهديد  يتمثل 
اأكرث  وت�سبح  مواقفها  يف  الثورية  الأنظمة  تت�سلب  تاريخيا،  باحلرب. 
�سقوط  يكن  فلم  الدويل.  النزاع  اأو  ال�سراع  حلالة  ا�ستجابة  تطرفا 
البا�ستيل بل كانت احلرب مع النم�سا هي التي �سمحت لليعاقبة املتطرفني 
كانت  م�سابه،  وب�سكل  الفرن�سية.  الثورة  خالل  ال�سلطة  اإىل  بالو�سول 
احلرب العراقية-الإيرانية قد اعطت اآية اهلل روح اهلل اخلميني الفر�سة 
حلالة  ميكن  الواقع،  يف  اإيران.  يف  املعتدلني  العلمانيني  من  للتخل�ش 
واحدة اأن جتعل املتطرفني يخطفون ثورات ال�سرق الأو�سط وهي اإذا زاد 
اإىل ت�سعيد  توتر النزاع بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ف�سيوؤدي ذلك 

العداء بني م�سر واإ�سرائيل، و�سيقود اإىل جتدد احلرب. 
 ،2011 عام  قبل  للتفاوؤل.  �سبب  يزال هناك  اآنفا، ل  ذكر  الرغم مما  على 
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الوحيدة  املنطقة  باعتباره  اخلارطة  على  يربز  الأو�سط  ال�سرق  كان 
ثورتي  اأن  يبدو  الدميقراطية.  من  تقريبا  اخلالية  العامل  يف  املتبقية 
كانت  ومهما  الو�سع.  ذلك  كل  تغيري  مبهمة  بداأتا  قد  والنيل  اليا�سمني 
النتيجة النهائية، فاإنه ميكن قول الكثري: باأن حكم ال�سالطني قد و�سل 

اإىل نهايته.

* جاك غولد�ستون: عامل اأمريكي يف علم الجتماع وال�سيا�سة، متخ�س�ش يف احلركات الجتماعية، 
يعمل  بحثية،  مقالة  مائة  وحوايل  حتريرا  اأو  تاأليفا  كتب  ت�سعة  ن�سر  العامة،  وال�سيا�سات  والثورات 

حاليا اأ�ستاذا يف مدر�سة ال�سيا�سات العامة يف جامعة جورج ما�سون.
  Foreign Affairs, Volume 90, Number 3, May-June 2011 :الرتجمة عن جملة

هوام�ش املرتجم
قيادة  لها  تكن  ومل  عري�سة  اجتماعية  قوى  �سمت  وا�سعة  �سعبية  انتفا�سات  ميثل  حدث  ما   -  1
موحدة وبرنامج متفق عليه وهذا ما جعل الفرتة التي اعقبت �سقوط قيادات الأنظمة وما ا�سطلح 
عليها بالفرتة النتقالية متر مبخا�سات ع�سرية نتيجة ال�سراع الذي ا�ستعل حول �سكل بناء الدولة 
اجلديدة، وهذا يختلف عن الثورات باملفهوم املتعارف عليه والتي تتوفر على قيادة موحدة وبرنامج 

�سيا�سي- اجتماعي- اقت�سادي يت�سم بالعمق ت�سعى لتطبيقه بعد �سقوط النظام.
يف  ثورات  جنحت  فقد  الثورة،  �سروط  من  دائما  �سرطا  والديني  الثني  التوتر  وجود  يكن  مل   -  2

جمتمعات مل ت�سهد مثل هذا التوتر.
اأجل تاأمني م�سالح هذه الدول التي يهددها جناح الثورات،  3 - يف الواقع وكما ي�سهد التاريخ، من 

كما حدث عندما تدخلت الدول الأوروبية ع�سكريا �سد ثورة اأكتوبر 1917 يف رو�سيا.
4 - مت اإجراء ا�ستفتاء �سعبي على الد�ستور اجلديد يف 1 متوز| يوليو 2011 والذي اأقر بغالبية كبرية 
من  اأو�سع  ب�سالحيات  ويتمتع  النتخابات  يف  الفائز  احلزب  من  احلكومة  رئي�ش  اختيار  على  ون�ش 
هامة،  ب�سالحيات  يتمتع  ظل  الأخري  اأن  رغم  له  امللك  �سالحيات  من  بع�ش  رحلت  اأن  بعد  ال�سابق 
يف  النتفا�سات  اندلع  �سياق  يف  انبثقت  التي  يناير   20 حركة  قاطعتها  النتخابات   هذه  اأن  علما 
البلدان العربية ورفعت �سعار "ال�سعب يريد ا�سقاط الف�ساد" ويف الفرتة الأخرية تراجعت ن�ساطاتها 

ملحوظ. ب�سكل 
ن�سرت يف جملة "الثقافة اجلديدة"، العدد 357-358 ني�سان- اأّيار 2013.
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الدولة واملجتمع: م�صاألة التحول الزراعي
يف العراق 1991-1921

اإن اإجناز هذه الدرا�سة بقي لفرتة طويلة غري ممكن رغم اإين كنت اأعي�ش 
واأعمل يف العراق ب�سبب من اأن الدولة تهيمن على كل �سيء وتتدخل يف حياة 
ال�سطرارية  مغادرتي  اأن  غري  والنهار.  الليل  يف  وال�سارع  البيت  يف  النا�ش 
اإعادة التفكري يف املو�سوع والكتابة  للعراق واإقامتي يف هولندا مكنتني من 

عنه.
والقت�سادية  الجتماعية  التحولت  يف  الدولة  دور  يف  الكتاب  يبحث 
العراقي ب�سكل عام منذ  العراقي واملجتمع  التي �سهدها الريف  وال�سيا�سية 
التحول  يف  الدولة  تدخل  مدى  حتديد  ويحاول  الع�سرين.  القرن  بداية 
الجتماعية  العالقات  �سبكة  �سياغة  يف  الدولة  تاأثري  واكت�ساف  الزراعي 
والقت�سادية يف املناطق الريفية. ويبني كيف اأن التحول الزراعي هو جزء 
اهتمامات  يف  كبرية  تغريات  تت�سمن  البنيوي  للتحول  اكرب  عملية  من 

الدولة وعالقاتها بالتنمية القت�سادية والقطاع الزراعي.
كان قانون الأر�ش العثماين لعام 1885 قد �سنف ملكية الأرا�سي الزراعية يف 
العراق اإىل:ملكية الدولة، ملكية خا�سة، الوقف، والأرا�سي البور)جدباء(. 
الأر�ش  ملكية  م�سكلة  فاقم  قد  القانون  هذا  تنفيذ  اأن  الأمر  حقيقة  ويف 
اأيدي روؤ�ساء الع�سائر واملالكني  ونتج عنه تركز كبري لالأرا�سي والنفوذ يف 

اأر�ستقراطية مدنية.  اأ�سبحوا  الكبار الذين 
وبعد الحتالل الربيطاين وخالل فرتة النتداب على العراق )1917 -1932( 
مل تطراأ تغريات رئي�سية يف ملكية الأرا�سي. وقد ا�ستوجبت م�سالح بريطانيا 
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اإيجاد دعامة اجتماعية حملية لها كي تبقي �سيطرتها بفعالية اكرب وبتكلفة 
املواقع  الربيطانية  ال�سيا�سة  عززت  لذلك  ال�سيوخ.  ووجدت هذه يف  زهيدة. 
ال�سيا�سية والقت�سادية ل�سيوخ الع�سائر ويف مقابل ذلك �ساند هوؤلء احلكم 
 1924 لعام  الع�سائر  دعاوي  قانون  اإ�سدار  مت  ال�سياق  هذا  ويف  الربيطاين. 

الذي حدد وعزز الدور القانوين لل�سيوخ ولالإجراءات الع�سائرية املاألوفة.
�سيوخ  نائب من   24 انتخب   1924 عام  العراقي يف  الربملان  انتخابات  ففي 
موؤ�سرا  اعتباره  ميكن  ل  الربملان  هذا  نائب.   99 جمموع  من  الع�سائر 
اأرادته بريطانيا و�سيلة لتعزيز  واإمنا  العراق  على وجود الدميقراطية يف 
نفوذها من خالل اإيجاد نخب تخدم م�ساحلها يف ال�سيطرة على العراق. 
)�سيوخ،  الأرا�سي،  مالكي  جمموعات:  عدة  من  تتكون  النخب  وهذه 
التجار(،  رئي�سية  )ب�سورة  املدن  اأر�ستقراطية  املدن(،  يف  الأرا�سي  مالكي 
متعلمون.  اأ�سخا�ش  دين،  رجال  العثماين،  اجلي�ش  يف  �سابقون  �سباط 
تركيب  من  يغري  مل   1932 عام  يف  ال�ستقالل  واإعالن  النتداب  انتهاء 
وت�سيطر  احلكومة  توجه  بريطانيا  وبقيت  الدولة  يف  املتنفذة  الطبقات 

على العراق. 
اجلماعية  النظرية  النخبة،  نظرية  للدولة:  الرئي�سية  النظريات  ت�سم 
اإن  املركزية.  الدولة  ونظرية  املارك�سية  النظرية  )التعددية(،  اجلمعية  اأو 
خالل  العراقية  الدولة  تركيبة  على  كبرية  بدرجة  تنطبق  النخبة  نظرية 
العهد امللكي. اإذ بقيت الدولة يف يد جمموعة �سغرية من الأفراد تتكون من 
اأولوياتهم  وكانت  الع�سائر  و�سيوخ  الأرا�سي  ومالكي  الأثرياء  املدن  اأعيان 
النخبة من املجتمع �سيطرت على  تتمثل يف تعزيز نفوذهم وثروتهم. هذه 

اأجهزة الدولة وا�ستخدمتها لتو�سيع هيمنتها على باقي املجتمع العراقي.
ت�سريعات عززت من  اإ�سدار  اإىل  الريفي  املجتمع  الدولة يف  لقد قاد تدخل 
الع�سائر  �سيوخ  من  املتكونة  الريفية  النخبة  قبل  من  الفالحني  ا�ستغالل 
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حقوق  وقانون   1932 لعام  الأرا�سي  ت�سوية  قانون  مثل  الأرا�سي.  ومالكي 
عنها  نتج  القوانني  فهذه  ذلك  اإىل  اأ�سف   .1933 لعام  الفالحني  وواجبات 
ففي  الأرا�سي.  مالكي  من  �سغرية  جمموعة  بيد  لالأرا�سي  اإ�سايف  تركز 
اأر�ش بينما فقط  اأي قطعة  عام 1958 كان هناك 4 مليون فالح ل ميلكون 
اأن الأر�ش كانت  272 من مالكي الأرا�سي ميلكون 4.5 مليون دومن. ومبا 
اأرادوا  فاإنهم  الع�سائر  لروؤ�ساء  بالن�سبة  والرثوة  للنفوذ  الرئي�سي  امل�سدر 
تاأطري عالقتهم بالفالحني من خالل اإطار قانوين يخدم م�ساحلهم ب�سكل 
الريف تعترب  الهجرة من  الظامل كانت  الإقطاعي  النظام  اف�سل. ويف ظل 
ت�سارعت  والتي  وال�ستغالل  البوؤ�ش  دائرة  من  للخروج  الوحيدة  الو�سيلة 

من املحافظات اجلنوبية باجتاه املدن وبالأخ�ش بغداد. 
بعد �سقوط امللكية اإثر ثورة 14 متوز 1958 �سرع يف عهد عبد الكرمي قا�سم 
وال�سحية  والقت�سادية  الجتماعية  املجالت  يف  مهمة  اإ�سالحات  بتنفيذ 
املناطق  اأهدافها على  التنمية  املراأة. ومل تق�سر �سيا�سات  والتعليم وحترير 
الريفية  املناطق  عانت  الريف حيث  ل�سكان  الأولوية  اأعطيت  بل  احل�سرية 
حلول  اإىل  بحاجة  وهي  امللكي  العهد  خالل  كبرية  بدرجة  الإهمال  من 
اإحداث حتولت زراعية فعالة وكان  جذرية و�سريعة. واأراد النظام اجلديد 
اأهم اإجراء يف هذا التحول اإ�سالح نظام ملكية الأر�ش القدمي. ف�سدر قانون 
الإ�سالح الزراعي لعام 1958 وكان هدفه اإنهاء النظام الإقطاعي يف املناطق 
وقد  الأرا�سي.  مالكي  وكبار  الع�سائر  روؤ�ساء  نفوذ  على  والق�ساء  الريفية 
 4.5 من  اكرث  �سودر  اإذ  الطبقة  لهذه  القت�سادية  القاعدة  القانون  قو�ش 

مليون دومن من اأرا�سيهم حتى عام 1963.
اأر�ش  بدون  والفالحني  الفالحني  الأرا�سي بني �سغار  توزيع  اإعادة  اإن  ثم 
الريف  يف  الأ�سرة  اإنتاج  منط  وعزز  ال�سكان  من  املجموعات  هذه  قوى  قد 

العراقي.
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وكان اإن�ساء التعاونيات الزراعية طبقا لقانون عام 1958 قد قو�ش �سيطرة 
خلق  اإىل  الإ�سالحات  ونزعت  الإنتاج.  اآليات  على  الكبار  الأرا�سي  مالكي 
و�سع جديد للعالقات الزراعية يف�سي اأكرث اإىل تنمية زراعية واإن�ساف يف 
املجتمع الريفي. الإ�سالح الزراعي العاجل والتنظيمات الزراعية اجلديدة 
اأعطت حافزا كبريا لعملية التحول الزراعي واألغت هيمنة الطبقة القدمية 
وعوائق  نواق�ش  الإ�سالحات  هذه  واجهت  لكن  الريفية.  للربجوازية 
اأن القانون حدد احلد الأق�سى مللكية  ت�سريعية وتنفيذية متثلت الأوىل يف 
الأر�ش بـ 1000 دومن يف الأرا�سي املروية و2000 دومن يف الأرا�سي املعتمدة 
يف  الكبرية  الإقليمية  الختالفات  العتبار  يف  ياأخذ  اأن  دون  الأمطار  على 
البلد، درجة خ�سوبة الرتبة، املوقع من خط املطر، منط الري ونوع الإنتاج. 
ثم اإن ال�سقف العايل مللكية الأر�ش اأبقى بيد كبار مالكي الأرا�سي م�ساحات 
طبقا  اأو  م�سروعة  غري  بو�سائل  عليها  ا�ستولوا  التي  الأرا�سي  من  وا�سعة 
لقوانني �سدرت من قبل حكومات �سابقة منحازة. وال�سماح ملالكي الأرا�سي 
باختيار الأرا�سي التي يرغبون الحتفاظ بها قاد اإىل بقاء الأرا�سي الأكرث 
اأ�سف  الأرا�سي.  مالكي  بيد  املياه  وم�سادر  الطرق  من  والقريبة  خ�سوبة 
اإىل ذلك عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي مر به العراق بعد انقالب 8 �سباط 

1963 على يد حزب البعث �ساهم يف عرقلة تنفيذ الإ�سالح الزراعي.
ذكر نواق�ش اأو ق�سور قانون الإ�سالح الزراعي يجب اأن ل يغفل التاأثريات 
الإن�ساف  مبداأ  اأبرزت  القانون  روح  اإن  حيث  القانون  لهذا  الإيجابية 
والعدل يف املجتمع الريفي. و�سيا�سيا قو�ست القوة ال�سيا�سية لكبار مالكي 
ت�سكيل  اإعادة  اإىل  اأدى  اجتماعيا  التبعية.  من  الفالحون  وحترر  الأرا�سي 
البنية الجتماعية ل�سالح املظلومني و الفقراء. اقت�ساديا تنفيذ الإ�سالح 
الإنتاج  و  الرئي�سية  الزراعية  املحا�سيل  اإنتاج  يف  ملحوظة  زيادة  عنه  نتج 

الغذائي ب�سكل عام.



137

كبري  تغري  حدث   1968 انقالب  اثر  ال�سلطة  اإىل  البعث  حزب  جميء  منذ 
ال�سنوات  املجتمع. فمنذ  �سوؤون  الدولة ومنط ومدى تدخلها يف  يف طبيعة 
التغلغل  البعث  حلزب  ال�سيا�سية  النخب  بداأت  ال�سلطة  ل�ستالم  الأوىل 
احلكومة،  يف  الرئي�سية  املواقع  واأ�سبحت  واأجهزتها.  الدولة  موؤ�س�سات  يف 
حزب  اأع�ساء  قبل  من  ت�سغل  الجتماعية  واملنظمات  الع�سكرية  الإدارية، 
البعث. وبناء عليه �سنع القرار بات يف يد عدد حمدود من اأ�سحاب النفوذ 
من ال�سيا�سيني الذين بداأوا اإعادة بناء املوؤ�س�سات القيادية طبقا لعالقاتهم 
التفاعل  واأ�سبح  للرئي�ش.  خ�سو�سا  والولء  القربى  وعالقات  ال�سخ�سية 
بني الدولة وحزب البعث اأقوى واعمق لذلك قوة الدولة اأ�سبحت تعرب عن 

م�سالح كال من البريوقراطية وحزب البعث.
وباتت البريوقراطية واحلزب ميلكون النفوذ والت�سريع وال�سلطة. الثنان 
الإحتاد  هذا  البعث.  حزب  اأهداف  خدمة  وهو  الهدف  بنف�ش  متحدان  كانا 
ال�سيا�سية  اإىل النخبة  اإ�سافية  اإمكانية  اأعطى  بني احلزب و البريوقراطية 
الطبيعة  وتعمقت  والقت�ساد.  املجتمع  على  الدولة  �سيطرة  من  لتعزز 
ال�ستبدادية للدولة حيث متار�ش القمع والق�سر من اجل بقائها. ا�سطهاد 
اأو  الأجنبية  للقوى  بالعمالة  باتهامها  تربر  اأخذت  املعار�سة  القوى  واإبادة 

امل�سادة. الثورة 
وكان ثراء الدولة املتاأتي من ارتفاع اأ�سعار النفط بعد عام 1973 قد �سجعها 
على تو�سيع نطاق تدخلها يف املناطق الريفية. اأ�سبح هذا وا�سحا من خالل 
اإقرار �سل�سلة من ال�سيا�سات العامة التي توؤثر يف ملكية الأرا�سي الزراعية، 
تنفيذ  عرب  مت  الزراعة  يف  التدخل  كذلك  وال�ستثمار.  الأ�سعار  الت�سويق، 
الزراعية  التعاونيات  واإن�ساء   1970 لعام  الثاين  الزراعي  الإ�سالح  قانون 
لتنظيم  ا�ستخدمت  خمتلفة  اآليات  الدولة.  ومزارع  اجلماعية  واملزارع 
ال�سبابية  البعث  تنظيمات  و�سكلت  الريفي.  املجتمع  على  الدولة  �سيطرة 
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املحلية  البعث  حزب  تنظيمات  �سلطة  واأ�سبحت  الريف.  يف  والن�سائية 
خمتارو  القوانني.  تنفيذ  على  اأكرث  وقادرة  مقيدة  غري  متزايدة  ب�سورة 
نفذت  الطرق  بهذه  ملرتبتهم احلزبية.  وفقا  تعينهم  باتت احلكومة  القرى 

الدولة اإىل املناطق الريفية واأوثقت �سيطرتها على املجتمع والزراعة. 
يف هذا ال�سياق �سيغ الإ�سالح الزراعي ونفذ من فوق ومل ي�سارك الفالحون 
التعاونيات  تكن  تنفيذه. ومل  ول يف  الزراعي  الإ�سالح  برنامج  انطالق  يف 
من  متوقعا  وكان  كفاءة  ذات  الدولة  ومزارع  اجلماعية  واملزارع  الزراعية 
يحدث  مل  هذا  لكن  الإنتاج  زيادة  على  يعمل  اأن  الزراعي  الإ�سالح  تنفيذ 
العاملية  الأ�سواق  على  العتماد  زاد  ال�سبعينات  وخالل  حمدودة.  لفرتة  اإل 
لتاأمني املواد الغذائية. ويف ذلك الوقت مل تعط التنمية الزراعية الهتمام 
يف  الزراعة  يف  الدولة  ا�ستثمارات  وانخف�ست  النفطي.  القطاع  تنمية  مثل 
خطط التنمية من 24% عام 1970 اإىل 9% عام 1983 و بناًء عليه انخف�ست 
و�سلت  حتى  الإجمايل  الداخلي  الناجت  تكوين  يف  با�ستمرار  الزراعة  ح�سة 
اإىل 9%. تدهور الزراعة ترافق مع ت�سارع الهجرة الريفية - احل�سرية التي 
نتج عنها ا�ستنزاف ثابت للقوى العاملة الزراعية ففي خم�ش �سنوات فقط 

)1970 - 1975( انخف�ست هذه بن�سبة %10. 
احلرب  نتيجة  تفاقمت  التي  املالية  الأزمة  من  وللخروج  الثمانينات  يف 
العراقية-الإيرانية اأوقفت حكومة البعث جميع برامج التنمية وذهبت بعيدا 
لإعادة النظر يف جممل �سيا�سات التنمية. وبداأت احلكومة تطرح تخ�سي�ش 
الإ�سالح  برامج  واألغت  اخل�سو�ش.  وجه  على  الزراعي  والقطاع  القت�ساد 
معظم  اأي�سا  وباعت  الزراعية  الأرا�سي  مللكية  الأعلى  وال�سقف  الزراعي 
التخ�سي�ش  انطالق  وقت  ففي  الدولة.  متلكها  التي  وامل�ساريع  الأرا�سي 
اأ�سبحت  كانت الدولة متلك 50% من الأرا�سي الزراعية لكن يف عام 1988 
ن�سبة 88% من الأرا�سي مملوكة من قبل القطاع اخلا�ش و11% موؤجرة من 
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الدولة ل�سركات القطاع اخلا�ش وفقط 1% تديرها الدولة. وكان هذا يعني 
بداية مرحلة جديدة من التحول الزراعي يف الريف العراقي. 

توفري  بوا�سطة  الزراعة  يف  اخلا�ش  الراأ�سمال  توغل  الدولة  �سجعت  لقد 
حمفزات خمتلفة. وهذا مل ياأخذ طريقه بدون تدمري الإجنازات الجتماعية 
من  �سغرية  جمموعة  ومتكنت  الزراعي.  الإ�سالح  لربامج  والقت�سادية 
ومنا  وال�سيا�سية.  القت�سادية  القوة  على  ال�ستحواذ  من  احلاكمة  النخبة 
الزراعية   - التجارية  الأعمال  واأ�سحاب  الأثرياء  الأ�سخا�ش  عدد  ب�سرعة 
وجد  الزراعي  الإ�سالح  �سنة من   25 وبعد  ال�سغار.  الفالحني  على ح�ساب 
على  يعتمدون  وباتوا  الدولة  قبل  من  دعم  اأي  بدون  اأنف�سهم  الفالحون 
�سيا�سة  الزراعة.  يف  ال�ستمرار  اأجل  من  الأغنياء  الفالحني  اأو  التجار 
الإ�سالح  تعزيز  من  الدولة  �سيا�سة  تغري  تاأكيد  بكل  تعك�ش  التخ�سي�ش 
لتاأثري  اعتبار  اأي  عطاء  دون  الإنتاج  لزيادة  الأولوية  اإعطاء  اإىل  الزراعي 

ذلك يف زيادة التفاوت يف الدخول. 
�سيا�سة النفتاح يف العراق مل توؤد اإىل اأي حت�سن مهم يف الإنتاج. ففي الفرتة 
1988-1990 مل يتمكن الإنتاج الزراعي من مواجهة الطلب الداخلي املتزايد 
الغذائية. هذا  املواد  ثلثي  ي�ستورد  العراق  وا�ستمر  الزراعية.  املنتجات  على 
يجب  الذي  لكن  الكفاءة  لعدم  مطابق  التخ�سي�ش  اأن  بال�سرورة  يعني  ل 
مالئمة  غري  كانت  العراق  يف  اتبعت  التي  التخ�سي�ش  اأمناط  اأن  تاأكيده 
الأعمال  اأ�سحاب  اأن  اإذ  ال�سلطة.  م�سداقية  يف  الثقة  غياب  لذلك  اإ�سافة 
التي ميكن  ال�سيا�سية  والقرارات  امل�ستقبل  اإجراءات  واثقني من  كانوا غري 

اأن تفر�سها الدولة. 
ويف ظل �سغط ال�سطراب القت�سادي قرر قادة النظام الدخول يف مغامرة 
ع�سكرية اأخرى بغزو الكويت عام 1990 والذي ت�سبب يف اندلع حرب اخلليج 
الدولية  القت�سادية  العقوبات  اإليه من فر�ش  اآلت  1991. وما  الثانية عام 
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العراقي  القت�ساد  على  حقيقية  كارثة  متثل  احل�سيلة  هذه  العراق.  على 
الذي و�سل اإىل حافة النهيار. ويف ظل هذا املناخ ظهرت جمموعات طفيلية 
حتتكر التجارة الداخلية وبالأخ�ش جتارة الغذاء والدواء. اإن �سيناريوهات 
موؤكد  دليل  يوجد  ل  اإذ  افرتا�سات  جمرد  تبقى  للعراق  بالن�سبة  امل�ستقبل 

يدعمها.  

الأ�سلي للكتاب:  العنوان 
 Adnan Koucher, State and Society: the question of agrarian change in Iraq 1921-1991,

)Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, 1999( .
"الثقافة اجلديدة"، العدد 309 ال�سنة 2003، كعر�ش كتاب، ومت تعديله حيث حذفت  ن�سر يف جملة 

منه املادة العائدة للمرتجم.
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القت�صاديات العربية.. ال�صفافية والعوملة واأزمة املياه

انعقد يف تون�ش يف الفرتة 3 - 5 حزيران| يونيو 1998 موؤمتر عاملي بعنوان 
العربية".  القت�ساديات  على  وتاأثرياتها  اجلديدة  القت�سادية  "التطورات 
ونظم املوؤمتر معهد التخطيط العربي يف الكويت، وهو منظمة اقليمية ت�سم 
15 دولة عربية، ومن ن�ساطاته الرئي�سية التدريب والبحث العلمي يف جمال 

التخطيط والتنمية يف الدول العربية.  
�سميت  ما  اأو  رئي�سية  حماور  اأربعة  املوؤمتر  يف  املقدمة  البحوث  ناق�ست 
املياه  اأزمة  العوملة والقليمية،  العربي وهي:  العامل  التي تواجه  بالتحديات 

والبيئة، التغريات التكنولوجية والنتائج القت�سادية لعملية ال�سالم. 
والتفاقيات  والقليمية  العوملة  الأول  باملحور  املتعلقة  البحوث  وعاجلت 
و�سيا�سات  العاملية  املوؤ�س�سات  بناء  وعادة  تن�سيق  و�سرورة  العاملية  التجارية 
البلدان العربية من اأجل اندماجها مع بقية العامل. وي�سمل جمال اإعادة البناء 
ال�سفافية احلكومية  املايل،  الب�سرية، ال�سالح  التنمية  ا�سالحات يف جمال 
يف  لالندماج  اخليارات  كاأحد  والعوملة  ال�سراكة  وبحث  املت�ساوية،  والفر�ش 
القت�ساد العاملي. فالقت�ساديات العربية حتتاج لتوفري املتطلبات الأ�سا�سية 
لتعزيز الروابط بينها. وميكن اأن ينجز هذا ب�سكل رئي�سي من خالل حترير 
املوؤ�س�سات  بناء  اإعادة  اأهمية  والأكرث  املبا�سر،  ال�ستثمار  وزيادة  التجارة 

القت�سادية. 
العربية  والبلدان  العاملية  التجارة  مبنظمة  املتعلقة  البحوث  وركزت 
والإ�سالحات  النامية  والدول  املنظمة  هذه  اتفاقيات  بني  العالقات  على 
تنفيذ  يف  للنجاح  العربية  البلدان  قبل  من  بها  القيام  املطلوب  القت�سادية 
كل  بتنفيذ  ملزمون  العاملية  التجارة  منظمة  اأع�ساء  اأن  اإذ  التفاقيات،  هذه 
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التفاقيات اجلماعية وت�سهيل فر�ش الو�سول اىل ال�سواق من خالل خف�ش 
التعريفة اجلمركية واإزالة نظام احل�س�ش بالتدريج. وحتدد منظمة التجارة 
اآليات  املثال،  �سبيل  ت�سمل على  التي  والقانونية،  املوؤ�س�ساتية  املراجع  العاملية 
خمتلفة ملنع اغراق الأ�سواق بال�سلع ومعايري العالقات ال�ستثمارية يف التجارة 
مرتاحة  غري  النامية  الدول  اأن  واملالحظ  الفكرية.  امللكية  حقوق  وحماية 
متاماً لنظام الأف�سلية نتيجة اعتقادها ان املنافع التي ميكن احل�سول عليها 
كان احلال يف  كما  الثنائية  التفاقيات  نظام  لها حتت  بالن�سبة  اف�سل  تكون 
"اجلات" بدل من نظام التفاقيات التجارية اجلماعية. وهناك تعديل اآخر 
مطلوب من القت�ساديات العربية لكي تتما�سى مع اتفاقيات منظمة التجارة 
التعاون  العربية مثل جمل�ش  القت�سادية  بالتكتالت  يتعلق  ما  وهو  العاملية 
اخلليجي واحتاد املغرب العربي. فعلى �سبيل املثال اأن التفاقية القت�سادية 
املوحدة ملجل�ش التعاون اخلليجي حتتاج لإعادة النظر يف الكثري من موادها 
الثالثة  املادة  اذ حتدد  "اجلات"،  لـ  والع�سرين  الرابعة  املادة  تن�سجم مع  لكي 
مع  تتفق  ل  املادة  وهذه   .%49 بـ  ال�ستثمار  جمال  يف  املواطنني  غري  ح�سة 
وكذلك  وال�ستثمار.  التجارة  معايري  حول  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية 
التي  املوحدة،  اجلمركية  بالتعريفات  املتعلقة  الرابعة  املادة  مراجعة  يجب 
مع  تتفق  لكي  الأجنبية  املناف�سة  من  الوطنية  املنتجات  حتمي  اأن  يفرت�ش 
الفقرة الرابعة من املادة الرابعة والع�سرين للجات التي تتعلق بالغر�ش من 
اإن�ساء منطقة جتارة حرة بدل من رفع احلواجز  الإحتادات اجلمركية وهو 

عن التجارة.
يف  تنفذ  عربية  حرة  جتارة  منطقة  اقامة  على  العربية  البلدان  اتفقت  لقد 
الثاين| يناير 1998. وتواجه  كانون  الأول من  �سنوات، وذلك يف  غ�سون 10 
هذا امل�سروع �سعوبات تقنية، لكن بحوثاً قليلة عاجلت هذا اجلانب، مع ذلك، 
هناك توقعات باأن هذه املنطقة ميكن اأن يكتب لها النجاح اذا ما حت�سنت، من 
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اأمور اأخرى، و�سائل النقل واملوا�سالت بني البلدان العربية، واإذا ما مت  بني 
حتديد ال�سعوبات ال�سيا�سية. 

البحوث املتعلقة باملحور الثاين عاجلت اأزمة املياه وامل�سائل البيئية يف البلدان 
الزراعي ي�ستحوذ على ح�سة ال�سد  القطاع  اأن  امل�ساهمون  العربية. ولحظ 
)88%( من املوارد املائية يف العامل العربي، ورغم هذه احلقيقة ت�ستورد البلدان 
العربية 50% من حاجتها من املواد الغذائية من اخلارج. وثانيا هناك ن�سبة 
عالية من املياه املتوفرة يف العامل العربي، حوايل 85%، تقع م�سادر تكوينها 
خارج حدوده. كما اأن هناك �سبه غياب لتفاقيات مالئمة بني البلدان التي 
ت�سرتك يف النهار )ت�سرتك البلدان العربية يف حوايل 25 نهرا دوليا(. وثالثا 
تختلف ح�سة موارد املياه املتجددة لكل �سخ�ش من بلد عربي لآخر فبينما 
جندها يف عام 1996 يف العراق 3068 مرتا مكعبا/�سنة فاإنها ت�سل اىل 61 مرتا 
العامل  املياه لكل �سخ�ش يف  انخف�ش متو�سط  مكعبا/�سنة يف قطر، يف حني 
العربي من 3800 مرتا مكعبا عام 1950 اىل 1021 مرت مكعب عام 1996. هذا 
حوايل  كان  الذي  ال�سكان  لنمو  ال�سنوي  املعدل  اىل  جزئيا  يعود  النخفا�ش 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  ورغم  ورابعا،   .1996  -  1950 الفرتة  خالل   %2.7
وتاأثريه على املنازعات املائية مثل تركيا - �سوريا - العراق، الأردن - ا�سرائيل 
اأو  ال�سليمة  املائية  الإدارة  يف  النق�ش  فاإن  الخ،  النيل..  حو�ش  فل�سطني،   -
املالئمة يعترب ال�سبب الرئي�سي وراء اأزمة املياه يف البلدان العربية، اذ ميكن 
توفري كميات �سخمة من املياه اذا ما جنحت احلكومات العربية يف ال�سيطرة 
اأنظمة  بناء  باإعادة  وقامت  املنزيل،  وال�ستخدام  الزراعة  املياه يف  اهدار  على 

الري باأخرى اكرث ادخارا وبرت�سيد ا�ستخدام املياه. 
وثورة  التكنولوجية  التغريات  اىل  تعر�ست  الثالث  باملحور  املتعلقة  البحوث 
تتطور  اأن  ميكن  ل  التكنولوجية  القدرات  اأن  اأوًل،  وا�ستنتجت،  املعلومات، 
نامية  دول  وجتربة  الكبري.  اجلمركية  التعريفة  حماية  ظل  يف  وتتعزز 
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الفجوة  اإن  ثانيا،  ذلك.  على  دليل  خري  الالتينية  اأمريكا  دول  مثل  اخرى 
التكنولوجية بني البلدان ال�سناعية والبلدان العربية اآخذة يف التعمق. ويعود 
العاملية،  التكنولوجيا  ال�سريعة احلادثة يف  التطورات  ب�سكل رئي�سي اىل  هذا 
بينما البلدان العربية مل حتقق تقدما ملمو�سا يف هذا املجال �سواء من قبل 
القطاع العام اأو اخلا�ش. ومن املتوقع اأن تت�سع الفجوة التكنولوجية يف القرن 
الواحد والع�سرين. والدليل الذي ا�ست�سهد به لثبات هذه الفجوة على �سبيل 
املثال ل احل�سر خدمات الت�سالت يف البلدان العربية التي تكون يف الغالب 
بني  الربط  يف  نق�ش  هناك  اإذ  قاعدية،  حتويل  خدمات  �سبكة  يف  حمدودة 
البلدان العربية يف هذا املجال. وبدل من ذلك نرى البلدان العربية مرتبطة 
مبا�سرة بالوليات املتحدة اأو بالعوا�سم الأوروبية. ثالثا، يجب اأن يعاد النظر 
يف ال�سيا�سات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا املتبعة يف معظم البلدان العربية 
احلكومات  فاحتكار  والع�سرين.  الواحد  القرن  حتديات  حجم  تنا�سب  كي 
الطويل  املدى  على  يخدم  ل  التنمية  وموؤ�س�سات  العلمي  البحث  ملعاهد 
متطلبات الجتاهات اجلديدة يف الليربالية القت�سادية. وا�ستمرار الهيمنة 
احلكومية على املقدرات التكنولوجية �سوف يبقي البلدان العربية بعيدة عن 

تطور التكنولوجيا العاملية. 
ال�سالم  لعملية  القت�سادية  النتائج  والأخري  الرابع  املحور  بحوث  ناق�ست 
يف  ال�سرائيلية  ـ  امل�سرية  ال�سالم  اتفاقية  عقد  فمنذ  الأو�سط.  ال�سرق  يف 
ال�سلطة  بني  لحقة  �سالم  اتفاقيات  توقيع  العربي  العامل  �سهد   1979 عام 
الفل�سطينية والأردن واإ�سرائيل. ومن بني الكثري من ال�سعوبات التي تواجه 
عملية التطبيع القت�سادي مع اإ�سرائيل فقد حظيت ال�سعوبات التي تواجه 
ال�سلطة الفل�سطينية باهتمام خا�ش يف املوؤمتر. وكان قد وقع بروتوكول حول 
يف  واإ�سرائيل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  القت�سادية  العالقات 
ني�سان| ابريل 1994 ويفرت�ش اأن ينهي هذا الربوتوكول 27 �سنة من ال�سيطرة 
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ال�سرائيلية الكاملة على العالقات التجارية، واأن مينح حرية احلركة لل�سلع 
واخلدمات. اإل اأنه رغم توقيع هذا الربوتوكول واتفاقيات اقت�سادية اأخرى 
مل يتمتع الفل�سطينيون مبا وعدوا به. ففي الغالب ل تزال ال�سيطرة الكاملة 
على �سوؤون القت�ساد الفل�سطيني بيد اإ�سرائيل. وينعك�ش هذا، من بني امور 
اأخرى، على ال�سيطرة على احلدود والتجارة مع بقية اأنحاء العامل وال�سرائب 
الفل�سطينيون بتقدمي مبلغ  وعائدات اجلمارك. عالوة على ذلك فقد وعد 
لهم فعال  املدفوع  املبلغ  اأن  ال   1998 - الفرتة 1993  4.2 مليار دولر خالل 

خالل الفرتة 1994 - 1997 مل يتجاوز 500 مليون دولر. 
ال�سوؤال الآن: كيف ت�ستطيع القت�ساديات العربية التغلب على هذه التحديات 
الجابة  وال�سيا�سية؟  القت�سادية  �سيادتها  العربية  للبلدان  حتفظ  بطريقة 
على هذا ال�سوؤال تتطلب معاجلة اأمور اقت�سادية واأخرى غري اقت�سادية من 
اأي  اجراء  قبل  ال�سفافية  زيادة  باجتاه  موؤ�س�ساتية  باإ�سالحات  القيام  بينها 
ا�سالحات اقت�سادية، وزيادة التعاون القليمي العربي اأول قبل الندماج يف 
القت�ساد العاملي، وتعزيز منطقة التجارة احلرة العربية الذي �سوف يقلل من 
اخل�سائر املتوقعة من تنفيذ قواعد منظمة التجارة العاملية من قبل البلدان 
التنمية  حت�سني  �سرورة  الأخرى  املهمة  اخلطوات  ومن  منفردة.  العربية 
التعليم وال�سحة، واإعادة  اإ�سالحات على نظامي  الب�سرية من خالل ادخال 
النظر يف بنية منظومة العلم والتكنولوجيا بحيث تخدم احلاجات الأ�سا�سية 

للتنمية الب�سرية من ناحية وتخدم متطلبات املناف�سة من ناحية ثانية.

العنوان الأ�سلي للمجلد الذي ي�سم اأعمال املوؤمتر:
 Ahmed Al-Kawaz )ed.(, New economic developments and their impact on Arab economies,

  Amsterdam: North Holland, 1999.
ن�سر يف �سحيفة "ال�سرق الأو�سط"، العدد 1 اأيلول| �سبتمرب 2001، كعر�ش كتاب، ومت تعديله حيث 

حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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مالحظات يف جغرافية التنمية والتخلف    

بالتفاوت  الآخرون  الجتماع  وعلماء  اجلغرافيون  اهتم  طويلة  فرتة  منذ 
الجتماعي والقت�سادي املوجود �سواء بني الدول اأم بني املناطق. وقد �ساهمت 
اعمالهم يف فهمنا للتنمية، بتعريفها عموما باأنها عملية حت�سن من خاللها 
ح�سيلة  معرفة  وكذلك  ملواطنيها  والجتماعي  القت�سادي  الو�سع  الدولة 
القت�ساديني،  مثل  التخ�س�سات  خمتلف  من  العلماء  وتبنى  العملية.  هذه 
وال�س�سيولوجيني، والنرثبولوجيني ومن علم ال�سيا�سة وجهات نظر خمتلفة 
ينظرون  باأنهم  تتحدد  للجغرافيني  املميزة  امل�ساهمة  لكن  التنمية؛  لدرا�سة 
لعملية التنمية باإطارها الوا�سع وال�سامل والذي يدمج اخلا�سيات الب�سرية 

والبيئية للبلد مع اإرثه التاريخي الفريد وعالقاته مع البلدان الأخرى.
وبالرغم من اأن امل�سطلح ي�ستخدم على نطاق وا�سع، لكن مفهوم التنمية ل 
اأ�سبحت فكرة عامة يف  يزال مثريا للجدل للغاية. وكانت فكرة التنمية قد 
اخلم�سينات من القرن الع�سرين عندما بداأت الكثري من امل�ستعمرات ال�سابقة 
باحل�سول على ا�ستقاللها. وبالن�سبة لهذه البلدان، فاإن جناح خطة مار�سال 
به.  يحتذى  منوذجا  اأ�سبحت  الثانية  العاملية  احلرب  اعقبت  التي  اأوروبا  يف 
ركزت التنمية يف اخلم�سينات وال�ستينات على منو الناجت الوطني الإجمايل 
لكل �سخ�ش من خالل ال�ستثمار يف القطاعات القت�سادية الرئي�سة وم�ساريع 
طريقة  املفتوحة.  الأ�سواق  على  والتعويل  التقني،  التبادل  التحتية،  البنية 
التنمية هذه اأو هذا النموذج  ا�سطلح عليها بـ "التحديث" وكانت قد ارتبطت 
بعنوان  للغاية  موؤثرة  مقالة  كتب  الذي  رو�ستو،  والرت  مثل  علماء  با�سماء 

 .1959 القت�سادية" عام  التنمية  "مراحل 
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يف ال�سبعينات بات وا�سحاً، باأنه على الرغم من جهود عقود من الزمن، مل 
املتوقع بح�سب نظرية  التنمية  الثالث منط  العامل  بلدان  الكثري من  ي�سهد 
التحديث. ويف العديد من هذه البلدان، �ساءت اأو�ساع الفقر والتفاوت. وبداأت 
جمموعة اخرى من العلماء توؤكد باأن التحديث بب�ساطة قد عزز من الأمناط 
التاريخية ال�ستعمارية، لأن الطريق الوحيد للبلدان الفقرية لتنمية راأ�سمالها 
امل�ستثمر كان يتمثل يف ال�ستمرار يف ت�سدير املحا�سيل الزراعية واملواد اخلام 
اإىل الدول ال�سناعية. وقد اأكد العديد من الكتاب على اأن هذا الو�سع قد اأطلق 
عملية التخلف ب�سبب اأن ا�سعار �سادرات القطاع الأويل من البلدان الفقرية 
كانت تتجه لالنخفا�ش عرب الوقت، يف حني اأن هذه البلدان م�سطرة لدفع 
ا�سعار عالية مقابل الواردات ال�سناعية. وقد ا�ستخدم والر�ستاين هذا الإطار 
والهام�ش،  الهام�ش  و�سبه  املركز،  ي�سم  العاملي"  "النظام  اأن  اإىل  ليتو�سل 
"اأو املركز" بالدول التي تطورت على  مكانيا يتمثل منط الدول ال�سناعية  
ح�ساب العامل الثالث اأو بلدان "الهام�ش" التي تزود هذه الدول باملواد اخلام. 
اأما بلدان �سبه الهام�ش فكانت تلك التي ت�سرتك مبميزات م�سرتكة مع كال 
املجموعتني من الدول. وا�ستنادا اإىل فرانك ووالر�ستاين، فاإن طبيعة النظام 

العاملي تق�سي على جهود بلدان الهام�ش لتنمية اقت�سادياتها.
منها  خمتلفة  باأ�سكال  عليه  ا�سطلح  التحديث  مل�سروع  املوجه  النقد  هذا 
منهج البنيوية، التبعية اأو منهج الأنظمة العاملية. وهو يقرتح بدل من منو 
على  معتمدة  لت�سبح  الهام�ش  بلدان  ت�سعى  اأن  ينبغي  الأولية،  ال�سادرات 
نف�سها يف اإنتاج ال�سلع امل�سنعة بوا�سطة فر�ش �سرائب عالية اأو تعريفات على 
ال�سلع ال�سناعية امل�ستوردة، مرتافقة مع تاأميم ال�سناعات الرئي�سة كو�سيلة 
لك�سر دائرة العتماد على دول املركز. وعلى نطاق اأو�سع، ي�ستخدم م�سطلح 
يف  التفاوت  باأن  يقر  منهج  اأي  اإىل  لالإ�سارة  احلا�سر،  الوقت  يف  البنيوية، 
التنمية ناجم عن النظام العاملي املرتابط والذي تكون فيه التنمية يف بع�ش 
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البلدان على ح�ساب البلدان الأخرى. ومقالة غرانت وناجمان املعنونة "اإعادة 
قيا�ش التنمية غري املتوازنة يف غانا والهند"، مثال جيد لوجهة النظر هذه، 
التنمية  عمليات  فاقمت  املعا�سرة  العوملة  اجتاهات  باأن  الباحثان  اأ�سار  حيث 

غري املتوازنة يف غانا والهند. 
ال�سوفيتي  الإحتاد  انهيار  عن  نتج  الت�سعينات  وبداية  الثمانينات  نهاية  يف 
التحول اإىل نهج ال�سوق احلرة يف الكثري من البلدان ال�سرتاكية وال�سيوعية 
ال�سابقة. وقد �سقط منوذج الدولة املركزية للتنمية الذي دعا له البنيويون 
الليربالية اجلديدة، مع  اإىل  التنمية  �سيا�سة  باجتاه زيادة ال�ستياء، وحتول 
متلكها  التي  ال�سناعات  وخ�سخ�سة  احلكومة،  حجم  خف�ش  على  التاأكيد 
الدولة، والتوقف عن �سبط ال�سعار وامل�ساعدات، وتعزيز ال�سادرات من خالل 
تخفي�ش قيمة العملة. هذه احلزمة من الو�سفات ال�سيا�سية، ا�سطلح عليها 
مثل  املانحة  الدولية  الوكالت  قبل  من  بقوة  ُدعمت  وقد  الهيكلي،  بالتكيف 
البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل باعتبارها اإجراءات �سعبة ولكنها متثل 
الوقت  اقت�سادياتها. يف  النامية من تقوية  البلدان  "دواء" �سروريا لتمكني 
ظهرت  الهيكلي  التكيف  برامج  على  �سنة  ع�سرين  من  اأكرث  وبعد  احلا�سر، 
فقط نتائج م�سكوك فيها يف معظم احلالت، لذلك بداأت تتزايد النتقادات 

املوجهة لهذا النهج.
ثنائية  تتجاوز  للتنمية  بديلة  مناهج  العلماء  من  متنام  عدد  اقرتح  اأخريا، 
البنيوية مقابل الليربالية اجلديدة. مقالة اآ. ببنغتون ود. ببنغتون املعنونة 
التنمية  معرفة  تفح�ش  والنظرية"،  املع�سالت،  املمار�سة،  التنمية:  "بدائل 
علماء  اأن  بالقول  البديلة  التنمية  نظريات  الباحثان  ينتقد  حيث  البديلة. 
التنمية يجب عليهم التعامل مع ال�سيا�سة العاملية احلقيقية. هذه املقالة اأي�ساً 
تتناول دور املنظمات غري احلكومية يف عملية التنمية. البع�ش ي�ساأل فيما اإذا 
اأو  تغيريا حقيقيا،  للتنمية  بدائل  والبحث عن  امل�ساركة  دعوات  تزايد  ميثل 
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اأنه جمرد اإعادة تعبئة ب�سيطة ملفهوم التنمية دون معاجلة الق�سايا البنيوية 
الأ�سا�سية للتفاوت والفقر. 

رد فعل اآخر على ف�سل الإ�سالح القت�سادي امل�ستند اإىل الليربالية اجلديدة 
كان قد متثل يف �سعود "اجلغرافية القت�سادية اجلديدة". واملفارقة الكبرية 
برز  الذي  الفرعي  احلقل  هذا  يف  الباحثني  العلماء  من  عدد  اأكرب  اأن  هي 
القت�ساديون  دعا  وقد  اجلغرافيون.  ولي�ش  التنمية،  اقت�ساديو  هم  ب�سرعة 
العاملون يف هذا امليدان اإىل اإعادة اكت�ساف اأهمية اجلغرافية وهم ي�ستخدمون 
يف  باهتا  اأداء  اجلنوبية  العامل  مناطق  بع�ش  ت�سهد  ملاذا  لتف�سري  املنهج  هذا 
الليربالية اجلديدة. وي�سري  اإىل  امل�ستند  القت�سادي  التنمية رغم ال�سالح 
ا�سا�ش الختالف يف  اأن يحيل  املنهج ميكن  باأن هذا  الكثري من اجلغرافيني 
اأداء التنمية اإىل "الطبيعة". وهذا ميثل م�سكلة ب�سبب اأنه يحجب التباينات 
التي  العادلة،  التجارية غري  والعالقات  الدول،  داخل وبني  املوجودة  القوية 
متتلك تاأثريا هائال على م�سارات التنمية. هذه الرباهني املعار�سة ملخ�سة 
ب�سكل دقيق مبقالة بعنوان "اجلغرافية، الثقافة، والنماء" للباحث اندري�ش 

اأوبنهامير.
من هذه القراءات ي�سبح وا�سحا باأنه ل توجد نظرية واحدة ميكن اأن تف�سر 
ب�سكل كامل ملاذا توجد تباينات جغرافية يف التنمية عرب العامل؟ ومع ذلك، 
اخذ هذه النظريات جمتمعة، يزودنا مبادة غنية عن الكثري من العوامل التي 
ت�ساهم يف التنمية، وكذلك يفيدنا بتعريف هذه العملية الذي يو�سف باملهمة 

املعقدة، وي�ستفزنا لال�ستمرار بالبحث يف هذا امليدان الهام.

الرتجمة عن كتاب:
 William G. Moseley et al.)eds.(, The Introductory Reader in Human Geography, Malden,

Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2007.
ن�سرت يف "طريق ال�سعب"، العدد 23 ني�سان| اأبريل 2015.
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العوملة تعّمق عدم التوازن 

�سكان  لغالبية  بالن�سبة  ولكن  للبع�ش  بالن�سبة  كثرية  منافع  "للعوملة 
�ساغت  التي  بار  فوكودا  تقول  الفقر"  من  مزيداً  فقط  تعني  العامل 
التي  النتائج  حول  لها  حديث  يف   1999 لعام  الب�سرية  التنمية  تقرير 

اإليها. تو�سلت 
يزدادون  الأغنياء  لكن  ا�سغر،  با�ستمرار  ي�سبح  والعامل  تتال�سى  احلدود 
غنى والفقراء يزدادون فقراً. ومن خالل التاأكيد الحادي على اآلية ال�سوق، 

ت�سبب العوملة با�ستمرار مزيداً من عدم امل�ساواة.
املبنّي  التفاوت  على  تدل  باإح�سائيات موثقة  املتزايدة مو�سح  امل�ساواة  عدم 
ثالثة  فرثوة  الب�سرية.  للتنمية  املتحدة  الأمم  عن  �سادر  تقرير  احدث  يف 
35 دولة جمتمعة من  اقت�ساديات  اأكرب من  العامل هي  اأغنى ملياردريه يف 
20% من جمموعه،  ي�سكلون  الذين  العامل،  �سكان  واأغنى  الدول منواً.  اأقل 
ا�سواق  82% من  وي�سيطرون على  العاملي  الدخل  86% من  ي�ستحوذون على 
العامل،  �سكان  واأفقر  التلفون.  تاأ�سي�سات  من   %74 متناولهم  ويف  الت�سدير 
بالكاد  الت�سانيف  هذه  �سمن  ميلكون  جمموعه،  من   %20 ي�سكلون  الذين 

 .%1
ح�سل اأغنى �سكان العامل 20% منه عام 1997 على 74 خلدن لكل فرد مقابل 
خلدن واحد للفرد بالن�سبة لـ 20% اأفقر �سكان العامل. "الدولر = 2.06 خلدن 
لفوكودا  العوملة طبقا   .30 |1 الن�سبة  كانت   ،1960 عام  وقته".  هولندي يف 
اليابانية تتوجه ب�سدة اإىل القت�ساد. وقد قارنت العامل مع بلد افرتا�سي 
لل�سحة،  وزارات  له  يتوفر  ول  القت�سادية  لل�سوؤون  وزارة  فقط  ميتلك 
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"قد يجدها كل واحد منا غري ماألوفة، لكن  البيئة وال�سوؤون الجتماعية. 
ُتقاد من جانب واحد طبقاً لأ�سلوب التجارة احلرة ملنظمة التجارة  العوملة 

العاملية. ومن دون ا�ستغراب ابداً ي�سبح العامل بدون توازن". 
امليزة  على  �ساطع  مثال  لفوكودا،  بالن�سبة  لالأنرتنت،  ال�سريع  التطور 
واأكرث  ل  ُمو�سّ كمبيوتر  مليون   36 يوجد  العامل،  ففي  للعوملة.  النخبوية 
ي�سكلون  الأنرتنت  م�ستخدمي  لكن  ي�ستخدمه.  �سخ�ش  مليون   150 من 
على  الواقع مقت�سرة  الأنرتنت هي يف  و�سبكة  العامل.  �سكان  2% من  فقط 
القدرة  لديهم  الذين  ال�سباب  الرجال  لفئة  وخ�سو�سا  الراقي  املجتمع 
ال�سبكة  مواقع  اأرباع  ثالثة  ذلك،  على  عالوة  ال�سناعية.  الدول  يف  املالية 
باللغة النكليزية بينما 1|10 من الأ�سخا�ش يعترب متمكن من هذه اللغة. 

فوكودا. تقول  اأكذوبة"،  العاملية،  القرية  باأن  نرى  يدعنا  "الأنرتنت 
من  معينة  لفئة  لكن  متالحق.  ب�سكل  يتطور  الأنرتنت  يف  "ال�سرتاك 
باأن  التقرير  ويحذر  ذلك".  عن  بعيدون  فهم  الفقراء  اأما  العاملي،  املجتمع 
توزيع الأنرتنت ل ميكن اأن يرتك لآلية ال�سوق. ومن اأجل اأن تكون ال�سبكة 
دولية حقاً ويف متناول الكل مي�سي التقرير اإىل �سرورة رفع ال�سرائب عن 
م�ستخدمي الربيد اللكرتوين. وميكن اأن ت�ستخدم الأرباح يف ربط الدول 
التفاوت  تف�سر  التي  الوحيدة  احلالة  لي�ش  الأنرتنت  بالأنرتنت.  النامية 
الفردية  للملكية  القانونية  فاحلماية  املعرفة.  اإىل  الو�سول  يف  امل�ستمر 
متلك  اإذ  املعرفة.  لقتناء  اأكرب  حرية  النامية  للدول  تتيح  ل  اأي�ساً  هي 
البحث  من   %96 فيها  ويجري  الخرتاعات  كل  من   %97 ال�سناعية  الدول 
املا�سية  ال�سنوات  يف  العلمية  البحوث  من  كثري  ذلك،  جانب  اإىل  العلمي. 
نفذت من قبل القطاع اخلا�ش، مما جعل الو�سعية بالن�سبة للدول النامية 
– فمواد  احلاجة  من  اأهم  املال  ي�سبح  البحث،  اختيار  "عند  بكثري.  اأ�سواأ 
بالتلقيح  قيا�سا  بالأولوية  يحظون  للطماطم  البطيء  والن�سج  التجميل 
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�سد املالريا وجفاف النباتات امل�ستمر يف الدول النامية"، ت�ست�سهد فوكودا 
يف تقريرها. 

يرى التقرير اأي�ساً باأن خ�سخ�سة قطاع املعرفة ل تقود ب�سورة اوتوماتيكية 
اإىل املناف�سة، بل اأن كثري من التحولت قادت يف ال�سنوات املا�سية اإىل املزيد 
من احتكار املعرفة. ففي عام 1998، �سيطرت اأكرب ع�سر موؤ�س�سات يف العامل 
على 32% من قطاع التكنولوجيا احليوية و35% من قطاع ال�سيدلة و%86 

من تكنولوجيا الكمبيوتر يف ال�سوق.
ويف �سياق الخرتاعات، تعد الوليات املتحدة اأكرث جناحاً يف هذا املجال، اإذ 
يخ�س�ش  اأن  فوكودا  وتريد  فيها.  متّول  الخرتاع  براءات  ن�سف  من  اأكرث 
الدول  احتياجات  ل�سد  العلمي  والبحث  الخرتاعات  عائدات  من  جزء 

الفقرية.
اجلرائم  لكن  خارقة.  جديدة  امكانيات  العوملة  تقدم  اأن  الطبيعي  من 
والن�ساء  والأ�سلحة  املخدرات  يف  التجارة  اجماًل،  منها.  ت�ستفيد  املتزايدة 
القت�ساد  حجم  مرات  اأربع  يعادل  وهذا  دولر.  مليار   1500 �سنويا  تبلغ 
الهولندي. ويف ال�سنوات الع�سر املا�سية، ارتفع اإنتاج الفيون ثالثة ا�سعاف 
400 مليار  اإىل  املخدرات  ال�سعف. وو�سل حجم جتارة  والكوكائني مبقدار 
ويعادل  العاملية  التجارة  جمموع  من   %8 يعادل  الرقم  وهذا  �سنوياً.  دولر 

تقريباً جتارة النفط والغاز التي ت�سكل %8.6. 
"بجانب  العامل.  الثقافات عرب  انت�سار  العوملة هي  نتائج  اأخرى من  نتيجة 
اإىل  بالن�سبة  فوكودا.  تقول  جداً"،  مهيمنة  الأمريكية  فالثقافة  ذلك، 
اإذ  رئي�سية.  �سادرات  التلفزيون  وبرامج  الفالم  ُتعد  املتحدة،  الوليات 
الوليات  يف  بينما  الأوروبية،  ال�سينمات  من   %70 على  هوليود  ت�سيطر 
املتحدة ياأتي فقط 3% من الفالم من خارجها. "الهيمنة الأمريكية ُتخرج 
للثقافة  ي�سبح  ل  اأن  ميكن  فوكودا.  ال�سوق" تقول  من  الأخرى  الثقافات 
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ت�سبح  له  امل�ساعدة  تقدمي  وعرب  احلر  التجاري  الإنتاج  ظل  يف  موقع 
املناف�سة مزورة، عالوة على ذلك، فالعوملة ت�سببت يف منو الجتاه اخلاطئ 
الذي ل ميكن وقفه اأو تغيريه. ويقدم التقرير تو�سيات اإىل القوى العاملية 
الكربى ب�سرورة وقف التاأثريات ال�سلبية للعوملة. تقول فوكودا "اأوًل وقبل 
العوملة  ب�سكل م�سرتك.  اأن نكون واقعيني عندما نعمل حقاً  كل �سيء يجب 

تتقدم ب�سرعة وتهز مفاهيمنا وتبقيها يف املوؤخرة". 

الرتجمة عن �سحيفة NRC Handlesblad  الهولندية، العدد 12 -1999-07 
ن�سرت املقالة يف جملة "ر�سالة العراق" العدد 58، ت�سرين الأول| اأكتوبر 1999.
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راأ�صمالية الدولة ع�صر يت�صكل 
هل هو نهاية ال�صوق احلرة؟ 

د. �إيان برمير * 
يف الوليات املتحدة، واأوروبا، والكثري من دول العامل املتقدم، تهدف املوجة 
العاملي  القت�سادي  الركود  اأ�سرار  التخفيف من  الدولة  الأخرية من تدخل 
احلايل وا�ستعادة القت�ساديات املري�سة لعافيتها. ول تتجه اأكرثية حكومات 
الدول املتقدمة لإدارة اقت�سادياتها ب�سكل غري حمدد. ويكمن وجود معار�سة 
تب�سط  حيث  النامي:  العامل  يف  املماثلة  التدخالت  طبيعة  يف  الجتاه  لهذا 
اإ�سرتاتيجي لعقيدة  اإىل رف�ش  بقوة على القت�ساد مما ي�سري  الدولة يدها 

ال�سوق احلرة.
كانت  الوقت،  هذا  قبل  فهي  فقط،  خا�ساً  م�ساهماً  طرفاً  لي�ست  احلكومات، 
احتياطيات  اأرباع  وت�سيطر على ثالثة  العامل  النفط يف  �سركات  اأكرب  متلك 
بقوة  تتمتع  اأو متحالفة معها  للدولة  تابعة  اأخرى  �سركات  وهناك  الطاقة. 
ت�سويقية متنامية يف القطاعات القت�سادية الرئي�سية يف القت�ساديات الأ�سرع 
منوا يف العامل. وت�سكل "�سناديق الرثوة ال�سيادية،" امل�سطلح الذي �سيغ يف 
الثمن من  اململوكة للدولة، ن�سبة  املحافظ ال�ستثمارية  الآونة الأخرية عن 
جمموع ال�ستثمارات العاملية، وهذه الن�سبة العائد لها اآخذة يف الزيادة. هذه 
الجتاهات تعيد ت�سكيل ال�سيا�سة الدولية والقت�ساد العاملي بوا�سطة حتويل 
اإىل  النفوذ  اأو  والتاأثري  الكبرية  القت�سادية  القوة  مفا�سل  متزايد  وب�سكل 
ال�سلطة املركزية للدولة. وبهذا فهي تغذي ظاهرة كبرية ومعقدة لراأ�سمالية 

الدولة.
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الإحتاد  انهيار  بعد  الو�سع خمتلف كثرياً. حيث  بدا  20 عاما،  اأقل من  قبل 
ال�سوفيتي حتت وطاأة تناق�ساته الداخلية العديدة، حتركت قيادة الكرملني 
احلكومات  ودافعت  الغربي.  القت�سادي  النموذج  لتبني  ب�سرعة  اجلديدة 
القيم  عن  ال�سناعية  والأقمار  ال�سابقة  ال�سوفيتية  للجمهوريات  احلديثة 

ال�سيا�سية الغربية وبداأت بالن�سمام اإىل حتالفاتها.
لكن اأنح�سر الآن مد ال�سوق احلرة. وحلت حملها راأ�سمالية الدولة، املتمثلة 
القائد  القت�سادي  الفاعل  الدولة  وظائف  تكون  خالله  من  الذي  بالنظام 
وت�ستخدم الأ�سواق يف املقام الأول لتحقيق مكا�سب �سيا�سية. وقد اأ�سعل هذا 
الجتاه مناف�سة عاملية جديدة، لي�ش بني الأيديولوجيات ال�سيا�سية املتناف�سة 
القرار  �سنع  يف  ال�سيا�سة  زج  ومع  املتناف�سة.  القت�سادية  النماذج  بني  لكن 

القت�سادي، تظهر جمموعات خمتلفة متاماً من الفائزين واخلا�سرين.
القطاعات  مديري  قبل  من  املتخذة  القرارات  كانت  الباردة،  احلرب  خالل 
قلياًل  تاأثرياً  متتلك  بالأوامرية  املت�سمة  وال�سينية  ال�سوفيتية  القت�سادية 
قد  تكن  مل  التي  النا�سئة  الأ�سواق  يف  اليوم  لكن  الغربية.  الأ�سواق  على 
ظهرت بعد. يتخذ موظفو الدولة يف اأبو ظبي، اأنقرة، بكني، برازيليا، مدينة 
بال�ستثمارات  اخلا�سة  القت�سادية-  القرارات  ونيودلهي  مو�سكو  مك�سيكو، 
الأ�سواق  يف  �سداها  يرتدد  التي  والتنظيم-  الدولة،  وملكية  الإ�سرتاتيجية، 
لراأ�سمالية  القوي  التجاري  التوجه  هذا  ي�سكله  الذي  التحدي  اإن  العاملية. 
الدولة قد �سحذته الأزمة املالية العاملية والركود العاملي. والآن، اأثبت اأن�سار 
التجارة احلرة والأ�سواق املفتوحة باأن قيمة هذه الأنظمة م�سكوك فيها على 

نحو متزايد من قبل اجلماهري على م�ستوى العامل.
الوطنية  النفط  �سركات  هي:  رئي�سية  فاعلة  جهات  اأربع  الدولة  لراأ�سمالية 
اخلا�ش  للقطاع  التابعة  الوطنية  وال�سركات  للدولة،  اململوكة  وال�سركات 

والن�سرية للدولة، و�سناديق الرثوة ال�سيادية.
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عند التفكري يف �سركات النفط الكربى، يفكر معظم الأمريكيني اأوًل بال�سركات 
املتعددة اجلن�سية مثل برت�ش برتوليوم، �سيفرون، اك�سون موبيل، �سيل، اأو توتال. 
لكن اأكرب 13 �سركة نفط يف العامل، تقا�ش باحتياطياتها مملوكة وتدار من قبل 
ال�سركات احلكومية مثل ارامكو ال�سعودية؛ و�سركة النفط الوطنية الإيرانية؛ 
و�سركة برتول فنزويال؛ وغازبروم ورو�سنفت الرو�سية؛ و�سركة النفط الوطنية 
ال�سركات  هذه  مثل  الربازيلية.  وبرتوبرا�ش  املاليزية؛  وبرتونا�ش  ال�سينية؛ 
التابعة للدولة ت�سيطر على اأكرث من 75% من احتياطي واإنتاج النفط العاملي. 
بع�ش احلكومات، ومن خالل اكت�سافها للنفوذ الذي ياأتي من هيمنة الدولة 
على موارد الطاقة، و�سعت من �سيطرتها على امل�سادر الإ�سرتاتيجية الأخرى. 
التابعة للقطاع اخلا�ش فهي تنتج الآن فقط  املتعددة اجلن�سية  ال�سركات  اأما 
10% من اإنتاج النفط يف العامل ومتلك فقط 3% من احتياطياته. ويف الكثري 
من مناطق العامل، يتحتم عليها الآن اإدارة عالقاتها مع احلكومات التي متلك 

وتدير اأكرب واأف�سل املناف�سات التجارية العائدة لها من ناحية التمويل. 
يف قطاعات خمتلفة مثل ال�سناعة البرتوكيمياوية، توليد الطاقة، التعدين، 
الأ�سلحة،  �سناعة  البحري،  والنقل  املوانئ  اإدارة  وال�سلب،  احلديد  اإنتاج 
ال�سيارات، املكائن الثقيلة، الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، والطريان، مل يعد 
عدد متنامي من احلكومات يكتفي بكل ب�ساطة بتنظيم ال�سوق. بدًل من ذلك، 
ت�ساعد  املحلية. حيث  ال�سيا�سية  ال�سوق لدعم مواقفها  ا�ستخدام  تريد  فهي 
توحيد  اأو  دمج  بوا�سطة  جزئياً،  ذلك،  حتقيق  يف  للدولة  العائدة  ال�سركات 
)املا�ش(،  اأنغول  يف  اإندياما  مثل  �سركات  اإن  باأكملها.  ال�سناعية  القطاعات 
كازاخ�ستان  يف  كازاتومربوم  الكهرباء(،  )توليد  اأذربيجان  يف  ازرانريجي 
)اليورانيوم(، واملكتب ال�سريف للفو�سفات يف املغرب- العائدة للدولة هي الآن 
بع�ش  منت  وقد  منها.  بكل  اخلا�سة  القطاعات  يف  املحليني  الالعبني  اأكرب 
�سركة  الأخ�ش  وعلى  هائال،  منوا  خا�ش  ب�سكل  للدولة  العائدة  ال�سركات 
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الأملنيوم،  واحتكار  رو�سيا؛  يف  الأ�سلحة  ت�سدير  واحتكارات  الثابت  التلفون 
الرئي�سية  والال�سلكية  ال�سلكية  وال�سركات  الطاقة  لنقل  الثنائي  والحتكار 
و�سركات الطريان يف ال�سني؛ وال�سكك احلديدية يف الهند، التي تعد من بني 
اأرباب العمل يف العامل يف القطاع غري الع�سكري، حيث ت�سغل ما يزيد  اأكرب 

على 1،4 مليون م�ستخدم.
اإن الجتاه الأكرث حداثة قد عمل على تعقيد هذه الظاهرة. يف بع�ش الدول 
النامية، ال�سركات الكبرية التي بقيت يف قب�سة القطاع اخلا�ش تعتمد على 
دعم احلكومة املتمثل بالقرو�ش، والعقود، والإعانات. هذه ال�سركات الوطنية 
تبقى  اأن  تف�سل  احلكومة  لكن  للدولة  ون�سرية  اخلا�ش  للقطاع  عائدة 
منف�سلة عنها، حيث ترى يف ذلك و�سيلة للمناف�سة مع مثيالتها من ال�سركات 
البحتة، وبالتايل فهي قادرة على اختيار دور مهيمن يف  التجارية  الأجنبية 
القت�ساد املحلي ويف اأ�سواق الت�سدير. ويف املقابل، فاإن هذه ال�سركات ت�ستخدم 
نفوذها مع حكوماتها لتلتهم املناف�سني الأ�سغر على امل�ستوى املحلي، ومن ثم 

فاإن هذا يعزز من قوتها باعتبارها اأحد اأعمدة راأ�سمالية الدولة. 
اأو  مر�سية  عالقات  الكبرية  التجارية  للم�ساريع  تكون  اأن  يجب  رو�سيا،  يف 
الن�سرية  الوطنية  بال�سركات  التحكم  ويتم  تنجح.  كي  الدولة  مع  مالئمة 
للدولة من قبل جمموعة �سغرية من الولغار�سية التي من الناحية ال�سخ�سية 
نوريل�سك  �سركات  الفئة  هذه  حتت  تندرج  حيث  الكرملني.  ل�سالح  تعمل 
وافراز،  )املعادن(؛  وهولدنك  لل�سلب  نوفوليبت�سك  )التعدين(؛  للنيكيل 
�سيفري�ستال، وميتالونفي�ست )ال�سلب(. يف ال�سني، ينطبق ال�سيء نف�سه، واأن 
كان على نطاق اأو�سع، حيث اأ�سبحت اإمرباطورية افيك ) الطائرات(، هواوي 
�سركات  جميعها  )للكمبيوتر(  ولينوفو  والال�سلكية(،  ال�سلكية  )املوا�سالت 
عمالقة حتظى بدعم الدولة وتديرها دائرة �سغرية من رجال الأعمال ذوي 

احلظوة والنفوذ. 
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وقد ِن�ساأت يف اأماكن اأخرى من العامل اأ�سكال خمتلفة من ال�سركات العائدة 
ذلك،  يف  مبا  دعمها،  اأو  متابعتها  تف�سل  احلكومة  لكن  اخلا�ش  للقطاع 
�سركات:  مثل  احلرة  ال�سوق  اقت�ساد  تتبع  ن�سبيا  تزال  ما  التي  الدول  يف 
الربازيل،  يف  )التعدين(  فال  اجلزائر،  يف  الزراعية(  )ال�سناعات  �سيفيتال 
تاتا )ال�سيارات، ال�سلب والكيمياويات( يف الهند، تنوفا ) اللحوم والدواجن( 
)الغذاء  ميغيل  �سان  و�سركة  لبنان،  يف  )الإن�ساءات(  �سوليدير  اإ�سرائيل،  يف 

وامل�سروبات( يف الفلبني. 
يعود جزء من مهمة متويل هذه ال�سركات اإىل �سناديق الرثوة ال�سيادية وهذه 
احلجم  ناحية  من  ال�سناديق  هذه  تو�سيع  على  كبري  بدرجة  عملت  بدورها 
الوطنية  ال�سركات  متويل  ت�ستطيع  ل  باأنها  احلكومات  وتعرف  والأهمية. 
الن�سرية لها ب�سهولة بوا�سطة طبع املزيد من العملة؛ حيث �سيوؤدي الت�سخم 
من  املبا�سر  الإنفاق  يولد  اأن  وميكن  اأ�سولها.  تاأكل  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
ميزانية الدولة عجزاً يف امل�ستقبل اإذا تدهورت الأو�ساع القت�سادية. لذلك، 
الواقع  يف  وهي  اجلانب.  هذا  يف  اأكرب  دوراً  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  لعبت 
متثل م�ستودعات للعملة الأجنبية الفائ�سة املح�سل عليها من ت�سدير ال�سلع 
اأو الب�سائع امل�سنعة. لكن هذه ال�سناديق هي اأكرث من كونها جمرد ح�سابات 
خمتلطة  حمافظ  مع  للدولة  عائدة  ا�ستثمارات  �سناديق  فهي  م�سرفية. 
الثمينة،  واملعادن  والعقارات،  احلكومية،  وال�سندات  الأجنبية،  العمالت  من 
وح�س�ش مبا�سرة يف- واأحيانا متلك غالبية- عدد كبري من ال�سركات املحلية 
اأق�سى  لتحقيق  تتطلع  فاإنها  ال�ستثمارية،  ال�سناديق  كل  ومثل  والأجنبية. 
العائدات. لكن بالن�سبة اإىل راأ�سمايل الدولة، هذه العائدات، ميكن اأن تتمتع 

باأهمية �سيا�سية اإ�سافة اإىل اأهميتها القت�سادية.
ورغم اكت�ساب �سناديق الرثوة ال�سيادية �سهرة يف ال�سنوات الأخرية، لكنها مل 
تكن جديدة اأبداأ. حيث تاأ�س�ست هيئة ال�ستثمار الكويتية، عام 1953 وهي الآن 
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رابع اأكرب �سناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل. لكن م�سطلح "�سندوق الرثوة 
ال�سيادي" كان اأول ما �سيغ عام 2005، مما يعك�ش اعرتافاً بالأهمية املتزايدة لهذه 
ال�سناديق. ومنذ ذلك احلني، ان�سم عدد اآخر من البلدان لهذه ال�سناديق: دبي، 
وليبيا، وقطر، وكوريا اجلنوبية، وفيتنام. اإن اأ�سخم �سناديق الرثوة ال�سيادية 
هي تلك املوجودة يف اإمارة اأبو ظبي، وال�سعودية وال�سني،اإ�سافة اإىل رو�سيا التي 
تبحر للحاق بالركب. ومتثل الرنويج البلد الدميقراطي الوحيد بني البلدان 

التي توجد بها اأكرب ع�سرة �سناديق للرثوة ال�سيادية يف العامل.

عالقات وثيقة 

اأحدى املالمح الأ�سا�سية لراأ�سمالية الدولة هي وجود عالقات وثيقة تربط 
معاً بني الأ�سخا�ش الذين يحكمون البلد والذين يديرون �سركاته. فرئي�ش 
غازبروم،  �سركة  رئي�ش  الآن  هو  فرادكوف،  ميخائيل  ال�سابق،  رو�سيا  وزراء 
دميرتي   ، لغازبروم  ال�سابق  والرئي�ش  رو�سيا.  يف  الطبيعي  للغاز  املحتكرة 
العمل هذه  الزبون- �ساحب  ديناميكية  رو�سيا.  رئي�ش  الآن  ميدفيديف، هو 
القرار  �سنع  عملية  يف  والبريوقراطية  وال�سيا�سيني،  ال�سيا�سة،  اأدخلت  قد 
هذه  وتثري  الباردة.  احلرب  منذ  مثيل  له  ي�سبق  مل  حد  اإىل  القت�سادي 

الديناميكية العديد من املخاطر بالن�سبة لأداء الأ�سواق العاملية.
التي  ال�سيا�سية،  البريوقراطية  بيد  التجارية،  القرارات  اأغلب  اإن ترك  اأوًل، 
يجعل  ما  غالباً،  بفعالية،  التجارية  العمليات  باإدارة  قليلة  خربة  متتلك 
و�سعية الأ�سواق اأقل تناف�سية ومن ثم، اأقل اإنتاجية. ولكن ب�سبب متتع هذه 
ال�سركات بدعم الراعي ال�سيا�سي القوي وب�سبب اأن مميزاتها التناف�سية تاأتي 
ملناف�سيها من  اإعانات الدولة، لذلك فهي ت�سكل تهديداً كبرياً ومتنامياً  من 

القطاع اخلا�ش.
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بدًل  �سيا�سية  ال�ستثمار  التي تقف وراء قرارات  الدوافع  ثانياً، قد تكون 
من  اأن تكون اقت�سادية. فمثاًل تعرف قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سيني، اأن 
ال�سيا�سية.  ال�سلطة  على  للحفاظ  �سروري  القت�سادي  الزدهار  اإحداث 
لتاأمني  اإىل اخلارج  ال�سينية  الوطنية  النفط  �سركات  تر�سل  فاإنها  لذلك 
لتغذية  ال�سني  حتتاجها  والتي  طويلة  لفرتة  والغاز  النفط  اإمدادات 
تو�سعها القت�سادي امل�ستمر. وبف�سل التمويل احلكومي، متتلك �سركات 
يف  مبناف�سيها  مقارنة  لالإنفاق  الأموال  من  املزيد  الوطنية  النفط 
اأ�سعار ال�سوق للو�سول اإىل  اأعلى من  اأثماناً  القطاع اخلا�ش- وهي تدفع 
اتفاقيات ثابتة وطويلة الأجل. واإذا احتاجت هذه ال�سركات اإىل املزيد من 
تتمثل  خطوات  اتخاذ  على  قادرة  تكون  ال�سينية  القيادة  فاإن  امل�ساعدات، 

بالتعهد مبنح القرو�ش الإمنائية للبلد املورد. 
اإذا ارتبطت امل�ساريع التجارية وال�سناعية ارتباطا وثيقا بال�سيا�سة، اآنذاك، 
اأكرث  وب�سكل  احلاكمة-  النخب  يهدد  الذي  املحلي  ال�ستقرار  عدم  فاإن 
اخلارجية-  ال�سيا�سية  واأهدافها  الوطنية  للم�سالح  حتديدها  حتديدا، 
وبالن�سبة  التجارية.  لالأعمال  بالن�سبة  اأكرب  اأهمية  يكت�سب  يبداأ 
اإ�سرتاتيجية  ي�سكل  ال�سيا�سية  للدوافع  اجليد  الفهم  اأ�سبح  لالأجانب، 
متار�ش  التي  اخلا�ش  القطاع  �سركات  من  الكثري  تعلم  وقد  املواجهة. 
الوقت  من  املزيد  ا�ستثمار  قيمة  النا�سئة  الأ�سواق  يف  التجارية  الأعمال 
مينحون  الذين  احلكوميني  القادة  مع  وثيقة  عالقات  اإقامة  �سبيل  يف 
الأطر  تنفيذ  على  ي�سرفون  الذين  البريوقراطيني  ومع  الكربى  العقود 
هذا  اجلن�سية، ميثل  املتعددة  لل�سركات  وبالن�سبة  والتنظيمية.  القانونية 
العاملي، لكن  للوقت واملال ويبدو وكاأنه ترفاً يف وقت الركود  الأمر هدراً 
ل  فاإنها  الأ�سواق،  يف  واأ�سهمها  اخلارج  يف  ا�ستثماراتها  حماية  اأجل  من 

ت�ستطيع اأن تفعل خالف ذلك.
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تدخل �لدولة 

اأزمة النفط عام 1973، وذلك عندما  بداأت راأ�سمالية الدولة بالتبلور خالل 
خف�ش  اأو  وقف  على  )اأوبك(  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  اأع�ساء  اأتفق 
اإنتاج النفط رداً على دعم الوليات املتحدة لإ�سرائيل يف حرب يوم الغفران. 
وتقريبا، بني ع�سية و�سحاها، اأ�سبحت ال�سلعة الأكرث اأهمية يف العامل �سالحاً 
جيوبولتيكيا، واأعطت حلكومات البلدان امل�سدرة للنفط نفوذاً دوليا مل ي�سبق 
باعتباره حظراً  للنفط  اأوبك  اإنتاج  اأ�ستخدم وقف  �سيا�سية،  وكاأداة  له مثيل. 
�سد بلدان معينة- خ�سو�ساً الوليات املتحدة وهولندا. وكظاهرة اقت�سادية، 
ت�سرتي  فيه  والذي  املال،  لراأ�ش  ال�سابق  التدفق  اجتاه  النفط  اأزمة  عك�ست 
الدول امل�ستهلكة للنفط، دائماً، اأكرب الكميات من النفط الرخي�ش وبدورها 
وجهة  ومن  ت�سخمية.  باأ�سعار  للنفط  امل�سدرة  البلدان  اإىل  الب�سائع  تبيع 
ال�سيا�سي  العجز  من  لعقود  نهاية  الأزمة  و�سعت  فقد  اأوبك،  اأع�ساء  نظر 

والقت�سادي ولعهد ال�ستعمار نف�سه. 
لقد اأظهرت اأزمة النفط باأن منتجي النفط ومن خالل العمل املوحد، ميكنهم 
اأكرب من  الإنتاج ومن ثم احل�سول على ح�سة  ي�سيطروا على م�ستويات  اأن 
العائدات املتولدة من قبل �سركات النفط الغربية الرئي�سية. وثبت باأن هذه 
العملية اأ�سهل يف احلالت التي تتمكن فيها احلكومات الوطنية من ا�ستخدام 
اأ�سبحت  املنا�سب،  الوقت  ويف  النفط.  وت�سفية  ل�ستخراج  املحلية  ال�سركات 
�سركات النفط الوطنية حتت �سيطرة حكومية اأكرب )ارامكو ال�سعودية، مثاًل، 
النهاية �ساع جمد نظرائها من  عام 1980( ويف  كامل حتى  ب�سكل  توؤمم  مل 
بالن�سبة  النفط  اأزمة  اململوكة للقطاع اخلا�ش. وقد عنت  الغربية  ال�سركات 
ل�سركات النفط الوطنية احلديثة، ولدة منوذج اأ�سبح من ذلك الوقت وا�سع 

النت�سار وطبق على قطاع الغاز اأي�ساً. 
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مدفوعة  الثمانينات،  خالل  الدولة  راأ�سمالية  من  الثانية  املوجة  وبداأت 
ب�سعود البلدان النامية التي ت�سيطر فيها احلكومات التي توؤمن بقيم الدولة 
على  املعتمدة  احلكومات  انهيار  �سبب  نف�سه،  الوقت  يف  والتقاليد.  املركزية 
اقت�ساديات التخطيط املركزي موجة من الطلب العاملي على فر�ش تنظيم 
امل�ساريع وحترير التجارة. هذا الجتاه، بدوره، اأحدث اأو ن�ّسط النمو ال�سريع 
والت�سنيع يف العديد من البلدان النامية خالل الت�سعينات. و حتركت بلدان 
مثل الربازيل، وال�سني، والهند، واملك�سيك، ورو�سيا، وتركيا، جنبا اإىل جنب 
مع بلدان يف جنوب �سرق اآ�سيا والكثري من البلدان الأخرى، ب�سرعة خمتلفة 

على طريق التحول من بلدان نامية اإىل متقدمة.
من  جزءاً  تكن  مل  النا�سئة  الأ�سواق  ذات  البلدان  هذه  من  الكثري  اأن  رغم 
اإدارة  يف  الكثيفة  الدولة  م�ساركة  من  تاريخاً  لكنها متلك  ال�سيوعية،  الكتلة 
م�ساريع  متتعت  العملية،  الناحية  من  البلدان،  هذه  بع�ش  يف  اقت�سادياتها. 
يف  بالحتكار  عائلي،  طابع  ذات  ملكيتها  تكون  ما  غالباً  قليلة،  رئي�سية 
القطاعات الإ�سرتاتيجية. واملالحظ، بعد احلرب العاملية الثانية، اإن دوًل مثل 
اأتاتورك، واملك�سيك حتت حكم احلزب الثوري  الهند زمن نهرو، وتركيا بعد 
مل  والقومية  الع�سكرية  احلكومات  تناوب  حكم  حتت  والربازيل  املوؤ�س�سي، 
تتقبل اأبدا ب�سكل كامل وجهة النظر الراأ�سمالية القائلة باأن الأ�سواق احلرة 
فقط ت�ستطيع اأن تنتج الزدهار الدائم. حيث متيل املعتقدات ال�سيا�سية لهذه 
الأنظمة اإىل الفكرة القائلة باأن قطاعات اقت�سادية معينة يجب اأن تبقى حتت 

الإدارة احلكومية، على الأقل لتجنب ا�ستغالل الراأ�سماليات الغربية. 
اقت�سادها،  بتحرير  النا�سئة  الأ�سواق  ذات  البلدان  هذه  بداأت  عندما 
الر�سميني  امل�سوؤولني  اأن  ب�سبب  احلرة.  ال�سوق  مبادئ  جزئياً  فقط  تبنت 
التكوين  �سنوات  اأم�سوا  اجلزئية  الإ�سالحات  اأدخلوا  الذين  وامل�سرعني 
كما  الوطنية  القيم  لن�سر  اأن�سئت  التي  احلكومية  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
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التقدم  ترافق  البلدان،  هذه  معظم  يف  الدولة.  قبل  من  حمددة  هي 
مما  مقارنة  للقانون  اأ�سعف  وحكم  ال�سفافية  من  القليل  مع  القت�سادي 
لي�ش  النتيجة،  احلرة.  لل�سوق  املن�ساأة  الدميقراطيات  يف  احلال  عليه  كان 
من امل�ستغرب اأن يكون اإميان اجليل اجلديد يف قيم ال�سوق احلرة حمدوداً. 
ال�سيا�سية يف  امل�سائل  املوؤ�س�سات احلكومية، ن�سبياً، تتمتع  لقلة خربة  ونظراً 
القت�سادية  الأمور  اأهمية  قدر  بنف�ش  الأقل،  ،على  النا�سئة  الأ�سواق  دول 
العامل  حكومات  لحظت  جانبها،  من  الأ�سواق.  باأداء  املتعلقة  الأ�سا�سية 
اأو  التاأثري  القليل من  املذكورة متلك  البلدان  اأن  ب�سبب  قلياًل،  ذلك  الغني 

لي�ش لها تاأثري يف الأ�سواق الدولية.     
الرثوة  �سناديق  اأهمية  ب�سعود  الدولة  راأ�سمالية  من  الثالثة  املوجة  متيزت 
ال�سيادية، والتي بداأت عام 2005 بتحدي الهيمنة الغربية على تدفق الراأ�سمال 
العاملي. احتياطيات راأ�ش املال هذه نتجت من الزيادة ال�سخمة يف ال�سادرات 
من البلدان ذات الأ�سواق النا�سئة. وقد ا�ستمرت اإدارة معظم �سناديق الرثوة 
ال�سيادية بيد امل�سوؤولني احلكوميني، الذين يتعاملون مع تفا�سيل م�ستويات 
يكون  ما  اأقرب  ك�سيء  الدولة  موجودات  واإدارة  وال�ستثمارات،  الحتياطي، 
هذه  ُت�ستثمر  مدى  اأي  اإىل  الوا�سح  من  لي�ش  النتيجة،  الدولة.  اأ�سرار  اإىل 

ال�سناديق ثم اأن اتخاذ القرارات يتاأثر بالعتبارات ال�سيا�سية.
ال�سفافية  م�ستويات  اأعلى  لتوفري  جهوداً  الآن  الدويل  النقد  �سندوق  يقود 
والت�ساق يف عمل �سناديق الرثوة ال�سيادية، لكن مثل هذه املحاولت �سوف 
ل تتكلل باملزيد من النجاح اأكرث مما يفعله معظم الرتتيبات الطوعية. اإن 
�سناديق الرثوة ال�سيادية التي ل تت�سم بال�سفافية ،خ�سو�سا، �ستبقى غام�سة 
ومبهمة، و�سي�ستمر القادة ال�سيا�سيون باإدارتها من اأجل ربح كل من املكا�سب 
ال�سيا�سية واملالية. وكتربير اأو ت�سويغ، ميكن اأن ي�سري مدراء ال�سناديق ب�سكل 
معلن وعلى �سكل دعوات �سيا�سية اإىل التجرد وباأن عملها ي�سري وفقا ل�سناديق 
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الرثوة ال�سيادية الغربية امل�سابهة، مثل �سندوق التقاعد احلكومي يف الرنويج 
اأو نظام تقاعد امل�ستخدمني العام يف كاليفورنيا. 

تباطوؤ  ب�سبب  وت�سارعت  الآن،  و�سلت  الدولة  راأ�سمالية  من  الرابعة  املوجة 
النمو القت�سادي العاملي الأخري. لكن يف هذا الوقت، تدخلت حكومات اأغنى 
الأ�سواق  بلدان  حكومات  فقط  ولي�ش  اقت�سادياتها  يف  العامل،  يف  البلدان 
الرغم  على  القت�ساد  يف  امل�سرعون  تدخل  املتحدة،  الوليات  ففي  النا�سئة. 
اخلا�سة.  باملوؤ�س�سات  وثقتها  باحلكومة  تاريخياً،  اجلماهري،  ثقة  عدم  من 
وقد حذت حذوها اأ�سرتاليا، واليابان، وغريها من الأ�سواق احلرة التي تتمتع 

بوزن كبري. 
واأما البلدان الأوروبية، ذات التوجهات الدولنية statism * * والدميقراطية 
الجتماعية فجعلت من التاأميم وعمليات الإنقاذ اأو ال�سمان اأكرث قبوًل من 

الناحية ال�سيا�سية.
ومع ذلك، مل تتنَب القوى ال�سناعية القائدة يف العامل راأ�سمالية الدولة بدون 
ت�سكل  اخلفية  اليد  قوة  تزال  ل  واأوروبا،  املتحدة  الوليات  ففي  حتفظات. 
اأجل  اأنه من  الأطل�سي  املحيط  احلكومات يف جانبي  وتعرف  لالإميان.  مادة 
باإعادة  اأن حتافظ على وعودها  ال�سعبي، يجب عليها  التاأييد  املحافظة على 
القطاع امل�سريف وال�سركات الكبرية اإىل اأيدي القطاع اخلا�ش مبجرد ا�ستعادة 
العتبارات  طليعة  يف  تاأتي  القت�سادية  احلوافز  دامت  ما  ولكن  �سحتها. 
ورو�سيا،  والهند،  وال�سني،  اأوروبا،  اأنحاء  جميع  ويف  وا�سنطن،  يف  ال�سيا�سية 
�سيظل �سانعو القرار ال�سيا�سي يف مركز النظام املايل العاملي. ومن اأجل �سخ 
الأموال يف القت�ساد اأوًل، �سينقذ وزراء املالية واخلزانة امل�سارف وال�سركات 
اخلا�سة، ب�سخ ال�سيولة، وطباعة النقود، بب�ساطة لأنه ل ميكن لأي طرف اآخر 
اأن يعمل ذلك. يف الواقع، القليل من امل�سارف املركزية، تتمتع بال�ستقاللية، 
وهي مل تعد مقر�ش املالذ الأخري، اأو حتى اإذا كانت مقر�ش املالذ الأول؛ فهي 
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ثقل  يف مركز  ومهماً  اأنتج حتوًل مفاجئاً  التطور  تكون مقر�سة فقط. هذا 
القوة املالية العاملية.

تعد  اأنها مل  للعامل،  املالية  العا�سمة  نيويورك  كانت  حتى وقت قريب جداً، 
الآن حتى عا�سمة مالية للوليات املتحدة. هذه احلقيقة، باتت معروفه الآن 
القرارات  التنفيذية  وال�سلطة  الكونغر�ش  اأع�ساء  يتخذ  حيث  وا�سنطن،  يف 
ذات التاأثري البعيد املدى يف ال�سوق على نطاق مل ي�سبق له مثيل منذ عقد 
الثالثينات. وهناك حتول مماثل ياأخذ طريقه يف كل مكان من العامل فيما 
يتعلق بامل�سوؤولية القت�سادية: من �سنغهاي اإىل بكني، ومن دبي اإىل اأبو ظبي، 
ومن �سدين اإىل كانبريا، ومن �ساو باولو اإىل برازيليا، وحتى يف الهند التي 
اإىل نيودلهي. ويف لندن، ومو�سكو،  بالالمركزية، من مومباي  تتمتع ن�سبياً 
وباري�ش، حيث يتعاي�ش املال وال�سيا�سية، يحدث نف�ش التحول نحو احلكومة.
من املرجح اأن تن�ساأ اقت�ساديات راأ�سمالية الدولة نتيجة تباطاأ النمو العاملي 
ال�سني  نرى  القت�سادي. حيث  الن�ساط  م�ستوى  م�سبوق يف  مع حتكم غري 
ورو�سيا تدعما كال من �سركاتها العائدة للدولة وال�سركات الوطنية التابعة 
ل�سالح دمج  املاأزق. وتعمال  للخروج من  للدولة  والن�سرية  للقطاع اخلا�ش 
اأ�سعار  هبوط  اأعقاب  ويف  التكاليف.  خف�ش  اأجل  من  الرئي�سية  ال�سناعات 
النفط من 147 دولر للربميل يف متوز 2008 اإىل اأقل من 40 دولراً يف �سباط 
2009، واجهت رو�سيا اأول عجز يف امليزانية منذ عقد من الزمن. بينما ح�سلت 
من  الفوائد  بع�ش  على  للنفط،  الرئي�ش  وامل�ستهلك  امل�ستورد  البلد  ال�سني، 
هبوط اأ�سعار النفط، لكن تباطاأ النمو العاملي ترك حكومتي البلدين عر�سه 
لرتفاع البطالة مرتافقاً مع ا�سطرابات اجتماعية. وقد ا�ستجابت احلكومتان 
على حد �سواء، ملعاجلة اجلزء الأكرب من الأزمة، من خالل ممار�سة �سيطرة 

الدولة على القت�ساد والتي ل تزال تت�سم بال�سدة.
القت�سادية  الالعبة  ال�سيادية،  الرثوة  �سناديق  فاإن  العاملي،  الركود  رغم 
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الرئي�سية ال�سابقة، وجدت لتبقى اإىل امل�ستقبل القريب. رغم انخفا�ش جمموع 
القيمة ال�سافية العائدة لها من تقدير عال حوايل 4 تريليون دولر عام 2007 
اإىل اأقل من 3 تريليون دولر يف نهاية عام 2008، هذا الرقم الأخري ل يزال 
للم�سارف  العائد  الأجنبي  النقد  العاملية من  املمتلكات  يقرتب من جمموع 
جميع  قبل  من  اململوكة  اأو  امل�سغلة  امل�سرتكة  الأ�سول  ويتجاوز  املركزية 
�سناديق الوقاية من اخل�سارة املالية يف جميع اأنحاء العامل. وت�سكل ح�سابات 
�سناديق الرثوة ال�سيادية حوايل 12% من جمموع ال�ستثمارات العاملية، وهي 
اأن ي�ستمر هذا امل�سار،  �سعف الرقم مقارنة بقبل خم�ش �سنوات. ومن املقرر 
دولر  تريليون   15 عند  املرجحة  قيمتها  بها  املوثوق  التوقعات  بع�ش  ويقدر 

عام 2015. 
باخت�سار، رغم الأزمة املالية العاملية، ل تزال �سركات النفط الوطنية ت�سيطر 
اأرباع املوارد الأولية الإ�سرتاتيجية يف العامل، ول تزال ال�سركات  على ثالثة 
والن�سرية  اخلا�ش  للقطاع  اململوكة  الوطنية  وال�سركات  للدولة  العائدة 
للدولة تتمتع مبيزات تناف�سية اأ�سا�سية على مناف�سيها من القطاع اخلا�ش، 
ول تزال �سناديق الرثوة ال�سيادية تفي�ش بال�سيولة النقدية. هذه ال�سركات 

واملوؤ�س�سات، حقاً، اأكرب من اأن تتعر�ش للف�سل.
اإن تدخاًل اأعمق للدولة يف القت�ساد يعني باأن تبديد البريوقراطية، وعدم 
يف  اأ�سد  الأعباء  هذه  وتكون  النمو.  تكبح  اأن  املرجح  من  والف�ساد  الكفاءة، 
اتخاذ  يف  باحلرية  ال�سيا�سيون  امل�سوؤولون  يتمتع  حيث  ال�ستبدادية،  الدولة 
اأو  احلرة  ال�سحافة  قبل  من  مراقبة  اأو  تدقيق  دون  التجارية  القرارات 
الوكالت التنظيمية ال�سيا�سية امل�ستقلة، اأو املحاكم، اأو امل�سرعني. ومع ذلك، 
فاإن الركود العاملي امل�ستمر قد قو�ش الثقة العاملية يف منوذج ال�سوق احلرة. 
ودول  ورو�سيا،  ال�سني،  حكومات  فاإن  لالأزمة،  احلقيقي  ال�سبب  كان  واآيا 
اأخرى لديها اأ�سباب مقنعة لتوجيه اللوم للراأ�سمالية على النمط الأمريكي 
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اأ�سباب التباطوؤ القت�سادي. حيث اأن هذا اللوم ي�سمح لها جتنب حتمل  عن 
عن  والدفاع  بلدانها  يف  الإنتاجية  وانخفا�ش  البطالة  ارتفاع  عن  امل�سوؤولية 
التزامها براأ�سمالية الدولة، التي بداأت كنظام قبل وقت طويل من بدء الأزمة 

احلالية.
اأن  املتحدة  الوليات  يف  ال�سيا�سي  القرار  �سانعي  على  يجب  ذلك،  على  ورداً 
اخلطوة  هذه  تنفيذ  اأن  من  الرغم  على  احلرة،  الأ�سواق  قيمة  بيع  يحاولوا 
ميثل حلظة �سعبة. ويف حالة حتول وا�سنطن اإىل نظام احلماية والحتفاظ 
بقب�سة �سديدة على الن�ساط القت�سادي لفرتة طويلة جداً، فاإن احلكومات 
ب�سبب  كبرية،  املخاطر  اإن  باملثل،  �سرتد  العامل  اأنحاء  جميع  يف  واملواطنني 
وال�ستثمار  الدولية  التجارة  وا�سع يف  نطاق  على  ال�سعبوية  ال�سيا�سة  اإدخال 
والذي �سيعرقل اجلهود الرامية لتن�سيط التجارة العاملية ويحد من النمو، 
م�ستقباَل. ف�سيا�سة احلماية تولد احلماية، و�سيا�سة الإعانات تنجب الإعانات. 
فقد ف�سلت جزئياً حمادثات جولة الدوحة للتجارة العاملية عام 2008 ب�سبب 
بالر�سوم  العمل  ا�ستمرار  على  الأوروبي  والإحتاد  املتحدة  الوليات  اإ�سرار 
اجلمركية الزراعية العالية ورغبة ال�سني والهند بحماية كل من مزارعيها 
وبع�ش �سناعاتها التي ل تزال نا�سئة، والتي ل ميكن اأن تتناف�ش حتى الآن 
من تلقاء نف�سها. اإن جمود حمادثات الدوحة كلفت بالفعل مئات املليارات من 

الدولرات التي يحتمل اأن تنتج من زيادة التجارة العاملية. 
ال�سني  اأعادت  الدولية. فقد  التجارة  توؤثر يف  اأخرى  بداأت ن�ساطات حمائية 
رو�سيا  وح�سرت  معينني.  مل�سدرين  ال�سريبية  الإعفاءات  بنظام  العمل 
ال�ستثمار الأجنبي يف 42 "قطاعاً ا�سرتاتيجياً" وفر�ست ر�سوماً جديدة على 
اندوني�سيا  وفر�ست  والدواجن.  اخلنازير  حلوم  وعلى  امل�ستوردة،  ال�سيارات 
من  اأكرث  على  الرتاخي�ش  منح  على  وقيوداً  الواردات  على  جمركية  ر�سوماً 
500 نوع من املنتجات الأجنبية. واأ�سافت الهند فر�ش �سريبة 20 باملائة على 
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ر�سوم  فر�ش  والربازيل علناً  الأرجنتني  ال�سويا. وتبحث  زيت فول  ا�سترياد 
جمركية جديدة على ا�سترياد الن�سيج والنبيذ. ورف�ست كوريا اجلنوبية اإلغاء 
اإن�ساء  ال�سيارات الأمريكية. واأعلنت فرن�سا  ا�سترياد  اأمام  احلواجز التجارية 
هناك  الأجنبية.  ال�سيطرة  من  املحلية  �سركاتها  حلماية  حكومي  �سندوق 
لرفع  خمتلفة  مناطق  يف  البلدان  من  العديد  جانب  من  مطالبات  بالفعل 
الر�سوم اجلمركية اإىل اأق�سى امل�ستويات امل�سموح بها يف اإطار جولة اأورغواي 
اإحالل  ويجري  اجلمركية.  والتعريفة  للتجارة  العامة  التفاقية  ب�ساأن 
الت�سحيح والعمل  النزاع من خالل  واآليات حل  ال�ساملة  العاملية  التفاقيات 
بحوايل 200 اتفاقية ثنائية اأو اإقليمية. )200 اتفاقية اأخرى اأو نحو ذلك هي 
يف العمل.( هذه التجزئة متنع املناف�سة العاملية، وت�سر بامل�ستهلكني، وت�سعف 
فيه  يحتاج  الذي  الوقت  يف  ذلك  كل  الأطراف-  املتعدد  اأو  اجلماعي  النظام 

القت�ساد العاملي اإىل حتفيز جديد.

�لطريق �إىل �الأمام 

القائم على خوف خاطئ  العاملية وهم الوحدة الدولية  املالية  خلقت الأزمة 
يف  يدور  احلديث  كان  عام،  قبل  القارب.  نف�ش  يف  يغرق  اجلميع  باأن  متمثل 
قيام  بوا�سطة  القت�سادية  الأزمة  "ف�سل"،  عملية  حول  ال�سيا�سة  الدوائر 
الكفاية  فيه  للنمو مبا  وا�سعة  قاعدة حملية  بتطوير  النا�سئة  القت�ساديات 
املتحدة  الوليات  القادم من  ال�ستهالك  العتماد على طلب  لتحريرها من 
اإن امل�ساكل  اأن توقعات الف�سل ثبت باأنها �سابقة لأوانها. حيث  واأوروبا. غري 
بقوة  فر�ست  املتحدة  الوليات  يف  كبري،  بدرجة  َن�ساأت،  التي  القت�سادية 
من  النامية  البلدان  من  الع�سرات  يف  القت�سادي  النمو  يف  حاداً  انخفا�ساً 

خالل تراجع الطلب على �سادراتها.
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يف  املحلية  النامية  الأ�سواق  يف  وا�سحاً  الف�سل  يزال  ل  ال�سطح،  حتت  لكن 
احلكومية  ال�ستثمارات  يف  املتمثل  ورو�سيا؛  والهند،  وال�سني،  الربازيل، 
الطابع  اإ�سفاء  التي تتم يف اخلارج؛ والتي تعمل على  البلدان  العائدة لهذه 
املال؛ وعلى املدى البعيد �ستتمكن دول جمل�ش  راأ�ش  الإقليمي على تدفقات 
حكومات  وبع�ش  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  دول  رابطة  واأع�ساء  اخلليجي،  التعاون 
اأمريكا اجلنوبية من اإ�سدار العمالت الإقليمية القادرة على احلياة ومن ثم 

ت�سبح هذا الدول اأكرث اعتماداً على الذات.
مل يعد باإمكان الوليات املتحدة اأن تعول على ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ل�سراء 
ديونها، كما فعلت مع اليابان واأملانيا الغربية يف الثمانينات. حيث يجب عليها 
ل  التي  ال�سني  خ�سو�ساً،  ال�سرتاتيجيني،  مناف�سيها  على  تعتمد  اأن  الآن 
اقت�سادي  بدورها كمركز  الحتفاظ  قادرة على  املتحدة  الوليات  باأن  تعتقد 
بكني  املدخرة  الدولر  احتياطات  �ساعدت  وقد  م�سمى.  غري  لأجل  عاملي 
على احلفاظ على قيمة العملة ال�سينية منخف�سة، ومن ثم زيادة �سادرات 
يف  ال�سني  اأولوية  تتمثل  الآن  لكن  قيا�سية.  جتارية  فوائ�ش  واإنتاج  ال�سني 
بناء �سوقها املحلي خللق منوذج جديد من النمو القت�سادي يعتمد اأقل على 
امل�ستهلكني  اأكرث على طلب  واأوروبا ويعتمد  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�سادرات 
ال�سينيني. واإذا جنحت ال�سني، عندها �سي�سبح "الف�سل" م�سطلح ذو معنى 
اأكرث، و�سيكون لل�سني حافزاً اأقل ل�سراء ديون الوليات املتحدة. واإذا اأراد عدد 
اأقل من الدول �سراء �سندات اخلزانة الأمريكية، فاإن معدل فائدتها يجب اأن 
ُيرفع جلعلها جذابة للم�سرتين، وهذا �سيعني اأن مديونية الوليات املتحدة 
الوليات  اأن يبداأ النتعا�ش القت�سادي يف  �ست�ستمر لفرتة طويلة. ومبجرد 
الدولر  مكانة  تاأكل  عملية  و�ستت�سارع  اأبطاأ،  بوترية  �سيكون  فاإنه  املتحدة، 

باعتباره العملة الحتياطية يف العامل. 
قد تخل�ش الوليات املتحدة باأن قوتها يف �سبط وتعزيز القواعد القت�سادية 
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يف العامل يف طريقها لالنح�سار. اأنها ل ت�ستطيع، على اأية حال، اأن تتمتع بثقة 
كبرية يوؤهلها كي تلعب دوراً قيادياً يف جمموعة الع�سرين ) جمموعة الدول 
النا�سئة،  القت�ساديات  ي�سمل  املنتدى  هذا  الرئي�سية(.  القت�ساديات  ذات 
مثل ال�سني والهند، التي ا�سُتبعدت من جمموعة ال�سبعة )جمموعة الدول 
القت�سادية  امل�سالح  بني  الطبيعي  الختالف  وب�سبب  الكربى(  ال�سناعية 
لهذه الدول وم�سالح الدول املتقدمة �سيكون من ال�سعب بناء اأي توافق يف 

الآراء ب�ساأن اأ�سعب التحديات القت�سادية.
اإن امل�سكلة تت�سخم ب�سبب ميل ال�سيا�سيني، يف كال من العامل املتقدم والنامي، 
لت�سميم خطط التحفيز لتكون متوافقة مع زبائنهم اأو جمهورهم اأو دوائرهم 
القت�سادية  الختاللت  ت�سحيح  العتبار  بعني  اأخذهم  وعدم  النتخابية، 

الكربى.
هل �ستبقى راأ�سمالية ال�سوق احلرة ت�سكل بديال جمديا على املدى البعيد؟ 
ال�سيا�سي  القرار  �سانعو  به  يقوم  ما  على  كبري  اإىل حد  الأمر  هذا  �سيعتمد 
الأمريكي بعد ذلك. ومع هذا فاإن راأ�سمالية الدولة �سوف لن تختفي يف اأي 

وقت قريب.

* د. اإيان برمير: عامل اأمريكي من مواليد عام 1969، متخ�س�ش يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، 
والدول التي متر مبرحلة انتقالية، وخماطر ال�سيا�سة العاملية.

يف  لكن  الدولة،  يد  يف  القت�سادي  والتخطيط  القت�سادية  ال�سلطة  تركيز  الدولنية  تعني   *  *
الكاتب  اأن  اإل ب�سكل حمدود، ويبدو  الراأ�سمالية  الأوروبية  البلدان  املبداأ ل تطبقه  اأن هذا  تقديرنا 

ي�سري اإىل اأن الدولنية اأكرث ا�ستخداماُ يف اأوروبا مقارنة بالوليات املتحدة. )املرتجم( 
          Foreign Affairs, Volume 88 Number. 3, May/ June 2009 :الرتجمة عن جملة

ن�سرت يف جملة "الثقافة اجلديدة"، العدد 339 ال�سنة 2010.
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الراأ�صمالية وعدم امل�صاواة

د. جريي مولر *
هيمنت على النقا�ش ال�سيا�سي الأخري يف الوليات املتحدة الأمريكية والدول 
القت�سادي  التفاوت  تنامي  هما:  ق�سيتان  الأخرى  املتطورة  الدميقراطية 
الرئا�سية  النتخابات  اظهرت  وقد  ملعاجلته.  احلكومي  التدخل  وحجم 
املالية"  الهاوية  "حافة  مب�ساألة  املتعلقة  واملعارك   2012 عام  الأمريكية 
احلكومية  ال�سرائب  زيادة  على  ترتكز  اليوم  للي�سار  املركزية  الق�سية  باأن 
والنفاق، كمقدمة لعك�ش التفاوت الطبقي املتزايد، يف حني ترتكز الق�سية 
الدينامية  لتعزيز  اأوليا  والنفاق،  ال�سرائب  تخفي�ش  على  لليمني  املركزية 
الآخر،  الطرف  اأو من قلق خماوف  �ساأن  يقلل من  القت�سادية. وكل طرف 
كفيلة  هي  بتنفيذها  يرغب  التي  �سيا�ساته  باأن  يعتقد  طرف  كل  اأن  ويبدو 

بتعزيز الرخاء وال�ستقرار الجتماعي. لكن كالهما على خطاأ. 
يف الواقع، التفاوت، يزداد يف كل مكان من العامل الراأ�سمايل ما بعد ال�سناعي. 
لكن بالرغم من اعتقاد الكثريين يف �سفوف الي�سار، فاإن هذا التفاوت ل ينتج 
من ال�سيا�سة، ول ال�سيا�سة من املتوقع مبقدورها اأن تعك�ش ذلك، لأن امل�سكلة 
التفاوت  اأن  حيث  عام.  ب�سكل  تعريفها  الع�سري  ومن  عمقا  اأكرث  جذور  ذات 
منه  يزيد  الفر�ش  تكافوؤ  وتو�سع  الراأ�سمايل،  للن�ساط  حتمي  نتاجا  يكون 
فقط – ب�سبب من اأن بع�ش الأ�سخا�ش واملجموعات يكونون بب�ساطة قادرين 
الذي  والتقدم  للتطور  الفر�ش  ا�ستغالل  على  الآخرين  من  اأف�سل  ب�سكل 
توفره الراأ�سمالية. ورغم ما يعتقده الكثري يف �سفوف اليمني، فاإن م�سكلة 
الذين  الأ�سخا�ش  اأولئك  فقط  لي�ش  �سخ�ش  كل  م�سكلة  هي  هذه  التفاوت 
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يعملون ب�سكل �سيء اأو اأولئك امللتزمون اأيديولوجيا بامل�ساواة- ب�سبب من اأن 
الي�سار اإذا مل يعالج، تفاقم التفاوت وعدم الثقة بالقت�ساد فاإن ذلك ميكن اأن 
يوؤدي اإىل تاأكل النظام الجتماعي ويولد ردود فعل �سعبية عنيفة �سد النظام 

الراأ�سمايل ككل.
خالل القرون القليلة الأخرية، وّلد انت�سار الراأ�سمالية قفزة هائلة يف التقدم 
الإن�ساين، واأدى اإىل ارتفاع م�ستويات املعي�سة ب�سكل ل ميكن ت�سوره واإىل تنمية 
غري م�سبوقة لكل انواع الإمكانيات الب�سرية. ولكن اأنتجت الدينامية الفعلية 
واجه  ولذلك  للمنافع،  اإنتاجها  مع  اإىل جنب  الأمان جنبا  للراأ�سمالية عدم 
ال�سيا�سي واملوؤ�س�ساتي  التاريخ  تقدمها دائما مقاومة. يف الواقع، الكثري من 
للمجتمعات الراأ�سمالية كان قد �سهد حماولت لتخفيف اأو اخماد ال�سكاوي 
من حالة عدم الأمان، لكن فقط كان اإن�ساء دولة الرفاه الجتماعي احلديثة 
يف منت�سف القرن الع�سرين، قد مكن الراأ�سمالية والدميقرطية يف النهاية 

من اأن تتعاي�سا يف وئام ن�سبي. 
يف العقود الأخرية، نتج عن التطورات التي ح�سلت يف قطاعات التكنولوجيا، 
يف  الأمان  عدم  من  جديدة  واأ�سكال  موجات  الدولية  والتجارة  واملال، 
القت�ساديات الراأ�سمالية القائدة، جاعلة احلياة تت�سم بعد امل�ساواة وم�سكوك 
املنخف�ش  الدخل  ذات  الطبقات  اإىل  بالن�سبة  لي�ش فقط  ب�سكل متزايد  فيها 
والطبقة العاملة بل ي�سمل ذلك الكثري من اأفراد الطبقة الو�سطى كذلك. لقد 
اأنكر اليمني اإىل حد كبري وجود امل�سكلة، يف حني طالب الي�سار باجتثاثها من 
خالل العمل احلكومي، وبغ�ش النظر عن التكاليف، فاإن كال النهجني غري 
قابل لال�ستمرار اأو من غري املمكن تطبيقهما على املدى البعيد. اإن الأنظمة 
ال�سيا�سة احلاكمة املعا�سرة يف الدول الراأ�سمالية حتتاج اإىل القبول بفكرة اأن 
التفاوت وعدم الأمان �سي�ستمران كونهما نتيجة حتمية لعمليات ال�سوق، واأن 
جتد طرق حلماية املواطنني من عواقبهما- يف حني تظل الراأ�سماية، ب�سورة 
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والثقافية  القت�سادية  املنافع  تنتج  التي  بالدينامية  حتتفظ  ال�سور،  من 
الوا�سعة يف املقام الأول.

ت�سليع وتهذيب 

بامللكية  يتميز  والجتماعية  القت�سادية  العالقات  من  نظام  الراأ�سمالية 
وا�ستخدام  الأفراد،  قبل  من  بحرية  واخلدمات  ال�سلع  وتبادل  اخلا�سة، 
عنا�سر  بع�ش  واخلدمات.  ال�سلع  وتوزيع  اإنتاج  على  لل�سيطرة  ال�سوق  اآليات 
فقط  ولكن  ع�سور،  منذ  الب�سرية  املجتمعات  يف  موجودة  كانت  الراأ�سمالية 
يف القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر، برزت الراأ�سماية بقوة يف اأجزاء من 
الأ�سر  معظم  كانت  التاريخ،  وخالل  ال�سمالية.  اأمريكا  يف  وفروعها  اأوروبا 
التي تنتجها وتنتج معظم ما ت�ستهلكه. وفقط من  الأ�سياء  ت�ستهلك معظم 
الأ�سياء  البلدان ت�سرتي معظم  ال�سكان يف بع�ش  بداأت غالبية  النقطة  هذه 
التي ت�ستهلكها وتفعل ذلك بالعائدات التي حت�سل عليها من بيع معظم ما 

تنتجه.  
اإن منو توجه الأ�سر اإىل ال�سوق وما اطلق عليه لحقا بـ "املجتمع التجاري" 
ترتبت عليه اآثار عميقة يف كل اأوجه الن�ساط الب�سري من الناحية العملية. 
التي  التقليدية  املوؤ�س�سات  خالل  من  حتكم  احلياة  كانت  الراأ�سمالية،  فقبل 
هم�ست اختيارات وقدرات الأفراد اإىل بنى طائفية، و�سيا�سية، ودينية خمتلفة. 
وقد اأبقت هذه املوؤ�س�سات عملية التغيري يف ا�سيق احلدود، ومنعت النا�ش من 
اأي�سا حمتهم من الكثري من تقلبات  اأوجه التقدم ولكن  حتقيق الكثري من 
احلياة. وقد منح ظهور الراأ�سمالية الأفراد املزيد من  ال�سيطرة وامل�سوؤولية 
�سواء  حد  على  قدمت  ولكنها  م�سى-  وقت  اأي  من  اخلا�سة  حياتهم  على 

التحرر و الفزع، مما �سمح بحدوث كل من التقدم والرتاجع. 
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ن�ساطات  اإىل  اخلا�ش  ال�ستخدام  لغر�ش  ن�ساطات  من  التحول   – الت�سليع 
لغر�ش البيع يف ال�سوق املفتوحة- �سمح للنا�ش با�ستخدام وقتهم ب�سورة اأكرث 
فعالية، متخ�س�سني يف اإنتاج ما هو جيد ن�سبيا و�سراء اأ�سياء اأخرى من النا�ش 
التجارة وال�سناعة تق�سيم  الأ�سكال اجلديدة من  ا�ستخدمت  الآخرين. وقد 
العمل لإنتاج الأدوات املنزلية ال�سائعة باأ�سعار رخي�سة واأي�سا وفرت جمموعة 
من املنتجات اجلديدة. وكانت النتيجة، كما لحظ املوؤرخ جان دي فري�ش ما 
ي�سميه املعا�سرون بـ "نه�سة امليل اإىل العقل"- تو�سع الحتياجات ال�سخ�سية 
والنظرة ال�سخ�سية اجلديدة لل�سرورات. هذا التو�سع امل�ستمر يف الحتياجات 
كان مو�سع نقد الراأ�سمالية من رو�سو اإىل ماركوز باعتباره ميثل �سجن الب�سر 
اأي�سا  به  اأ�ساد  قد  التو�سع  هذا  لكن  الطبيعية.  غري  الرغبات  من  قف�ش  يف 
املدافعون عن ال�سوق من فولتري ف�ساعدا باعتباره يو�سع من مدى القدرات 
وال�سرورات  الحتياجات  تنمية  هذه،  النظر  وجهة  من  ميثل  اإذ  الب�سرية. 

الأ�سمى والإيفاء بها، جوهر احل�سارة.
ملمو�سة،   مادية  اأ�سياء  باعتبارها  ال�سلع  يف  للتفكري  منيل  اإننا  من  ب�سبب 
فنحن كثريا ما نغفل مدى الإبداع وعلى نحو اأكرث التوزيع الرخي�ش لل�سلع 
الثقافية اجلديدة التي و�سعت نطاق ما ميكن اأن يطلق عليه و�سائل التثقيف 
الذاتي. وتاريخ الراأ�سمالية ي�سمل اأي�سا تاريخ تو�سع املوا�سالت، واملعلومات، 

و الت�سلية- اأ�سياء يقت�سي التفكري بها وحولها.
املقام  )يف  املطبوعة  الكتب  الأوىل  احلديثة  ال�سلع  بني  من  كانت  وقد 
وكانت  وفرتها  وزادت  ا�سعارها  تراجعت  حيث  املقد�ش(،  الكتاب  الأول،عادة 
اهميتها  من الناحية التاريخية، هامة جدا اأكرث بكثري كما يقال من انت�سار 
ماكنة الحرتاق الداخلي. وهكذا، ومع انت�سار ورق ال�سحف، اأي�سا، جعل ذلك 
اأ�سواق  ظهور  اإىل  بدورها،  اأدت  وهذه  واملجالت.  ال�سحف  ظهور  املمكن  من 
جديدة للمعلومات والأعمال جلمع وتوزيع الأخبار. يف القرن الثامن ع�سر، 
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كان و�سول الأخبار من الهند اإىل لندن ي�ستغرق �سهورا؛ يف حني، حتتاج اإىل 
حلظات حاليا. وقد جعلت الكتب والأخبار من املمكن تو�سيع لي�ش فقط وعينا 
لكن اأي�سا ت�سوراتنا، واإمكانياتنا على التعاطف مع الآخرين وت�سور العي�ش 
من  لكل  والت�سليع  الراأ�سمالية  مهدت  وهكذا،  جديدة.  طرق  وفق  لأنف�سنا 

اجلانب الإن�ساين ولأ�سكال جديدة من البتكار الذاتي.
ت�سجيل  اخرتاع  خالل  من  الثقافة  و�سائل  تو�سعت  الأخري،  القرن  خالل 
الكمبيوتر  واأجهزة  النرتنت  انت�سار  ومع  والتلفزيون،  والفيلم،  ال�سوت، 
دراماتيكي. وقد  ب�سكل  والثقافة  املعرفة  اكت�ساب  تكاليف  انخف�ست  املنزلية، 
ميكن  ل  تو�سع  تقريبا  هناك  ليكون  الإمكانية  الثقافة  و�سائل  تو�سع  وفر 

ت�سوره يف ميدان املعرفة.

ق�سايا �لعائلة

قادت الراأ�سمالية اإىل توفر فر�ش اأكرث لتنمية القدرات الب�سرية، مع ذلك، 
مل يكن كل �سخ�ش قادرا على ال�ستفادة الكاملة من هذه الفر�ش اأو التقدم 
اأو غري الر�سمية التي تعيق  حتى ملرة واحدة. حيث منعت العوائق الر�سمية 
�سبيل  على  ال�سكان  من  خمتلفة  فئات  تاريخيا،  الفر�ش،  يف  امل�ساواة  حتقيق 
من  كامل  ب�سكل  ال�ستفادة  من  والفقراء-  والأقليات،  الن�ساء،   - املثال، 
العوائق  هذه  زالت  اأو  قلت  الوقت،  مرور  مع  ولكن  الراأ�سمالية.  اإيجابيات 
ب�سكل تدريجي، يف العامل الراأ�سمايل املتقدم، بحيث باتت الآن الفر�ش متاحة 
اأكرث فيما يتعلق بامل�ساواة، من اأي وقت م�سى. لذلك، ي�ستمد التفاوت املوجود 
حاليا، بدرجة اأقل من حالة الفر�ش غري املتكافئة مقارنة مبا تلعبه الكفاءة 
غري املتكافئة من دور يف ا�ستثمار الفر�ش. وتنجم القدرة غري املتكافئة، يف 
املقابل، من الختالفات يف المكانيات الب�سرية الكامنة التي تبداأ مع الأفراد 
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الطاقات  واملجتمعات  العائالت  وت�سجع  متكن  خاللها  من  التي  الطرق  ويف 
الب�سرية على النمو. 

دور العائلة يف ت�سكيل كفاءة ال�سخ�ش وميوله لال�ستفادة من و�سائل الثقافة 
التي توفرها الراأ�سمالية من ال�سعب املبالغة به. فالعائلة لي�ست فقط وحدة 
الرئي�سي  الإعداد  يجري  اأي�سا  ففيها  البيولوجي.  والتكاثر  لال�ستهالك 
لالأطفال اإجتماعيا، وح�ساريا، وتربويا، وفيها يتم تطوير العادات التي توؤثر 

يف م�سائر الأطفال الالحقة كاأ�سخا�ش وكفاعلني يف ال�سوق.  

دينامية و�نعد�م �الأمان

يف  يتمثل  الب�سري  الأمان  لنعدام  الأويل  امل�سدر  كان  التاريخ،  معظم  يف 
الطبيعة. يف مثل هذه املجتمعات، كما لحظ مارك�ش، كان النظام القت�سادي 
العك�ش،  الراأ�سمالية، فهو على  املجتمعات  اأما يف  بال�ستقرار والركود.  يت�سم 
جديدة،  ومنتجات  جديدة،  معرفة  خللق  والدينامية،  البتكار  نحو  موجه 
وطرق جديدة لالإنتاج والتوزيع. كل هذه املتغريات حولت م�سدر عدم الأمان 

من جمال الطبيعة اإىل جمال القت�ساد. 
وقد لحظ هيغل يف ع�سرينات القرن التا�سع ع�سر باأن و�سع الرجال يف املجتمع 
املرء  اأرتبط �سعور  البيت، حيث  املعيل - ربة  اإىل منوذج  التجاري كان ي�ستند 
بقيمة ذاته والعرتاف من قبل الآخرين باحل�سول على الوظيفة. وهذا فر�ش 
حدوث  امكانية  كانت  الديناميكي،  الراأ�سمايل  ال�سوق  يف  اأنه  ب�سبب  م�سكلة، 
البطالة غري م�سكوك فيها. لذلك فاإن تق�سيم العمل الذي نتج عن ال�سوق كان 
يعني باأن الكثري من العمال الذين ميتلكون مهارات وكانوا متخ�س�سني ب�سكل 
ال�سوق حتول يف  وقد خلق  �سيق فقط.  للعمل يف جمال  موؤهلني  باتوا  عال 
احلاجيات وزاد من الطلب على منتجات جديدة، وهذا يعني انخفا�ش الطلب 
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على املنتجات القدمية. وبات الرجال الذين كانت حياتهم مكر�سة اإىل دورهم 
يف اإنتاج املنتجات القدمية بدون عمل وبدون تدريب ي�سمح لهم باحل�سول على 
عمل جديد. وقادت مكننة الإنتاج اأي�سا اإىل فقدان الوظائف. ومنذ البدايات 
الأوىل، ات�سم ابتكار واإبداع الراأ�سمالية ال�سناعية بانعدام الأمان بالن�سبة اإىل 

القوى العاملة.  
وحت�سن  الأمان،  وانعدام  الراأ�سمالية،  الدينامية  واجنلز  مارك�ش  ر�سم 

الحتياجات، وتو�سع الإمكانيات الثقافية يف البيان ال�سيوعي:
يف  وال�ستهالك،  الإنتاج  طبَّعت  العاملية،  ال�سوق  با�ستثمارها  "الربجوازية، 
ال�سناعة  اأقدام  حتت  من  وانتزعت  كو�سموبوليتي،  بطابع  البلدان،  جميع 
اأر�سيتها القومية و�سط غم الرجعيني ال�سديد.  فال�سناعات القومية الهرمة 
اأ�سبح اعتمادها م�ساألة  ر يوميا لتحل حملها �سناعات جديدة،  ُدمّرت و تدمَّ
املواد  ت�ستعمل  املتح�سرة، �سناعات مل تعد  الأمم  اإىل جميع  بالن�سبة  حيوية 
ُت�ستهلك  ل  �سناعات  املناطق،  اأق�سى  من  الأولية  املواد  بل  املحلية،  الأولية 
فمكان  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  اأي�سا  بل  فح�سب،  نف�سه  البلد  يف  منتجاتها، 
ها، حُتل حاجات جديدة  احلاجات القدمية، التي كانت املنتجات املحلية ت�سدُّ
اأق�سى البلدان والأقاليم. وحمل الكتفاء الذاتي  تتطلب لإ�سباعها منتجات 
النواحي،  �ساملة يف كل  تقوم عالقات  القدمي،  والإنعزال  والقومي  الإقليمي 

وتقوم تبعية متبادلة �ساملة بني الأمم". 
النقاط مع  �سيو�سع القت�سادي جوزيف �سومبيرت هذه  الع�سرين،  القرن  يف 
مالحظته باأن الراأ�سمالية متيزت بـ "التدمري اخلالق" حيث حلت منتجات 
عك�ش  على  القدمية.  الأ�سكال  حمل  والتنظيم  التوزيع  من  جديدة  واأ�سكال 
مارك�ش، الذي راأى باأن م�سدر هذه الدينامية يتمثل يف �سعي الراأ�سمال للرتاكم      
)على ح�ساب، الطبقة العاملة(، ركز �سومبيرت على دور املقاول اأو املتعهد كونه 

مبتكر والذي عر�ش ال�سلع اجلديدة واكت�سف اأ�سواق واأ�ساليب جديدة. 
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يف  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ن�ساأتا  اللتان  الأمان  وانعدام  الدينامية  قادت 
حالة  تقليل  اأجل  من  جديدة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  اإىل  ال�سناعية  الراأ�سمالية 
عدم الأمان، ت�سمل هيئات ذات م�سوؤولية حمدودة، لتقليل خماطر امل�ستثِمر، 
املتبادلة،  امل�ساعدة  وجمعيات  العمال؛  م�سالح  لتعزيز  العمالية،  والنقابات 
لتوفري القرو�ش وتاأمني الدفن؛ والتاأمني على احلياة التجارية. ويف العقود 
واحلرمان  ال�سخمة  للبطالة  وا�ستجابة  الع�سرين،  القرن  من  الو�سطى 
الناجتني عن الك�ساد الكبري ) والنجاح ال�سيا�سي لل�سيوعية والفا�سية، الذي 
اقنع العديد من الدميقراطيات باأن الكثري من انعدام الأمان ي�سكل تهديدا 
للدميقراطية الراأ�سمالية نف�سها(، تبنت الدميقراطيات الغربية دولة الرفاه 
الإجتماعي. حيث ابتكرت دول خمتلفة جمموعة معينة من الربامج، وكذلك 
تبنت دول الرفاه الإجتماعي اجلديدة يف العموم وب�سكل جيد، براجما ت�سمل 

التاأمني لكبار ال�سن والبطالة واإجراءات خمتلفة لدعم الأ�سر. 
اإن تو�سع دولة الرفاه الإجتماعي يف العقود التي تلت احلرب العاملية الثانية 
الغرب  يف  الراأ�سمالية  القت�ساديات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  طريقه  اأخذ 
ت�سهد منوا �سريعا. لذلك جعل جناح القت�ساد ال�سناعي من املمكن �سحب 
الأرباح والأجور لالأغرا�ش احلكومية من خالل فر�ش ال�سرائب. �ساعد اأي�سا 
الرتكيب ال�سكاين لفرتة ما بعد احلرب، حيث �ساد منوذج املعيل-ربة البيت 
للعائلة، باعتدال معدلت املواليد العالية مما خلق ن�سبة مالئمة بني العمالة 
الن�سطة واملعالني. وتو�سعت فر�ش التعليم، كما قبلت جامعات النخبة ب�سكل 
املزيد  واإمكانياتهم، وبات  الأكادميي  متزايد الطالب على قاعدة حت�سيلهم 
ت�سقط  وبداأت  العايل.  التعليم  درا�سته يف معاهد  يوا�سل  النا�ش  واملزيد من 
لكل  ونتيجة  كذلك.  املجتمع  يف  الكاملة  والأقليات  الن�ساء  م�ساركة  عوائق 
هذا كان هناك توازن موؤقت �سهدت خالله الدول الراأ�سمالية املتقدمة منوا 
اقت�ساديا قويا، ومعدل ت�سغيل عال، وم�ساواة اجتماعية- اقت�سادية ن�سبية.  
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�حلياة يف �القت�ساد ما بعد �ل�سناعي  

بالتفاوت  املت�سمة  الدائمة  الراأ�سمالية  مبميزات  تظلل  قد  التقدم،  هذا  كل 
العامل  باأنه يف  بيل  دانيال  ال�س�سيولوجي  لحظ   ،1973 عام  الأمان.  وانعدام 
اإىل  الراأ�سمايل املتقدم، كانت املعرفة، والعلم، والتكنولوجيا تقود التحولت 
ما ي�سطلح عليه بـ "املجتمع ما بعد ال�سناعي." كما حلت ال�سناعة يف ال�سابق 
حمل الزراعة كم�سدر رئي�سي للعمل، ناق�ش دانيال بيل، باأن قطاع اخلدمات 
قد حل الآن حمل ال�سناعة. يف مرحلة ما بعد ال�سناعة، يف القت�ساد القائم 
اأكرث  التكنولوجية  املدخالت  على  امل�سنعة  ال�سلع  اإنتاج  يعتمد  املعرفة،  على 
من اعتماده على مهارات العمال الذين بنوا وركبوا املنتجات فعليا. هذا يعني 
املاهرين  امل�سانع  القيمة القت�سادية لعمال  اإىل  انخفا�سا ن�سبيا يف احلاجة 
و�سبه املاهرين - كما ح�سل يف ال�سابق انخفا�ش يف احلاجة اإىل قيمة العمال 
العلمية  املعرفة  املطلوبة  املهارات  ت�سم  القت�ساد،  هذا  مثل  يف  الزراعيني. 
والتكنولوجية والقدرة على التعامل مع املعلومات. يف غ�سون ذلك، فاقمت 
من  الأخرية،  العقود  يف  القت�ساد  اجتاحت  التي  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة 

هذه الجتاهات فقط.  
تاأثرينا احلا�سم يف �سعود القت�ساد ما بعد ال�سناعي مت ا�ستنادا اإىل و�سعية 
واأدوار الرجال والن�ساء. وقد ا�ستندت امليزة الن�سبية للرجال يف القت�ساديات 
ما قبل ال�سناعية وال�سناعية يف جزء كبري منها على قوتهم البدنية الأقوى- 
فعلى  الن�ساء،  اأما  م�سى.  وقت  اأي  من  اأقل  الآن  عليها  الطلب  بات  ما  �سيء 
الجتماعية،  التن�سئة  ب�سبب  اأو  البيولوجي  و�سعهن  ب�سبب  �سواء  العك�ش، 
عاطفية،  واملعية  الب�سرية  باملهارات  يتعلق  فيما  ن�سبية  ميزة  على  يتوفرن 
جعلتهن ي�سبحن ب�سكل متزايد اأكرث اأهمية يف اقت�ساد يتوجه اإىل اخلدمات 
تو�سع جزء من  وقد  املادية.  اإنتاج احلاجيات  اإىل  توجهه  اأكرث من  الب�سرية 
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قيمة-  اأكرث  عملهن  واأ�سبح  فيه،  امل�ساركة  الن�ساء  ت�ستطيع  الذي  القت�ساد 
الإمكانيات  ح�ساب  على  الآن  بات  املنزل  يف  ينفق  الذي  الوقت  اأن  هذا  يعني 

الأكرث ربحا املتاأتية من قوة العمل املدفوعة الأجر. 
البيت  ربة  الذكر-  املعيل  ذات  الأ�سر  ا�ستبدال منوذج  زيادة  اإىل  قاد هذا  لقد 
املوؤيدين  من  كال  مال  وقد  املزدوج.  الدخل  ذات  الأ�سر  بنموذج  الأنثى 
بالدور  املبالغة  اإىل  الأجر  املدفوع  القت�ساد  نحو  الن�ساء  لتوجه  واملنتقدين 
نظرية  اإىل  امل�ستندة  اليديولوجية  الن�سالت  التحول  هذا  يف  لعبته  الذي 
امل�ساواة بني اجلن�سني، يف حني قللوا من اأهمية الدور الذي لعبته التغريات 
يف طبيعة الإنتاج الراأ�سمايل. حيث اأ�سبح ممكنا جزئيا اإعادة توزيع العمالة 
الن�سائية من الأ�سرة من خالل وجود �سلع جديدة خف�ست من وقت العمل 
املنزيل ال�سروري )مثل مكائن الغ�سل، املجففات، غ�سالت الأواين، �سخانات 
املياه، املكان�ش الكهربائية، اأفران امليكروويف(. واأدى اجلزء الأكرب من الوقت 
املخ�س�ش لن�ساط الت�سوق، بدوره، اإىل طلب جديد على ال�سلع ال�ستهالكية 
واملعدة(  املعبئة  الأطعمة  )مثل  اأقل  عمل  اإىل  حتتاج  التي  لالأ�سرة  املوجهة 
وتو�سع املطاعم والأكالت ال�سريعة. وقد قاد هذا اإىل ت�سليع الرعاية، بحيث 
بات ال�سباب، وكبار ال�سن، والعجزة يتطلعون ب�سكل متزايد ل اإىل الأقرباء بل 

اإىل املرافقني املدفوعي الأجر.

تز�يد �لتفاوت

هذه الجتاهات الجتماعية لفرتة ما بعد ال�سناعة كان لها تاأثريا كبريا على 
املنخف�سة  النهاية  تكون يف  التي  الأ�سر  ا�سا�سيا من  اأن جزءا  التفاوت. حيث 
لل�سلم القت�سادي، مل يت�ساعف دخلها على الإطالق- لأنه رغم منو الأجور 
والطبقة  تعليما  الأقل  لالأ�سخا�ش  الن�سبية  الأجور  اأن  اإل  للن�ساء  الن�سبية 
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واأقل  اأقل  اأنها  على  اإليها  ينظر  قد  الأخرية  هذه  انخف�سا،  �سهدت  العاملة 
�سالحية للزواج. ويف الغالب، جتعل حمدودية راأ�ش املال الب�سري مثل هوؤلء 
بني  من  اأقل  بهم  مرغوب  اأي�سا  وجتعلهم  للتوظيف  قابلية  اأقل  الرجال 
رفاقهم، واأي�سا، تتدهور يف بع�ش الأوقات ال�سفات ال�سخ�سية للرجال الذين 
يعدون يف عداد البطالة ب�سكل دائم. ومع قلة اللجوء اإىل طاولة املفاو�سات، 
يعترب مثل هوؤلء الرجال اأقل �سرورة- جزئيا لأن املراأة ت�ستطيع اأن تعتمد 
اإ�سايف م�ستقل من  الجتماعي كم�سدر  الرفاه  دولة  التموين من  الآن على 

الدخل، رغم اأنه �سئيل.
يف الوليات املتحدة، من بني التطورات الالفتة اأكرث يف العقود الأخرية كان 
التق�سيم الطبقي لأمناط الزواج و�سط طبقات املجتمع وجمموعاته الإثنية 
املختلفة. فعندما خففت قوانني الطالق يف ال�ستينات من القرن املا�سي، حدث 
ارتفاع يف معدلت الطالق و�سط جميع الطبقات. لكن يف الثمانينات، ن�ساأ منط 
جديد يتمثل يف انخفا�ش الطالق و�سط فئات ال�سكان الأكرث تعليما، يف حني 
ا�ستمرت معدلت الطالق يف الرتفاع و�سط فئات ال�سكان الأقل تعليما. اإ�سافة 
اإىل ذلك، كانت الفئات الأكرث تعليما والتي تعمل ب�سكل جيد اأكرث فر�ستها 
يف الزواج اأكرث احتمال، يف حني كانت الفئات الأقل تعليما فر�ستها بالزواج 
اأقل احتمال. ونظرا لدور العائلة باعتبارها حا�سنة للراأ�سمال الب�سري، فاإن 
وقد  امل�ساواة.  عدم  على  مهمة  ممتدة  تاأثريات  متتلك  الجتاهات  هذه  مثل 
اأظهرت الكثري من البحوث باأن الأطفال الذين يرتبون من قبل الآب والأم يف 
رابطة م�ستمرة فهم  من املحتمل اأكرث اأن يطوروا الن�سباط الذاتي والثقة 
بالنف�ش اللذان يجعالنهم ناجحني يف حياتهم، يف حني الأطفال –خ�سو�سا 
الأولد- الذين يرتبون يف اأ�سر وحيدة الآب اأو الأم ) اأو اأ�سواأ من ذلك، الأ�سر 
التي تكون فيها لالأم �سل�سلة من العالقات املوؤقتة( فاإن ذلك يتوفر على خطر 

اأكرب من النتائج ال�سلبية.      
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كل ذلك اأخذ طريقه خالل فرتة زيادة فر�ش امل�ساواة للو�سول اإىل التعليم 
وزيادة التق�سيم الطبقي املتعلقة مبكافاآت عامل التجارة اأو ال�سوق، كالهما زاد 
من اأهمية راأ�ش املال الب�سري. ويتمثل العن�سر الأول من راأ�ش املال الب�سري 
يف القدرة املعرفية: �سرعة املقدرة العقلية اأو الأفكار، القدرة على ال�ستدلل 
التعقيدات  التعامل مع  والقدرة على  اأمناط م�ستمدة من اخلربة،  وتطبيق 
والجتماعية:  ال�سخ�سية  املهارات  يف  فيتمثل  الثاين  العن�سر  اأما  العقلية. 
باملعرفة  الثالث  العن�سر  ويتمثل  وامل�سوؤولية.  الأ�سرار،  الذاتي،  الن�سباط 
ال�سوق  يف  للنجاح  حا�سمة  متزايد  ب�سكل  ت�سبح  العنا�سر  هذه  كل  الفعلية. 
اأو عامل التجارة يف الفرتة ما بعد ال�سناعية. وقد لحظ القت�سادي برنك 
ليند�سي يف كتابه الذي �سدر حديثا "الراأ�سمالية الإن�سانية"، باأنه بني 1973-
2001، كان متو�سط النمو ال�سنوي للدخول الفعلية فقط 0.3 باملائة بالن�سبة 
اإىل الأ�سخا�ش يف خم�ش اجلزء ال�سفلي من توزيع الدخل يف الوليات املتحدة، 
و1.8  املتو�سط،  اخلم�ش  يف  الأ�سخا�ش  اإىل  بالن�سبة  باملائة   0.8 مع  مقارنة 
اأولئك الأ�سخا�ش يف اخلم�ش الأعلى من توزيع الدخل.  اإىل  باملائة بالن�سبة 
وت�سود اأي�سا، اأمناط م�سابهة اإىل حد ما يف الكثري من القت�ساديات املتقدمة 

الأخرى.
مل تت�سبب العوملة بهذا النمط املتزايد من العوائد غري املتكافئة لراأ�ش املال 
قابلة  "�سلع  بني  �سبن�ش  مايكل  القت�سادي  وقد ميز  لكنها عززته.  الب�سري 
للتداول" واخلدمات، التي ميكن ا�ستريادها وت�سديرها ب�سهولة، و�سلع"غري 
القابلة  ال�سلع  ت�ستورد  متزايد،  نحو  وعلى  ذلك.  ميكنها  للتداول" ل  قابلة 
املجتمعات  من  املتقدمة  الراأ�سمالية  املجتمعات  اإىل  واخلدمات  للتداول 
الراأ�سمالية الأقل تقدما، حيث تكون كلفة العمل اأقل. ومبا اأن ال�سلع امل�سنعة 
غري  اأجور  ت�سهد  لذلك  خارجية،  م�سادرها  تكون  الروتينية  واخلدمات 
املاهرين وغري املتعلمني ن�سبيا يف املجتمعات الراأ�سمالية املتقدمة املزيد من 
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النخفا�ش، اإل اإذا متكن هوؤلء الأ�سخا�ش بطريقة اأو باأخرى من العثور على 
فر�ش عمل جمزية يف القطاع غري القابل للتداول. 

 
تاأثري �لتمويل �حلديث 

تزايد التفاوت، يف غ�سون ذلك، قد ترافق مع تزايد عدم الأمان وقلق النا�ش 
بات اأكرب ب�ساأن ال�سلم القت�سادي. وكان اأحد الجتاهات الذي �ساهم يف هذه 
امل�سكلة هو متويل القت�ساد،)اأي العتماد على حركة توظيف روؤو�ش الأموال 
ال�سريعة اأكرث من العتماد على القت�ساد الإنتاجي، املرتجم(، يف بادئ الأمر 
ن�ساأت يف الوليات املتحدة، ما و�سفه القت�سادي هاميان من�سكي بـ "راأ�سمالية 
بـ  الو�سعية  رابابورت على هذه  الفريد  املايل  الأموال" واأطلق اخلبري  اإدارة 

الوكالة."  "راأ�سمالية 
اقت�ساد  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  التمويل  كان  الثمانينات،  من  متاأخر  وقت  يف 
املالية(  الأوراق  )�سوق  وال�سندات  الأ�سهم  جتارة  وكانت  املتحدة.  الوليات 
تتكون من امل�ستثمرين الأفراد، الكبار اأو ال�سغار، الذين ي�سعون نقودهم يف 
ا�سهم و�سندات ال�سركات اعتقادا منهم بوجود فر�ش جيدة للربح على املدى 
ال�ستثمارية  البنوك  ال�ستثماري متوفرا من  املال  راأ�ش  كان  اأي�سا  الطويل. 
الرئي�سية يف وول �سرتيت ونظرائها من البنوك الأجنبية. كل ذلك بداأ يتغري 
ب�سبب اأن روؤو�ش الأموال الكبرية اأ�سبحت متوفرة لال�ستثمار ليتم التعامل بها 

من قبل مديري الأموال املهنيني بدل من مالكي روؤو�ش الأموال اأنف�سهم.  
اأحد م�سادر راأ�ش املال اجلديد هذا كانت �سناديق التقاعد. حيث  يف العقود 
التي اعقبت احلرب، عندما ظهرت ال�سناعات الأمريكية الرئي�سية يف احلرب 
كبرية  واأ�سواق  حمدودة  مناف�سة  مع  القلة  متثل  كاحتكارات  الثانية  العاملية 
ومتو�سعة يف البالد وخارجها، �سمحت لها ارباحها واآفاقها امل�ستقبلية بتبني 
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عليها  تنطوي  التي  املخاطر  مع  العاملني،  لفائدة  املحددة  التقاعد  خطط 
اأن  من  وب�سبب  ف�ساعدا،  ال�سبعينات  ومن  نف�سها.  ال�سركات  تتحملها  والتي 
موؤكدة  ال�سركات غري  اأرباح  باتت  تناف�سية،  اأكرث  اأ�سبح  الأمريكي  القت�ساد 
اأكرث، وحاولت ال�سركات ) ف�سال عن موؤ�س�سات القطاع العام املختلفة( حتويل 
اخلطر من خالل و�سع �سناديق التقاعد التابعة لها باأيدي مدراء الأموال 
املهنيني، الذين توقعوا توليد ارباح اإ�سافية منها. لذلك اأ�سبح دخل التقاعد 
للعاملني الآن ل يعتمد على اأرباح اأ�سحاب العمل لكن يعتمد على ن�سيبهم 

من �سناديق التقاعد.
كان هناك م�سدر اأخر لراأ�ش املال اجلديد يتمثل باجلامعات ومنح املنظمات 
غري الربحية الأخرى، التي منت يف البداية بف�سل التربعات لكنها توقعت 
ا�ستثمارتها. واأتى م�سدر  اأداء  مزيدا من النمو وب�سكل متزايد اعتمادا على 
اأخر لراأ�ش املال اجلديد من الأ�سخا�ش واحلكومات يف العامل النامي، حيث 
للتوفري  كبري  ا�ستعداد  اأو  ميل  ال�سريع، مرتافقا مع  القت�سادي  النمو  قاد 
كبرية  مالية  تدفقات  حدوث  اإىل  ن�سبيا،  الأمن  ال�ستثمار  اآفاق  يف  والرغبة 

نحو النظام املايل للوليات املتحدة.  
لقد حفزت هذه الفر�ش اجلديدة جزئيا، البنوك ال�ستثمارية التقليدية يف 
وول �سرتيت لتحويل نف�سها علنا اإىل �سركات تداول - وهذا يعني، اأنها، بداأت 
يف ال�ستثمار لي�ش فقط باأموالها اخلا�سة لكن اأي�سا باأموال النا�ش الآخرين- 
وربطت مكافاآت �سركائها وموظفيها بالأرباح ال�سنوية. كل ذلك خلق نظاما 
ماليا تناف�سيا عاليا، ي�سيطر عليه مدراء ال�ستثمار املتعاملون بروؤو�ش الأموال 
الكبرية املقامرة، التي توظف على ا�سا�ش قدرة املدراء املفرت�سة للتفوق على 
اأقرانهم. وقد قادت بنية املحفزات يف هذه البيئة مدراء ال�سناديق اأو الأموال 
اإىل حماولة تعظيم العائدات ق�سرية الأجل، وهذه العملية جتري و�سول اإىل 
امل�سوؤولني التنفيذيني يف ال�سركات. وقد خلق الأفق الزمني املتقل�ش اإغراءا 
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لزيادة الأرباح ب�سكل فوري على ح�ساب ال�ستثمارات الطويلة الأجل، �سواء يف 
البحث والتنمية اأو يف حت�سني مهارات القوى العاملة يف ال�سركات. وبالن�سبة 
اإمكانية فقدان  يزيد من  زبد م�ستمر  النتيجة  كانت  واملوظفني،  املدراء  اإىل 

العمل وانعدام الأمن القت�سادي.

�لتباين يف حت�سيل �ملجموعات

التي  ال�سمالية(  اأوروبا  دول  اخل�سو�ش  وجه  )على  الغربية  اأوروبا  دول  يف 
تتوفر على  م�ستويات اأعلى بكثري من امل�ساوة مقارنة بالوليات املتحدة متيل 
اإىل اأن يكون �سكانها اأكرث جتان�سا من الناحية الإثنية. يف حني، جعلت املوجات 
الأخرية من الهجرة الداخلة الكثري من املجتمعات املتقدمة ما بعد ال�سناعية 
اأقل جتان�سا من الناحية الإثنية، حيث يبدو تق�سيمها اأي�سا وعلى نحو متزايد 
اأمناطا  املهاجرة  املجموعات  بع�ش  تظهر  اإذ  املجموعات،  خطوط  طول  على 
مر�سية اأكرث مقارنة بال�سكان الأ�سليني، يف حني يكون اأداء جمموعات اأخرى 
اأ�سواأ. يف اململكة املتحدة، مثال، مييل اأداء اأطفال املهاجرين ال�سينيني والهنود 
ليكون اأف�سل من اأداء ال�سكان الأ�سليني، يف حني، مييل اأداء اأطفال املهاجرين 
اأداء  مييل  فرن�سا،  يف  اأ�سواأ.  ليكون  والباك�ستانيني  الكاريبي  من  ال�سود 
املنحدرين من فيتنام  ليكون اأف�سل، يف حني مييل اداء اأولئك املنحدرين من 
�سمال افريقيا ليكون اأ�سواأ. يف اإ�سرائيل، مييل اأداء اأطفال املهاجرين الرو�ش 
ليكون اأف�سل، يف حني مييل اأداء اأطفال املهاجرين من اأثيوبيا ليكون اأ�سواأ. 
مييل  حني  يف  اأف�سل،  ليكون  والهنود  ال�سينيني  اأطفال  اأداء  مييل  كندا،  يف 
اأداء ذوي الأ�سول الكاريبية والأمريكية الالتينية ليكون اأ�سواأ. ميكن تف�سري 
الكثري من هذا التباين يف التح�سيل الدرا�سي من خالل التباين يف اخللفيات 
ب�سبب  ولكن  الأ�سلية.  بلدانها  يف  املهاجرة  للمجموعات  والثقافية  الطبقية 



186

من اأن اجلاليات نف�سها تكون مبثابة ناقلة اأو حا�سنة لراأ�ش املال الب�سري، لذا 
ميكن لالأمناط هذه اأن ت�ستمر عرب الزمان واملكان. 

يف حالة الوليات املتحدة، تلعب الهجرة الداخلة دورا اأكرث يف مفاقمة حالة 
واملوقع  الثقايف،  والنفتاح  للبالد،  القت�سادية  الدينامية  متيل  اإذ  التفاوت، 
اجلغرايف جلذب بع�ش املهاجرين الأف�سل والأملع تعليما وكذلك اأولئك الأقل 

تعليما. وهذا يعمل بدوره على رفع وخف�ش الدخل يف ال�سلم القت�سادي. 

ملاذ� ال يكون �لتعليم دو�ء �سافيا؟

يف  الإجتماعي  والرتاتب  القت�سادي  التفاوت  زيادة  على  التعرف  تنامي 
ما  حول  مناق�سات  اإىل  يقود  اأن  الطبيعي  من  ال�سناعية  بعد  ما  املجتمعات 
الذي يكن عمله حيال ذلك، ويف ال�سياق الأمريكي، يكون  اجلواب تقريبا من 

جميع اجلهات ب�سيطا: التعليم.
يركز اأحد خيوط هذا املنطق على الدرا�سة يف الكلية. فهناك فجوة متنامية 
مل  الذين  واأولئك  الكلية  اأكملوا  الذين  الأ�سخا�ش  بني  احلياة  فر�ش  يف 
يكملوها، ويوجد برهان حول هذه الو�سعية، لذلك يجب اأن يتوجه اأكرب عدد 
من النا�ش قدر الإمكان اإىل الدرا�سة يف الكليات. ل�سوء احلظ، رغم اأن ن�سبة 
بال�سرورة  لي�ش  لكن  الكليات،  درا�ستهم يف  يوا�سلون  الأمريكيني  عالية من 
للعمل  موؤهل  غري  يكون  منهم  متزايدا  عددا  اأن  حيث  اأكرث.  يتعلمون  اأنهم 
درجاتها  اكمال  بدون  الكلية  منهم  الكثري  ويرتك  الكلية،  �سهادة  مب�ستوى 
اأقل  تكون  معايريها  لكن  العلمية  الدرجات  على  اآخرون  ويح�سل  العلمية، 

بكثري مما كان يتم فهمها على اأنها �سهادة جامعية.
لكل هذه الأ�سباب، يبدو اأن التفاوت يف املجتمعات الراأ�سمالية املتقدمة ينمو 
اأقوى  الواقع، ت�سري احدى  الراهن. يف  الوقت  الأقل يف  وب�سكل حتمي، على 
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نتائج البحث الإجتماعي والعلمي املعا�سر اإىل اأن الفجوة بني الدخول العالية 
واملنخف�سة لالأ�سر قد ازدادت، وباأن فجوة التح�سيل الدرا�سي واإجناز العمل 

بني اأطفال هذه الأ�سر قد ازدادت اأكرث. 

ما �لذي يجب عمله؟

وفر�سا  ملحوظة  فوائد  باإظهار  احلا�سر  الوقت  يف  الراأ�سمالية  ت�ستمر 
م�ستمرة اأكرب بالن�سبة اإىل التهذيب الذاتي والتنمية ال�سخ�سية. ومع ذلك، 
�سلبيات،  الإيجابيات مرتافقة مع  تلك  اأي وقت م�سى،  اأكرث من  الآن  تاأتي 
خ�سو�سا تنامي التفاوت وانعدام الأمان. وكما لحظ مارك�ش واجنلز ب�سكل 
دقيق، اأن ما مييز الراأ�سمالية عن الأنظمة الإجتماعية والقت�سادية الأخرى 
هي " الثورة املتوا�سلة يف الإنتاج، ال�سطرابات املتوا�سلة يف جميع الأو�ساع 

الإجتماعية، وعدم اليقني الدائم والهياج."
الأمان  وعدم  التفاوت  تنامي  مل�سكالت  املحتملة  العالجات  احدى  تتمثل 
ذلك،  مع  اأ�سفله.  اإىل  القت�ساد  اأعلى  من  الدخل  توزيع  باإعادة  بب�ساطة 
تتوفر هذه الطريقة على عقبتني. تتمثل الأوىل يف اأنه مبرور الوقت، توؤكد 
عند  اأنه  يف  الثانية  العقبة  وتتمثل  ذاتها.  التفاوت  تعاظم  تقود  التي  القوى 
نقطة معينة، ينتج عن اإعادة التوزيع ا�ستياء كبري يعيق القوة املحركة للنمو 
القت�سادي. وتكون درجة معينة من اإعادة توزيع الدخل ما بعد ال�سوق من 
خالل فر�ش ال�سرائب ممكننة و�سرورية، ولكن ل ميكن تفادي النزاع، ومن 

ثم، فاإن ذلك لن يحل امل�ساكل الأ�سا�سية. 
يتمثل التحدي الذي يواجه ال�سيا�سة احلكومية يف العامل الراأ�سمايل املتقدم 
يف كيفية املحافظة على معدل من الدينامية القت�سادية يعمل على توفري 
دفع  اإدارة  معاجلة  يف  احلكومة  ت�ستمر  حني  يف  للجميع  متزايدة  منافع 
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املواطنني من  بنجاح جلعل حياة  املطلوبة  الإجتماعية  الرعاية  برامج  ثمن 
و�ستتعامل  الأمان.  وانعدام  التفاوت  تنامي  ظروف  ظل  يف  احتمالها  املمكن 
اأولوياتها،  اختالف  ب�سبب  بطرق خمتلفة،  التحدي  هذا  مع  بلدان خمتلفة 
اأن  ميكن  لكن  والقت�سادية.  الدميغرافية  ومميزاتها  وحجمها  وتقاليدها، 
تكون نقطة البداية املفيدة رف�ش كل من �سيا�سة المتيازات و�سيا�سة ال�ستياء 
وتبني روؤية ح�سيفة ملا تنطوي عليه الراأ�سمالية يف الواقع، خالفا لتمجيد 

متعبديها و�سيطنة منتقديها.

* الربف�سور جريي مولر: من مواليد عام 1954، اأ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة الكاثوليكية يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، موؤلف كتاب "العقل وال�سوق: الراأ�سمالية يف الفكر الغربي."  

    .Foreign Affairs, Volume. 92, Number 2, March| April 2013:الرتجمة عن جملة
ن�سرت يف جملة "الثقافة اجلديدة"، العدد 373، اأيار 2015.
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التنمية امل�صتدمية يف املناطق اجلافة
تقييم ومراقبة الأنظمة البيئية ال�صحراوية 

عام  العربي  اخلليج  دول  يف  ال�سحراوية  التنمية  حول  العاملي  املوؤمتر  ُعقد 
مع  بالتعاون  العلمي  للبحث  الكويت  معهد  قبل  من  نظم  والذي   ،1996
العامة  وال�سكرتارية  للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  مثل  اأخرى  منظمات 
ملجل�ش التعاون اخلليجي، ودعي له علماء معروفون على ال�سعيد العاملي من 
املركز  مثل  اإقليمية  فيه ممثلون عن منظمات  و�سارك  العامل،  دول  خمتلف 
العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة وال�سندوق العاملي للتنمية 
الزراعية ومنظمة جنوب اأفريقيا لالأمم املتحدة. وكان �سعار املوؤمتر " نحو 

تنمية م�ستدمية للنظام البيئي ال�سحراوي يف القرن الواحد والع�سرين". 
توزعت البحوث املقدمة يف املوؤمتر اإىل ثمانية حماور؛ الأربعة الأوىل منها 
وتاأثري  اخلليج  والإقليمية،  العاملية  الأفاق  و�سملت  الأول  املجلد  يف  ن�سرت 
وال�ست�سعار  الرملية  والكثبان  الرمال  تذرية  على  ال�سيطرة  تقييم  احلرب، 
عن بعد وتطبيق نظام املعلومات اجلغرافية. اأما بقية املحاور فقد ن�سرت يف 

املجلد الثاين. 
هذا  وينعك�ش  �سديد.  بجفاف  معروف،  هو  كما  العربي،  اخلليج  دول  تتميز 
يف زحف الرمال وتكرر العوا�سف الرتابية. لذا تكون تعرية الرتبة ظاهرة 
والن�ساطات  الرعوي  ال�سغط  نتيجة  عالية  مبعدلت  تت�سارع  لكنها  طبيعية 
الب�سرية الأخرى غري الر�سيدة. ويف معظم دول اخلليج العربي هناك معوقات 
الرملية،  الكثبان  وغزو  الرمال  زحف  ت�سمل:  الأرا�سي،  تنمية  تعيق  عامة 

تدهور الغطاء النباتي، ومتلح وتق�سر وت�سلب الرتبة وتدهور خ�سوبتها.



190

وتوفر الأنظمة البيئية ال�سحراوية منافعا وقيما خمتلفة الأمناط مل�ستخدميها؛ 
فهي م�سدر لرعي املا�سية، ومكان حلماية وجلوء احلياة الربية وتتوفر على 
اإيقاف زحف الرمال  فر�ش للرتفيه. وعندما ت�ستخدم ب�سكل عقالين ميكن 
وعملية تعرية الرتبة ومن ثم ال�سيطرة على ظاهرة الت�سحر. وعالوة على ذلك 
فاملوارد ال�سحراوية يف دول اخلليج العربي تكون جزءا متمما للرتاث والتقاليد 

ال�سعبية وتتمتع مبكانة واعتبار خا�ش من قبل ال�سكان.
ركزت بحوث املحور الأول "الأفاق العاملية والإقليمية" على التغريات املناخية 
العاملية وتهديد الت�سحر؛ اإذ اأن تلوث الهواء بثاين اوك�سيد الكاربون والغازات 
اأن يزيد درجة احلرارة 2 درجة مئوية يف اخلم�سني  الدفيئة الأخرى ميكن 
كثرية  عواقبه  �ستكون  ال�سيئ  ال�سيناريو  هذا  مثل  حدث  واإذا  القادمة.  �سنة 
منها زيادة اجلفاف يف الأرا�سي املدارية و�سبه املدارية اجلافة. اإل اأنه ميكن 
مواجهة هذه احلالة بتح�سني عمليات اإدارة الأرا�سي باجتاه �سيا�سات التنمية 
امل�ستدمية. غري اأن مثل ذلك �سوف يحتاج اإىل تنفيذ اإ�سالح زراعي جذري يف 
الكثري من الدول لت�سجيع اإدارة م�سوؤولة بدل الإدارة ال�سلبية احلالية. واإذا 
مل ُيعمل �سيء �سوف ي�ستمر التدهور ويزداد معدل الت�سحر 0،5% يف ال�سنة 

يف الأرا�سي اجلافة.
وبحث مو�سوع الت�سحر وتاأثرياته على اإدارة الزراعة املروية يف البيئة اجلافة 
يف دول اخلليج العربي. ومت التطرق اإىل حتليل الأ�سباب الكامنة للت�سحر مع 
تاأكيد خا�ش على ال�سعودية. واقرتحت اإدارة بديلة لتقليل الت�سحر اإىل احلد 
الأدنى يف الزراعة املروية يف منطقة اخلليج. ومبا اأن ال�سعودية تتميز مبناخ 
حار وجاف وت�سنف كمنطقة جافة حتتل 5% من جمموع املناطق اجلافة يف 
العامل فالت�سحر فيها يت�سبب يف خ�سائر اقت�سادية تتمثل يف انخفا�ش اإنتاجية 
الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة اإىل م�ستوى �سئيل. واأ�سباب هذه الظاهرة تعود 
اإىل عوامل طبيعية وب�سرية. وتتوفر اإمكانيات كبرية لتقليل امتداد الت�سحر 
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اإىل احلد الأدنى يف ال�سعودية فيما اإذا ا�ستغلت كل املوارد املائية املتوفرة )بغ�ش 
النظر عن امل�سدر والنوعية( ب�سكل مالئم. وتنفيذ برنامج تعليمي توجيهي 

لتدريب العاملني يف احلقل الزراعي.
ويف املحور الثاين "تاأثري حرب اخلليج الثانية" قدمت عدة بحوث �سملت تقييم 
التلوث النفطي يف منطقة ال�سعيبة ال�سناعية يف الكويت، الناجت عن حرق وتفجري 
اآبار نفط الكويت من قبل النظام العراقي عام 1991. وتاأثري ذلك على نباتات 
وتربة �سحراء الكويت. حيث نتج عن ذلك كميات كبرية من ال�سخام والنفط غري 
املحرتق على �سكل غبار نفطي، والذي انتقل اإىل مناطق بعيدة. وقد ا�ستخدمت 
عدة معايري يف كل مواقع الدرا�سة تتمثل يف معرفة الهايدروكاربونات، املعادن 
بقاء  ون�سبة  الكاربونيك  حام�ش  للذوبان،  القابلة  الأمالح  جمموع  الثقيلة، 
املجموعات الرئي�سية من النباتات. وتبني من هذا اأن النباتات والرتبة اأ�سيبت 
باأ�سرار بالغة جراء هذا العمل. وبحث مو�سوع اأخطار التلوث النفطي على �سحة 
الإن�سان وعلى البيئة البحرية. وتقييم تقنيات املعاجلة البايولوجية )الأحيائية( 

ل�ست�سالح الرتبة ال�سحراوية املدمرة يف الكويت. 
اأما يف املحور الثالث " تقييم ال�سيطرة على تذرية الرمال والكثبان الرملية"، 
قطر-  دولة  يف  الرمال  "حركة  منها  البحوث  من  جمموعة  قدمت  فقد 
امل�سكلة واحلل"، ومنه يتبني اأن حركة الكثبان الرملية وخ�سو�سا الهاللية 
منها حتدث يف القطاعات ال�سرقية واجلنوبية ال�سرقية من البالد. وت�ساهم 
كثري من العوامل يف تكوين هذه احلركة، منها انب�ساط �سطح الأر�ش وهبوب 

الرياح ال�سمالية الغربية ال�سائدة.
ال�سناعية  الأقمار  و�سور  اجلوية  وال�سور  الطوبوغرافية  اخلرائط  حتليل 
يظهر كمية ون�سبة حركة الكثبان الرملية، حيث كانت ن�سبة احلركة للكثبان 
الكبرية 7،5 مرتاً يف ال�سنة وللكثبان ال�سغرية 40 مرتاً يف ال�سنة خالل الفرتة 

1963-1980 وحتت تاأثري الرياح املحلية ال�سائدة.
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تعتمد مقاومة حركات الكثبان الرملية يف قطر، بدرجة كبرية، على جتارب 
امل�ساريع ال�سابقة التي نفذت يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي وكانت لها نتائج 
جيدة. حمليا يهدف الت�سجري اإىل اإقامة م�ساريع حيوية يف البلد، كان اآخرها 
اأعالف  لزراعة  الرمال  ا�ستخدمت  حيث   ،Al-Mashabia املا�سابيه  م�سروع 
لتثبيت  احللول  بع�ش  البحث  يقرتح  واأخريا  النخيل.  واأ�سجار  احليوانات 
اأحزمة  واإقامة  للرياح  م�سدات  وت�سميم  تاأ�سي�ش  ت�سمل  الرملية؛  الكثبان 
خ�سراء والأخذ يف العتبار عامل الرتفاع وكثافة وطبيعة املواد امل�ستخدمة 

يف تثبيت الرمال.
ونوق�ست موا�سيع اأخرى �سمن هذا املحور �سملت: فهم اآليات تنقل الرمال - 
وجهة نظر يف التقدم اجلديد، مفاهيم نظام عمل الرياح على امل�ستوى العاملي 
وتوازن روا�سب الرياح، ال�سيطرة على تذرية الرمال، طريقة جديدة لت�سنيف 
تنقل  معدل  توقع  الكويت،  يف  الرياح  عمل  عن  الناجتة  الأر�سية  الأ�سكال 
الهوائية  والتعرية  الرملية  الكثبان  حركة  لدرا�سة  جديدة  طريقة  الرمال، 
ال�سحراء،   ) الأر�ش  �سطح  )اأ�سكال  جيومورفولوجية  اجلافة،  الأرا�سي  يف 
معدلت تذرية الرمال ودورها يف ت�سميم و�سائل لل�سيطرة على حركة الرمال 
ال�سني  م�ساريع يف  امل�ستخل�سة من  الدرو�ش   - الرمال  تثبيت  ال�سعودية،  يف 

واإيران وال�سومال. 
املحور الرابع " ال�ست�سعار عن بعد وتطبيق نظام املعلومات اجلغرافية"، �سمل 
عدة بحوث منها: " اأ�سل وتطور ال�سحراء العربية". يقرتح هذا البحث فر�سية 
جديدة حول اأ�سل الرمال، تقول باأن الرمال نتجت بالأ�سا�ش من عمل نهري 
اأي من القنوات النهرية واملائية لترت�سب يف الأرا�سي املنخف�سة. وبعد اأن تغري 
املناخ من الظروف الرطبة اإىل الظروف اجلافة اأعادت الرياح ت�سكيل الرت�سبات 
اإىل كثبان رملية. وتتناق�ش هذه الفر�سية مع الراأي ال�سائد والقائل بان الكثبان 
الرملية تكونت يف الأ�سل من عمل الرياح. وهناك اأدلة جيولوجية واأثرية تثبت 
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تغري املناخ يف اجلزيرة العربية وت�سري بو�سوح اإىل اأن املراحل الرطبة نتج عنها 
تكون بحريات داخلية ونباتات كثرية. لذلك تكرث بقايا النباتات واحليوانات 
والإن�سان يف الأرا�سي املنب�سطة املفتوحة. �سواطئ البحريات القدمية هي الآن 
م�سدر لتذرية الرمال. لقد حدث التغري يف املناخات الرطبة واجلافة على الأقل 

يف خم�ش مراحل تعود اإىل 320.000 �سنة اإىل الوراء.
وينتج عن املناخات الرطبة، بال�سرورة، جتمع املياه اجلوفية، والكثري من املياه 
يف البحريات الداخلية ت�سرع من عملية تكوين الرت�سبات وتفتت ال�سخور ا�سفل 
�سطح الأر�ش التي تنتج منها الرمال. وهذا ي�سري بو�سوح اإىل اأن البحث على 
املياه اجلوفية م�ستقبال يجب اأن يرتكز يف الأرا�سي ذات التجمعات الكبرية من 
الرمال مثل �سحراء النفوذ والربع اخلايل. الفر�سية املذكورة تقوم على تف�سري 
معطيات توفرت من ت�سوير الأقمار ال�سناعية. وهي ت�ستند على اأدلة مالحظة 

لأ�سل وتطور املظهر الطبيعي لل�سحراء عرب الزمان واملكان.
التي  اجلديدة  باملعطيات  املحور،  هذا  �سمن  الأخرى،  البحوث  واهتمت 
والتقييم  البيئي  للم�سح  كو�سائل  وا�ستخدامها  ال�سناعية  الأقمار  توفرها 
الطريقة  حمل  حتل  اأن  ميكن  املعطيات  هذه  البيئة.  حلالة  ال�سريع 
اجلمع  تدعم  و�سوف  املحليني  ال�سكان  عرب  املعلومات  جلمع  التقليدية 
لتطوير  املخططون  لها  يحتاج  التي  الأ�سا�سية  للمعلومات  ال�سريع 
�سطح  ت�ساري�ش  حت�س�ش  يتم  الرادار  وبا�ستخدام  مالئمة.  ا�سرتاتيجيات 
الأر�ش وميكن حتديد موقعها وت�سنيفها طبقا لتعرية تربتها وهذا يقود 
ا�ستخدام معطيات  كذلك ميكن  النباتي.  للغطاء  مبا�سر  اإىل حتديد غري 
اخلرائط  ور�سم  الهام�سية  الأرا�سي  ومراقبة  مل�سح  ال�سناعية  الأقمار 
فعالة  و�سائل  وتطوير  لالأر�ش  الطبيعي  املظهر  يف  حتدث  التي  للتغريات 
فعالة  �ستكون  الو�سائل  هذه  وتعريتها.  الرتبة  تاآكل  من  املبكر  للتحذير 

لوقف عملية تعرية الرتبة.
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للتغريات  منوذج  لر�سم  اجلغرافية  املعلومات  نظام  طريقة  تطبيق  وبحث 
اجليومورفولوجية احلا�سلة يف �سحراء الكويت. وقد ركزت الدرا�سات الأوىل 
ب�سكل رئي�سي على و�سع خرائط لهذه التغريات يف ال�سطح من ناحية تقييم 
التلف احلا�سل يف البيئة جراء تكون 300 بحرية نفطية داخلية من اآبار النفط 
املتدفقة بعد تفجريها. تغطية �سطح الأر�ش بالقطران �سيكون لها تاأثري رئي�ش 
على جيومورفولوجية �سطح الأر�ش وعلى توزيع الرت�سبات يف الكويت. ومن 
اجل التمكن من توقع طبيعة وامتداد وتاأثري هذه التغريات، متت درا�سة مميزات 
�سطح الأر�ش قبل وبعد احلرب وهذه م�ساألة اأ�سا�سية يف البحث. وا�ستخدمت 
تقنيات ال�ست�سعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية لتحديد ومعرفة عالقة 
التغريات احلا�سلة يف �سطح الأر�ش معتمدة على معطيات م�ستقة من ت�سوير 
الأقمار ال�سناعية واخلرائط و املالحظات احلقلية. وقد مت حتديد الأرا�سي 
اإعادة  يف  كدليل  ا�ستخدامها  وبالتايل ميكن  ال�سطح  تغريات يف  اأظهرت  التي 

ت�سنيف جيومورفولوجية الكويت.
الرابع: ر�سم خرائط لأمناط  املحور  التي نوق�ست يف  الأخرى  املوا�سيع  ومن 
الكثبان الرملية ومراقبتها يف �سمال غرب الكويت بوا�سطة الأقمار ال�سناعية. 
وتكنولوجيا جديدة لكت�ساف انبعاث املوجات الكهرومغناطي�سية وتطبيقاتها 

على قيا�ش رطوبة الرتبة من اجلو.
حركة  واآليات  الرياح،  عمليات  فيزيائية  فهم  يف  املوؤمتر  هذا  �ساهم  لقد 
الأجل يف  والطويلة  الق�سرية  والتغيريات  عليها،  ال�سيطرة  وتقنيات  الرمال، 
جيومورفولوجية ال�سحراء، وفيما اإذا هذه تعود اإىل اأ�سباب طبيعية اأو تاأثريات 

ب�سرية. 
ومن التو�سيات التي اأقرها املوؤمتر: العمل على اتباع طريقة منهجية جلمع 
املزيد من املعطيات واملعلومات حول م�ساكل تدهور الأرا�سي وتنمية ال�سحراء 
يف دول اخلليج العربي. ولكي يتم التقييم ال�سحيح للو�سع احلايل يف املناطق 
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ت�سمل  الطبيعية  للموارد  م�سوحات  اإعداد  يجب  ال�سحراوية  الهام�سية 
اخلرائط. وهذه �ست�سكل قاعدة معلوماتية موثقة يعول عليا يف التخطيط. 
وقد مت الإقرار باأن الظروف املتغرية التي ت�سود العامل الآن وعلى وجه التعيني 
توقيع الكثري من دول العامل اتفاقيات خمتلفة حول تغري املناخ، الت�سحر، 
اجلفاف، واحلفاظ على التنوع البايولوجي )الأحيائي(، كل هذه التفاقيات 
تدعو الدول لتطوير خطط عملها على امل�ستوى املحلي والإقليمي. وتطبيق 
مثل  الدائم.  الذاتي  الكتفاء  وتعزيز  الطبيعية  املوارد  لإدارة  جماعي  نظام 
هذا النظام �سي�ستفيد منه ال�سكان و�سيحفظ الرتاث والثقافة ويجلب منافعا 

اقت�سادية للدول وي�ساعد كليا يف تنفيذ التفاقيات الدولية املختلفة.
ت�سع  عمل  خطط  اأو  وطنية  ا�سرتاتيجيات  تطوير  اأي�سا،  التو�سيات  ومن 
القوى  فيها  مبا  الوطنية  املوارد  واإدارة  ل�ستخدام  املعامل  وا�سحة  �سيا�سة 
�سبيل  على  منها  الأهداف،  هذه  لتنفيذ  خمتلفة  اآليات  وتوفري  الب�سرية. 
فاعل،  ب�سكل  وال�سيا�سات  القوانني  لتنفيذ  وطنية  منظمة  تاأ�سي�ش  املثال: 
التنوع  ال�سيا�سات والقوانني املوجودة وتنظيم اهتمام املحافظة على  وتعزيز 

الأحيائي وحماية الأرا�سي.
وا�ستخدام تكنولوجيا ال�ست�سعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية لتقدير 
والنباتية  املائية  املوارد  وتقييم  اأمناطها،  وحتديد  الرملية  الكثبان  حركات 

واإعداد خرائط للرتبة مكملة تظهر كل اأمناط امل�سكالت املتعلقة بالرمال. 

العنوان الأ�سلي للمجلد الأول:
 Samira A.S. Omar, Raafat Misak & Dhari Al-Ajmi.)eds.(. Sustainable Development in arid
 Zones| International  Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, vol. 1:
  Assessment and monitoring of desert ecosystems. Rotterdam: Balkema, 1998.
املادة  منه  حذفت  حيث  تعديله  ومت  كتاب،  كعر�ش   ،2003 خريف   36 العدد  "النهج"،  جملة  يف  ن�سر 

للمرتجم. العائدة 
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التنمية امل�صتدمية يف املناطق اجلافة
اإدارة وحت�صني املوارد ال�صحراوية 

ال�سحراوية يف دول  التنمية  العاملي حول  املوؤمتر  املقدمة يف  البحوث  توزعت 
ن�سرت يف  الأوىل منها  الأربعة  اأ�سري؛  كما  ثمانية حماور  اإىل  العربي  اخلليج 
واإدارة  تقييم  و�سملت  الثاين،  املجلد  يف  ن�سرت  املحاور،  وبقية  الأول  املجلد 
وحت�سني الأرا�سي الهام�سية، اإدارة و حت�سني املياه والرتبة، اإدارة وحماية التنوع 

البايولوجي )الأحيائي( والتنمية الجتماعية-القت�سادية.
العدد  نوق�ش  الهام�سية"  الأرا�سي  وحت�سني  واإدارة  "تقييم  الأول  املحور  يف 
الأكرب من البحوث منها "الأرا�سي الهام�سية يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة-
التحديات والآمال يف الألفية الثالثة". تطرق البحث اإىل افرتا�ش بقاء املناطق 
الهام�سية يف العامل تعاين من �سغوط غري اعتيادية نتيجة الزيادة احلادة يف 
الكثافة ال�سكانية التي بداأ ت منذ حوايل منت�سف القرن املا�سي. ويت�ساءل ماذا 
ت�ستطيع اأن تقدمه التكنولوجيا احلديثة لهذه املناطق غري الكوارث وال�ستخدام 

املفرط ملواردها.
من الناحية التاريخية، كانت الأرا�سي الهام�سية ت�سكل مركز اهتمام �ساكنيها 
الذين تراكمت لديهم معرفة وخربة غنية يف اإدارة العي�ش يف ظروف مناخية 
اجلزيرة  �سبه  يف  التقليدية  الرعوية  املجتمعات  كانت  فقد  بالتذبذب.  تتميز 
البيئات  موارد  وب�سكل جيد  تدير  العامل  اأخرى يف  واأماكن  واأفريقيا  العربية 
ال�سريعة التلف واله�سة يف الأرا�سي اجلافة و�سبه اجلافة. ولآلف ال�سنني نظم 
البدو واأداروا �سبط ا�سرتاتيجيات تتوافق مع منط الأمطار وجتنبوا الرعي 
يف الرتبة املعر�سة لال�ستنزاف. وقد عرفوا اأن النباتات الطبيعية متلك اآليات 
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طبيعية للدفاع عن نف�سها ملقاومة اجلفاف الطويل والأمناط املناخية الأخرى. 
وبوا�سطة اتباع منط الهجرة الدوري وممار�سات تربية احليوانات بطرق اكرث 
اقت�سادية واأقل نفقة متكن البدو من منع انقرا�ش قطعان حيواناتهم واملحافظة 

على التنوع البايولوجي للمراعي املحلية.
وقد اأحدث التقدم احلديث يف التكنولوجيا والنقل واملوا�سالت تغريات �سريعة 
اأثرت يف املوارد الطبيعية اإ�سافة اإىل تاأثريها يف ثقافات واأ�سلوب حياة �ساكني 
املناطق اجلافة. فالأرا�سي الهام�سية التي ت�سكل موردا رئي�سيا متجددا يف بيئة 

�سعبة ومعر�سة للتلف بدرجة كبرية قد تاأثرت كثريا بهذه التغيريات.
واإذا اأريد ال�ستخدام ال�سليم والتنمية امل�ستدمية والواقعية يف املناطق اجلافة 
فيجب الأخذ يف العتبار تنفيذ خطط ذات اإطار يت�سم بعالقات متبادلة، �سيا�سي، 
اجتماعي- اقت�سادي، موؤ�س�ساتي، بيئي، اإدارة املوارد الطبيعية وحمايتها واإطار 
تقني. فهم ظروف �سكان الأرا�سي الهام�سية الذين هم امل�ستخدمني التقليديني 
ملواردها يعترب حا�سما جدا اإذا اأريد لتنمية وحت�سني موارد الأرا�سي اجلافة اأن 
يكتب لهما النجاح. فاحلكومات واملنظمات والإحتادات الإقليمية ) يعني جمل�ش 
دور  تقييم  تعاون يف جمال  اإىل  التنمية بحاجة  ( ووكالت  التعاون اخلليجي 

ال�سيا�سات التي توؤثر يف ا�ستخدام وحماية وحت�سني الأرا�سي الهام�سية.
الهام�سية  الأرا�سي  يف  التغريات  عالج"  بحث  هناك  كان  املحور  هذا  و�سمن 
والت�سحر- وجهة نظر ال�ست�سعار عن بعد". اإذ بنّي اأن تكنولوجيا ال�ست�سعار 
عن بعد تقدم اإمكانيات كبرية ملراقبة التغريات التي حتدث يف الغطاء النباتي يف 
الأرا�سي الهام�سية. فمعطيات هذه التكنولوجيا توفر فر�سا كثرية للمخططني 
لتخاذ قرارات مالئمة يف �سبيل ال�ستخدام العقالين ملوارد هذه الأرا�سي واإيجاد 

احللول يف الزمان واملكان مل�سكلة الت�سحر.
وناق�ش بحث اأخر " و�سعية الأرا�سي الهام�سية يف الكويت- اأولويات التنمية 
والبحث العلمي". اإذ جرى التاأكيد على اأهمية تعليم اإدارة الأرا�سي الهام�سية 
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يف الكويت. ويقرتح البحث وجوب و�سع وتطوير برامج تتعلق بهذا املو�سوع 
يف جامعة الكويت يف م�ستوى ما قبل التخرج وما بعده. ويجب اأن يكون هناك 
تعاون بني معهد الكويت للبحث العلمي وجامعة الكويت واجلامعات الأجنبية 
الأخرى لتطوير برامج رئي�سية لإدارة وتنمية الأرا�سي الهام�سية. وهناك اأي�سا 
حاجة ما�سة لتعليم املزارعني اإذ اأن هذا �سي�ساعدهم على التعرف على منافع 
التكنولوجيا لتنمية الأرا�سي. وخل�ش البحث اإىل اأنه بدون التاأكيد على التعليم 

�سيكون من غري املمكن تنفيذ برامج فعالة لإدارة وتنمية الأرا�سي يف الكويت.
وعالج بحث اأخر "و�سعية النباتات وتقييم تاأثري ال�سغط الرعوي يف منطقة 
هذه  يف  اجري  الذي  البحث  نتائج  من  وتبني  ال�سعودية".  يف  اجلبيل  �سمال 
املنطقة اأنه يجب اعتبار حوايل 600 جمال و1800 راأ�سا من الأغنام اأو املاعز كحد 
اأعلى للرعي يف منطقة الدرا�سة. بينما الرقم امل�سجل لرعي احليوانات كان اأكرث 

من ذلك بكثري اإذ يعادل 100 % اأكرث من احلد الأعلى.
ومن اأجل ال�سماح للنباتات كي ت�سرتجع منوها يقرتح البحث حترمي الرعي 
املدة تعترب كافية ما عدا يف الأرا�سي ذات  كليا ملدة �سنتني على الأقل. وهذه 
حركة الرمال القوية. وبعد هذه الفرتة يجب األ ي�سمح باأكرث من احلد الأعلى 
من احليوانات يف الرعي يف منطقة الدرا�سة. مع مالحظة اأن هذه الأعداد يجب 
اأن تقلل يف ال�سنوات الأكرث جفافا. واملالحظ اأن الأغنام واملاعز تدمر الأنظمة 
البيئية اأكرث مما تفعله اجلمال اإذ اأنها تاأكل النباتات مع جذورها. اإ�سافة لذلك 
الأقدام  ذات  باجلمال  مقارنة  الكثيفة  حركتها  بوا�سطة  الرتبة  تدمر  فاإنها 
الناعمة. لذلك يقرتح البحث تقليل عدد روؤو�ش الأغنام واملاعز وال�سماح لعدد 
اأكرب من اجلمال للرعي يف املنطقة. اإ�سافة لذلك املطلوب اإدارة جيدة للرعي 
توؤكد على مغادرة قطعان احليوانات للمرعى بعد اأيام قليلة من الرعي. وهذه 
الطريقة �سائعة جدا يف نظام الرعي التقليدي عند مربي احليوانات البدو اإذ ل 

ت�سبب تلفا للنظام البيئي.
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منها  بحوث  عدة  والرتبة" نوق�ست  املياه  وحت�سني  "اإدارة  الثاين  املحور  ويف 
-1956 البحرين  يف  الرتبة  ت�سحر  يف  اجلوفية  املياه  نوعية  تدهور  "تاأثري 
1992". فقد اأظهرت الدرا�سة وجود عالقة مكانية - زمانية قوية بني ارتفاع 
م�ساحة  وتراجع  البحرين  يف  الري  يف  امل�ستخدمة  اجلوفية  املياه  ملوحة 
اإىل �سحب كميات كبرية  املياه  ارتفاع ملوحة هذه  الزراعية. ويعود  الأرا�سي 
منها من الطبقات ال�سخرية املائية حيث ي�ستهلك القطاع الزراعي اأعلى ن�سبة 
من هذه املياه مقارنة مع القطاعات الأخرى، متثل اأكرث من 65% ) 139 مليار 
اأي�سا ميلك هذا القطاع  امل�سحوبة.  املياه  ال�سنة( من جمموع  مرت مكعب يف 
اإىل هذا  اأعلى معدل فقد للمياه )24-40%( لذلك فاإن خف�ش املياه املوجهة 
القطاع �سوف تكون له تاأثريات مهمة يف تخفيف ال�سغط احلايل على املياه 
اجلوفية وال�سماح لها بالتجدد. وميكن اأن يتم هذا اأوليا بوا�سطة حت�سني طرق 
الري، واختيار حما�سيل مالئمة، وتقييم جناحها طبقا لإنتاجيتها ومقدار 
اأخرى غري تقليدية مثل مياه  ا�ستهالكها من املياه، وا�ستخدام موارد مائية 
ال�سرف ال�سحي املعاملة التي تلعب دورا مهما يف مكافحة ت�سحر الأرا�سي 
الزراعية يف البحرين حاليا. اإذ ت�سل كمية املياه امل�ستخدمة منها يف الزراعة 
اإىل 10 مليار مرت مكعب يف ال�سنة يف املرحلة الأوىل. و�سوف يوفر ال�ستخدام 
الكامل لهذه املياه يف الري خف�سا مهما يف �سحب املياه اجلوفية يف البحرين. 

وهذا �سي�ساعد يف اإجناز تنمية م�ستدمية للقطاع الزراعي ويكافح الت�سحر.
وناق�ش بحث اأخر "�سيانة الرتبة كمفهوم لتح�سني البيئة يف الكويت" اإذ مت 
الرتكيز على املحافظة على مكونات الرتبة واعتبارها هدفا اأ�سا�سيا يف ال�سيا�سة 
الوطنية للبيئة. اإذ اأن الرتبة هي اأنظمة حية ديناميكية ونوعيتها تعتمد على 
وطاقة  البايولوجي  والن�ساط  والنفاذية  والعمق  الرتبة  ن�سيج  مثل  عنا�سر 
خزن املياه واملواد الغذائية وكمية املادة الع�سوية يف الرتبة. فنوعية الرتبة ذات 
اجلودة العالية تعزز منو املحا�سيل وجتعل الأنظمة الزراعية اأكرث اإنتاجية. 
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احلد  اإىل  وتقلل  واملياه  الرتبة  على  حتافظ  والرعي  للزراعة  �سليمة  واإدارة 
التعليم  الهدف من خالل  ويتم حتقيق هذا  ال�سلبية.  التاأثريات  الأدنى من 
واملحفزات املالية و�سن القوانني التي يجب اأن حتدد ب�سكل وا�سح م�سوؤوليات 
مالكي الأرا�سي وم�ستخدميها لإدارة اأرا�سيهم بطريقة ت�سون الرتبة ونوعية 
املياه من التلوث، وهذه �سوف توفر قاعدة متينة ومنظمة لتنفيذ جهود حماية 

الرتبة واملياه على اأ�س�ش دائمة.
على  ال�سيطرة  هي:  اأخرى  موا�سيع  املحور  هذا  �سمن  البحوث  وناق�ست 
الفي�سانات املفاجئة يف الأرا�سي جلافة و�سبه اجلافة، احتياطيات املياه اجلوفية 
وطريقة اإدارتها يف حو�ش وادي فريان يف جنوب �سيناء يف م�سر، حت�سني اإنتاج 
القمح يف �سمال �سحراء �سيناء، درا�سة تكون املياه اجلوفية يف غرب وادي النيل 

يف حمافظة املينا يف م�سر.
)الأحيائي("  البايولوجي  التنوع  على  واملحافظة  اإدارة  الثالث"  املحور  يف 
ال�سنوات  يف  بالهتمام  يحظى  بات  الذي  اجلانب  هذا  ناق�ست  بحوث  األقيت 
الأخرية منها "التنوع الحيائي واملحافظة عليه- اجتاهات امل�ستقبل يف دول 
التنوع  املحافظة على  اأجل  اأنه من  التعاون اخلليجي". ومنه يتبني  جمل�ش 
وذلك  والتعاون  املعلومات  م�سادر  زيادة  الأمر  ي�ستلزم  املنطقة  يف  الأحيائي 
اأف�سل  لتقرير  البيئية  الأنظمة  تعقيد  فهم  التالية:  اخلطوات  خالل  من 
امل�ستمرين.  العلمي  والبحث  الدرا�سة  خالل  من  هذا  ويتم  لإدارتها  طريقة 
يف  احلكومية  غري  واملنظمات  الأ�سخا�ش  اإمكانيات  من  وال�ستفادة  ت�سجيع 
جمال البحث العلمي واملراقبة. البدء مب�ساريع بحث علمي عامة يف املنطقة 
مثل درا�سة التنوع الأحيائي والأنظمة البيئية واأ�سناف النباتات واحليوانات 
النادرة اأو املهددة بالنقرا�ش والتوعية العامة مبخاطر اإهمال هذا اجلانب. 
اإقليمية للمعلومات يف املنطقة،  تبادل املعلومات فيما يخ�ش: تاأ�سي�ش �سبكة 
ميزات  من  ال�ستفادة  منتظمة،  علمية  لقاءات  تنظيم  الن�سر،  ودعم  ت�سجيع 
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املعلومات  نظام  ا�ستخدام  ت�سجيع  والنرتنت،  للمعلومات  الدولية  ال�سبكات 
الإقليمي بني موؤ�س�سات  التعاون  زيادة  الأحيائي،  التنوع  اجلغرافية يف حقل 
التنوع  جمال  يف  العاملة  الكوادر  لتدريب  م�سروع  تاأ�سي�ش  العلمي،  البحث 
الرئي�سية  املكونات  من  واحدا  امل�ستمرين  العلمي  البحث  واعتبار  الأحيائي، 

للمحافظة على التنوع الأحيائي.
التنوع  على  املحافظة  ا�سرتاتيجيات  "تطوير  حول  اأخر  بحث  ونوق�ش 
البايولوجي )الأحيائي( يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي". وقد جرى التاأكيد 
اأن دول املنطقة بحاجة اإىل �سيا�سة فعالة للمحافظة على مواردها الطبيعية 
الوقت  يف  متزايد  ب�سكل  بالهتمام  يحظى  املو�سوع  هذا  اأ�سبح  اإذ  املتجددة، 
احلا�سر. ومبا اأن املنطقة غنية بالتنوع الأحيائي لذلك هناك حاجة لتطوير 
ا�سرتاتيجية اإقليمية للمحافظة عليه. واملطلوب مزيدا من التعاون والتن�سيق 

بني دول املنطقة لتطوير خطة للمحافظة على الأنظمة البيئية واإدارتها. 
فالكويت قلقة من و�سعية البيئة بعد غزو النظام العراقي لها عام 1990 وما 
اأعقبه من حرب اخلليج يف 1991. وهي ودول اخلليج الأخرى قلقة اأي�سا من 
املنظم  غري  وال�سيد  املحمية  الأرا�سي  ونق�ش  لالأرا�سي  الوا�سع  الت�سحر 
للحيوانات الربية والتلوث ال�سناعي والنفطي للبيئة والتنمية غري امل�ستدمية 
اأجيال  ولإعطاء  الو�سعية  لهذه  وا�ستجابة  للموارد.  املتزايد  وال�ستهالك 
امل�ستقبل فر�سة للتمتع بالطبيعة والبيئة فيجب على دول اخلليج اأن حتافظ 
على بيئتها الطبيعية من خالل اإن�ساء اأرا�ٍش حممية للمحافظة على التنوع 
الأحيائي. وقد اتخذت خطوات من قبل دول املنطقة للمحافظة على التاريخ 
الطبيعي لل�سحراء. اإن اإن�ساء مناطق حممية ل يحافظ فقط على الأنظمة 
البيئية الطبيعية بل ي�ستطيع اأن ي�ساهم اإيجابيا يف التوازن البيئي الإقليمي 
ويف البحث العلمي والتعليم وحماية التاريخ الطبيعي ويوفر فر�سا للرتفيه 

وال�سياحة.
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اإدارة  خالل  من  ال�سحراوية  البيئية  الأنظمة  اإحياء  بعنوان"  بحث  وقدم 
�سليم  نظام  اإن�ساء  اأن  يت�سح  ومنه  ال�سعودية".  جتربة  الربية-  احلياة 
للمناطق املحمية يعُد مهمة �سخمة نظرا لت�ساع م�ساحة البلد وتنوع ظروفه 
للظروف  مالئمة  الأكرث  النظام  باأن  البحث  ويقرتح  الفزيوبايولوجية. 
عام  ب�سكل  مقبول  يكون  والذي  ال�سعودية  يف  الجتماعية-القت�سادية 
املدى  الرعي. ويف  الريفيني هو احلد من حقوق  ال�سكان  خ�سو�سا من قبل 
البعيد فاإن جناح هذه الطريقة ميكن قيا�سه بدرجة كبرية يف اإحياء الأنظمة 
البيئية وا�ستخدام املوارد الطبيعية ب�سكل �سليم والذي �سيكون لفائدة هوؤلء 

ال�سكان.
فيه  بحث  القت�سادية"  الجتماعية-  والأخري"التنمية  الرابع  املحور 
تعي�ش  حيث  العربي".  العامل  �سحاري  يف  لالأرا�سي  التقليدي  "ال�ستخدام 
اأعداد كبرية من ال�سكان دائما يف مناطق اأكرث اأو اأقل جفاف يف العامل العربي. 
مثل  املناطق  هذه  ظروف  مع  للتكيف  طرقا  ال�سكان  اتباع  اإىل  هذا  ويعود 
ا�ستخدام اأ�ساليب زراعية مالئمة لها واأنظمة خمتلفة لري الأرا�سي الزراعية 
اأ�سكال حمددة لرتبية احليوانات. ويف كثري من احلالت كانت  والتكيف مع 
املوارد ت�ستخدم ب�سكل عقالين وم�ستدمي، غري اأن بع�ش الن�ساطات كانت غري 
الزراعية يف  البيئية مثل متلح الأرا�سي  ر�سيدة وت�سببت يف تدهور الأنظمة 

العراق وت�سحر م�ساحات �سا�سعة يف �سبه اجلزيرة العربية و�سمال اأفريقيا.
وقد مت التخلي عن ال�ستخدام التقليدي لالأرا�سي يف بع�ش املناطق واأهمل 
الجتماعية- التغريات  من  رئي�سي  ب�سكل  هذا  ونتج  اأخرى.  مناطق  يف 
القت�سادية والثقافية التي حدثت يف املنطقة. ومع التو�سع الكبري يف املدن 
من  كبري  عدد  وانقر�ش  البيئية  الأنظمة  من  الكثري  اأبيدت  الإن�ساءات  ويف 
النباتات واحليوانات. ومن اأجل اتباع الطرق التقليدية يف ا�ستخدام الأرا�سي 
يجب العمل على ما يلي: م�سح مكثف للطرق التقليدية ل�ستخدام املكونات 
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املختلفة للنظام البيئي ال�سحراوي. وي�سمل هذا درا�سة ميزة هذه الطرق ويف 
اأي مكان طبقت. تقييم اإمكانية اإعادة بناء اأمثلة لأنظمة ا�ستخدام الأرا�سي 
ومراقبة  التقليدية  الأنظمة  بناء  لإعادة  معينة  مواقع  اختيار  التقليدية. 
التغريات الكولوجية والبايولوجية الناجتة عنها. اختبارات لتطوير الطرق 
هذه  ا�ستخدام  لتو�سيع  املعا�سرة  التكنولوجيا  تكييف  خالل  من  التقليدية 

الطرق.
ويف بحث "التخطيط البيئي والتنمية يف املناطق ال�سحراوية"، مت الرتكيز 
على اأن الكثري من خطط التنمية التي نفذت يف املا�سي يف املناطق ال�سحراوية 
اأعطت الأولوية للجانب التجاري والربح ال�سريع واأهملت النواحي البيئية. 
وقد قادت مثل هذه العقلية اإىل تاأثريات خمتلفة يف ظروف البيئة ونتج عنها 
بالتايل عدم توازن يف النظام البيئي. وقد انتبه �سانعو القرار اإىل التاأثريات 
الطويلة املدى للتنمية على البيئة وعلى املوارد الطبيعية املهمة. لذلك فاإن 
خطط التنمية املقرتحة يف هذه الأيام اأخذت تدخل يف ح�سابها ق�سايا البيئة 
مع املربر القت�سادي املعقول. وجرى التاأكيد يف املناق�سات بان على اجلهات 
اأن تدر�ش وتقيم ب�سكل دقيق خطط التنمية املقرتحة  امل�سوؤولة عن التنمية 
تاأثريات  تخفي  اأنها  ب�سبب  الأمد،  الق�سرية  التجارية  للمنفعة  اعتبار  دون 
�سارة على البيئة �سوف تظهر على ال�سطح يف املدى الطويل فار�سة اأخطارا 
مهلكة على الإن�سان والبيئة. و�سوف تتجاوز تكاليف امل�ساكل البيئية الناجتة 

املنافع املتاأتية من التنمية غري املدرو�سة.

العنوان الأ�سلي للمجلد الثاين:
 Samira A.S. Omar, Raafat Misak & Dhari Al-Ajmi.)eds.(. Sustainable Development in arid
 Zones| International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, vol. 2,

  Management and improvement of desert resources: Rotterdam: Balkema, 1998.
تعديله  ومت  كتاب،  كعر�ش   ،2006 هولندا،  الأول،  العدد  احلرة"،  اجلامعة  "حوليات  جملة  يف  ن�سر 

حيث حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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املالمح املميزة مل�صاكل البيئة
يف املرحلة احلالية

متيزت العقود الأخرية من القرن الع�سرين بالتدهور احلاد يف مكونات البيئة 
ال�سو�ساء،  م�ستوى  وزيادة  اأي�ساً،  والرتبة  واملاء  الهواء  كتلوث  الطبيعية 
 Products Waste الف�سالت  من  كثرية  اأنواع  وتراكم  املدن،  يف  خ�سو�ساً 
املوارد  من  لكثري  ال�ستعمال  وتنامي  وا�سعة،  م�ساحات  على  وانت�سارها 
الرتبة  واجنراف  والنباتات،  احليوانات  ا�سناف  بع�ش  وانقرا�ش  الطبيعية، 

ا�سافة اىل اأ�سكال اأخرى من حتطيم التوازن الطبيعي.
عليها ل  املرتتبة  والنتائج  البيئة  اأن حجم ومدى م�ساكل  الرغم من  وعلى 
تكون متطابقة يف كل البلدان، اإذ لكل حالة خا�سة مالحمها املميزة، اإل انها 

باتت تنال ب�سكل اأ�سا�سي جميع بلدان املعمورة.
معظم  يف  وا�سحة  الب�سرية  الن�ساطات  عن  الناجتة  اخلطرة  التاأثريات  اإن 
مكونات البيئة كالغالف احليوي والغالف اجلوي، والغالف املائي واأجزاء من 
اأن التناق�ش بني املجتمع والطبيعة  الغالف ال�سخري، مما يعني يف الواقع 
التحويلية  الن�سان  فن�ساطات  اخلطورة.  درجة  اىل  ي�سل  وقد  حادا  اأ�سبح 
النتاج  عن  الناجتة  املخلفات  وت�سريف  الطبيعية،  املوارد  ا�ستعمال  )مثل 
وال�ستهالك، احداث تغريات يف املظهر الطبيعي لالأر�ش Landscape وخلق 
اأنظمة جديدة من �سنع الن�سان... الخ( تتعار�ش مع عمليات تنظيم التوازن 
الديناميكي يف الغالف احليوي ككل. وقد توؤدي اىل حدوث تغريات خطرية 
اإلغاوؤها على امل�ستوى املحلي والعاملي. ويوؤثر  يف الأنظمة الطبيعية ل ميكن 

ذلك يف �سرية احلياة العادية بالن�سبة لالجيال احلالية والقادمة.
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م�ساكل  اأوجه  من  عدد  يف  جديدة  مظاهر  بانبثاق  احلالية  املرحلة  تتميز 
البيئة، �سواء تلك التي مل تكن موجودة، اأو التي كانت موجودة ب�سكل م�سترت، 
الأمر الذي زاد معه مدى م�ساكل مكونات البيئة ب�سكل يتعذر قيا�سه اأو احلد 
اأن  ذلك  عاملي،  بعد  ذات  �سيا�سية   - اجتماعية  و�سعية  بالتايل  وفر�ش  منه، 
التاأثريات ال�سارة لن�ساط الن�سان كانت قبل وقت قريب حم�سورة يف جمال 
احلا�سر  للوقت  خالفاً  الطبيعي،  واملظهر  النباتي،  والغطاء  الربية،  احلياة 
حيث اأ�سبح التلوث البيئي املكثف واخلطر، وا�ستنزاف املوارد الطبيعية اي�سا 

جزءا من مكونات ال�سورة التي نعي�سها اليوم.
واملراكز  الطبيعية  البيئة  يخ�ش  )الذي  البيئي،  التلوث  اىل  وبالإ�سافة 
ال�سكنية وال�سناعية( وامل�ستويات العالية من التلوث البايولوجي )الف�سالت 
الع�سوية( ثمة اي�سا زيادة حادة يف التلوث الكيميائي والفيزيائي، اإذ ي�ستمل 
اليها  وت�ساف  الكيميائية،  املواد  من  الآلف  ع�سرات  على  ال�سناعي  الإنتاج 
اإنتاجها  يوؤدي  التي  اجلديدة  الكيميائية  املواد  من  اأخرى  مئات  عدة  �سنوياً 
تاأكيدات  هناك  اأن  كما  التلوث.  حدة  زيادة  اطراد  اىل  ا�ستعمالها  وبالتايل 
وال�سعاع  وال�سو�ساء  احلرارة  مثل  الفيزيائي  التلوث  خطر  على  متزايدة 

والتلوث الكهرومغناطي�سي.
ويتاأثر عدد من املوارد الطبيعية على وجه اخل�سو�ش بالتلوث. فعلى �سبيل 
املثال، يزيد انبعاث الدخان ال�سناعي والغازات يف الهواء من حمو�سة الرتبة 
ن�سبة  ارتفاع  اىل  اإ�سافة  احلام�سي،  باملطر  ي�سمى  ما  ت�ساقط  خالل  من 
احلمو�سة يف النهار وخزانات املياه العذبة، كما ان ت�سريف الف�سالت ال�سائلة 
نحو الأنظمة املائية ينتج عنه تلوث املياه العذبة وتقليل التنوع البايولوجي 
اأو التهديد  اإ�سافة اىل انقرا�ش  )الأحيائي( يف النهار والبحريات والبحار، 
بانقرا�ش بع�ش اأنواع الأحياء البايولوجية. وي�سعف تلوث الهواء بالفريون 
Freon )مواد هيدروكاربونية م�سبعة يدخل يف تركيبها الفلور والكلور وهي 
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املرتجم(  والرائحة،  اللون  عدمية  �سوائل  اأو  غازات  �سكل  على  تكون  اأن  اإما 
على  تعمل  التي  العليا  اجلو  طبقات  يف  الأوزون  طبقة  من  والكاربوهيدرات 
الن�سان  �سحة  يف  ذلك  تاأثري  ومدى  البنف�سجي  فوق  ال�سعاع  من  الوقاية 
وبالأخ�ش تزايد ن�سب ال�سابة بال�سرطان واأمرا�ش العيون. باخت�سار، يوؤدي 
لكثري من  والفيزيائي  الطبيعي  النتاج  اعادة  تدهور يف  اىل حدوث  التلوث 

اأمناط املوارد املتجددة مثل الهواء، واملاء، والنبات واحليوان.
يقود كل ما �سبق اىل ا�ستنزاف كمي ونوعي لكثري من اأنواع املوارد الطبيعية 
من خالل ال�ستعمال املفرط لها وعدم كفاية اإعادة اجراءات جتديدها، كما 

يت�سح من خالل ا�ستعرا�ش حالة عدد من املوارد املتجددة.
حتتوي الأر�ش على كميات كبرية من موارد املياه العذبة، ويذهب 40 يف املائة 
من املياه ال�سطحية الدائمة لتوفري املياه لأغرا�ش ال�ستهالك، مع مالحظة 
ان ا�ستهالك املياه ت�ساعف على الأقل مرتني يف القرن الع�سرين، واإذا ا�ستمر 
تلوث املياه عند املعدل احلايل مع زيادة كميات املياه امل�ستخدمة مبعدل اأعلى 
امل�ستوى  ارتفاع  نتيجة  العامل،  اجزاء عديدة من  ال�سكان يف  من معدل منو 
املعي�سي، ف�سيوؤدي ذلك اىل ا�ستنزاف املياه العذبة يف وقت قريب، وهناك اليوم 
88 دولة نامية يقطن فيها 40 يف املائة من �سكان العامل يعد النق�ش يف املياه 

فيها معوقاً جدياً للتنمية الجتماعية والقت�سادية.
يتم فقدان 50.000  �سنة متر،  اي�سا لال�ستنزاف. ففي كل  الرتبة  وتتعر�ش 
الإن�سائية،  الن�ساطات  نتيجة  اجليدة  الزراعية  الأرا�سي  من  كم²   70.000  -

وعمليات التعدين وال�سيانة والت�سحر والتملح. 
م�ستوى  على  اجلوي  الغالف  يف  الأوك�سجني  كمية  تتقل�ش  هذا  من  واأكرث 
العامل نتيجة ملختلف ن�ساطات الإن�سان وتزداد كمية غاز ثاين اأك�سيد الكاربون 
الذي زاد انبعاثه. كذلك ترتفع ن�سب الغازات ال�سارة الأخرى مثل اأول اأك�سيد 
الأول  الغاز  وزيادة  الكربيت،  اأك�سيد  وثاين  النيرتوجني  واأكا�سيد  الكاربون 
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ت�ساهم بدرجة اأكرب يف توجه املناخ العاملي نحو الدفء اأو ما ي�سمى بظاهرة 
املائية  املوارد  وتراجع  الأمطار  قلة  من  عنها  ينتج  وما  احلراري  الحتبا�ش 
اأخرى، وت�سبب  الفي�سانات يف مناطق  الزراعية يف مناطق وزيادة  والأرا�سي 
ا�ستغاللها  ان عملية  املعقدة، حيث  امل�ساكل  الكثري من  املتجددة  املوارد غري 
اجلانبية  املنتجات  من  الكبرية  الكميات  يف  الأوىل  تتمثل  مبيزتني:  متتاز 
ا�ستخراج وا�ستهالك الوقود املعدين، بالإ�سافة اىل حرق كمية  الناجتة عن 
املظهر  اتالف  يف  فتتمثل  الثانية  اأما  العملية،  هذه  لمتام  الأوك�سجني  من 
الطبيعي يف مواقع املخزونات املعدنية، اإ�سافة اىل ما ينتج من مواد كيماوية 
ومواد اأخرى يف عملية ت�سنيعها الأمر الذي اأ�سبح عامال رئي�سياً يف الإ�سرار 
ب�سحة الن�سان، وينتج من جتريد الأر�ش من مكونات �سطحها حوايل 150 كم 
مكعب من اأكوام املخلفات واحلجارة �سنويا. وطبقاً لأكرث التقديرات حتفظاً، 
الطبيعية  املواد  اأكرث من 100 مليار طن من  العامل ي�ستخدمون  �سكان  كان 

املختلفة يف بداية ال�سبعينات والتي ينتظر بلوغها 300 مليار طن يف 2000.
فاإن  الربية،  احلياة  جتاه  الالمبالة  اآخر  مبعنى  اأو  البيئي،  الهمال  ب�سبب 
معدل انقرا�ش احليوانات الربية قد و�سل اىل م�ستوى قيا�سي، اإذ ينقر�ش 
�سنف منها �سنويا مقابل �سنف واحد كل ع�سر �سنوات بني عامي 1600 - 1950، 
وبات هناك 20.000 من الأنواع النباتية، وحوايل 900 �سنف من احليوانات 

الفقرية تعترب اأما نادرة اأو مهددة بالنقرا�ش.
كل  تواجه  عاملية  ابعادا  اكت�سابها  هي  البيئة  مل�ساكل  اجلديدة  املميزات  اإن 
كبري  ب�سكل  مهددة  ورفاهيته  الن�سان  �سحة  ا�سبحت  اإذ  الب�سري،  اجلن�ش 

ب�سبب عواقب العبث بالبيئة.
وتظهر الأهمية الجتماعية والقت�سادية اجلديدة مل�ساكل البيئة اأن عالقات 
الن�سان بالطبيعة قد دخلت يف مرحلة من التطور ذات اأهمية كبرية بالن�سبة 
اإىل حا�سر وم�ستقبل الجيال القادمة، اإ�سافة اىل اآفاق تنمية القوى املنتجة 
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على امل�ستوى الوطني والعاملي، ومن هنا تاأتي املطالبة ب�سيا�سات حلماية البيئة 
تاأخذ يف العتبار اجلانب ال�سيا�سي الدويل منها، اإذ على الدول املتقدمة ان 
الدعم  تقدمي  عليها  نف�سه  الوقت  ويف  البيئة  حماية  يف  م�سوؤولياتها  تعي 
وامل�ساعدة للدول النامية لأنه يف ظل التخلف والفقر ل ت�ستطيع هذه الدول 

ان ت�ساهم يف هذه املهمة.

الرتجمة عن كتاب:
 Inozemtsev N. N, Global Problems of Our Age, Moscow: Progress Publishers,1984.

املادة مقبولة للن�سر يف جملة "جامعة ال�سابع من اأبريل"، الزاوية، ليبيا.
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املتغريات املناخية الأخرى
ملاذا يعد الكربون الأ�صود والأوزون اأي�صًا م�صاألة هامة

د. جي�سيكا �سيدون و�الك *   
د. فري�بادر�ن ر�ماناتبان * *

اأخريا، اأقر قادة العامل باأن التغري املناخي ي�سكل تهديداً. ومن اأجل اإبطاء 
هذا التغري اأو عك�سه هم يطلقون املبادرات من اأجل خف�ش غازات الحتبا�ش 
ن�سف  حوايل  عن  امل�سوؤول  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  غاز  خ�سو�ساً  احلراري 
غاز  انبعاثات  خف�ش  ال�سروري  من  التاريخ.  هذا  حتى  العاملي  الحرتار 
�ست�سبح  الأرجح  على  اإنها  من  ب�سبب  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
املثبطة  امل�ساألة  لكن  القرن.  هذا  بنهاية  العاملي  لالحرتار  الأكرب  ال�سبب 
ال�سعب  ومن  قروناً،  اجلو  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  بقاء  هي:  للعزائم 
منافع  اأن  من  ب�سبب  النبعاثات  خف�ش  على  تتفق  حكومات  على  احل�سول 
منفردة.  الدول  تتحملها  التكاليف  بينما  عاملياً،  منها  ال�ستفادة  يتم  ذلك 
تاأثري  لتعوي�ش  الكافية  بال�سرعة  تتحرك  حكومات  توجد  ل  وبالنتيجة، 
النبعاثات املا�سية واحلا�سرة. وحتى اإذا مت خف�ش النبعاثات احلالية اإىل 
املناخ  تغري  نوق�ست يف موؤمتر  التي  الأهداف  – اأحد   2050 عام  الن�سف يف 
يف  للب�سرية  الإجمالية  امل�ساهمة  �ستظل  وقتئٍذ   -2008 عام  املتحدة  لالأمم 
الثلث  ن�سبة  ت�سكل  اجلوي  الغالف  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  م�ستوى  رفع 

منذ بداية هذا القرن.
اأقل وفعال من  اأعطي قليل من الهتمام خليار ذي خطر  يف غ�سون ذلك، 
ناحية الكلفة وذي مردود عال وهو: خف�ش انبعاثات مواد الكربون املمت�ش 
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جمتمعة،  الأوزون  تكون  التي  والغازات  الأ�سود(  الكربون  )يعرف  اخلفيف 
العائدة  تلك  من   %70-40 حوايل  املدفئة  تاأثرياتها  ت�سكل  امللوثات  هذه 
اأ�سهل  الغالف اجلوي هو  اإن احلد من وجودها يف  الكربون.  اأك�سيد  لثاين 
واأرخ�ش، وهذا القرتاح ميكن حتقيقه من الناحية ال�سيا�سية اأكرث مقارنة 
فورياً  تاأثرياً  له  و�سيكون  املناخ-  تغري  لإبطاء  اأكرث  املاألوفة  باملقرتحات 

اأكرث.
باأكرث  الأر�ش  كوكب  حرارة  برفع  الب�سرية  ت�سببت  وقد  ينفذ.  الوقت 
الحتبا�ش  غازات  واأنتجت  ع�سر  التا�سع  القرن  منذ  مئوية  درجة   0.5 من 
نهاية  يف  مئوية  درجة   2.4 احلرارة  درجات  لرتفع  كافية  بدرجة  احلراري 
هذا القرن. واإذا اأ�ستمر غاز ثاين اأك�سيد الكربون واأك�سيد النيرتوز يف اجلو 
بالزيادة عند املعدلت احلالية واإذا ثبت اأن املناخ اأكرث ح�سا�سية جتاه غازات 
 5 الأر�ش  حرارة  ترتفع  اأن  فيمكن  متوقع،  هو  مما  احلراري  الحتبا�ش 

درجات مئوية قبل نهاية القرن. 
بيئية  تاأثريات  له  �ستكون  درجات  خم�ش  اإىل  درجتني  من  احلرارة  تغري 
البحري  اجلليد  كل  تقريباً  �سيذوب  وبالتاأكيد  عميقة.  وجيوبولتيكية 
املتجمد  املحيط  �سيمت�ش  لذلك  نتيجة  ال�سمايل.  القطب  يف  ال�سيفي 
ال�سمايل املزيد من اأ�سعة ال�سم�ش والذي بدوره �سيزيد من ت�سخم ظاهرة 
الحتبا�ش. مثل هذه الزيادة ميكن اأن تق�سي على الأنهار اجلليدية يف جبال 
اأفقر  من  لبع�ش  الرئي�سية  النهرية  الأنظمة  تغذي  والتي  والتبت  هماليا 
املناطق يف العامل. و�ستعمل اأي�ساً على ت�سارع ذوبان الغطاءات اجلليدية يف 
كريالند والقطب اجلنوبي رافعة م�ستوى مياه البحار يف العامل ومت�سببة 
و�ست�سبب  املنخف�سة.  ال�ساحلية  املناطق  من  النطاق  وا�سعة  �سكانية  بهجرة 
دورات اجلفاف والفي�سانات الناجتة عن ارتفاع درجة حرارة الأر�ش كوارث 

الزراعة.  املعتمدة على  لالقت�ساديات 
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الأر�ش  حرارة  درجة  ارتفاع  من  الناجتة  البيئية  التاأثريات  بع�ش  �ستكون 
التاأثريات  بع�ش  على  ال�سيطرة  ميكن  ول  اإلغاءها؛  ميكن  ل  و�سع  يف 
يف  ال�سيا�سي  القرار  �سانعي  على  يجب  النتائج،  لهذه  ونظراً  الجتماعية. 
النظر يف  اأن ميعنوا  املناخ  تغري  لإبطاء  ي�سعون  الذين  العامل  اأنحاء  جميع 
تلك  خ�سو�ساً،  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  من  احلد  جمرد  من  اأبعد  خيارات 
اخليارات التي �ستكون لها نتائج �سريعة. حيث ميثل خف�ش الكربون الأ�سود 

والأوزون اأحدى هذه الإ�سرتاتيجيات.

�لقوية �مللوثات 

عرف الـتاأثري امل�سخن لثاين اأك�سيد الكربون، على الأقل، منذ بداية 
القرن الع�سرين، وعرف تاأثري الأوزون منذ �سبعينات القرن املا�سي، 
العقد  وخالل  فقط.  اأخرياً،  الأ�سود،  الكربون  اأهمية  اكُت�سفت  لكن 
وال�سفن  الطائرات  يف  متقدمة  اأدوات  العلماء  اأ�ستخدم  املا�سي، 
من  والأوزون  الأ�سود  الكربون  مواد  لقتفاء  ال�سناعية  والأقمار 
اآلف الأميال وقيا�ش وو�سع مناذج حول  اأماكن تبعد  اإىل  م�سادرها 

مقدار ما ت�سببه هذه املواد من رفع حلرارة الغالف اجلوي. 
اإن الكربون الأ�سود، هو �سكل وا�سع النت�سار لتلوث الهواء باجلزيئات 
والتي تكون الدخان امل�سحوب بال�سخام ذا اللون ال�سارب اإىل ال�سواد 
لالحرتاق  اجلانبي  الناجت  من  يت�سكل  وهو  ال�سيء.  بع�ش  اأ�سود  اأو 
بقدر  الطاقة  نفايات  اأن  على  دللة  الكفء-  وغري  املكتمل  غري 
ت�ستخدم  التي  وال�سفن  املركبات  تطلق  حيث  الطاقة.  ا�ستخدام 
الديزل وال�سيارات ذات ال�سيانة غري اجليدة هذه املواد. كذلك ينتج 
من حرائق الغابات واملنازل وامل�سانع التي ت�ستخدم اخل�سب، الروث، 
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احتياجات  اأي  اأو  للتدفئة  اأو  للطبخ،  الفحم  اأو  املحا�سيل،  خملفات 
اأخرى للطاقة.

يغري الكربون الأ�سود البيئة بطريقتني. يف ال�سماء، متت�ش اجلزيئات 
ت�سخن  وبدورها  اجلوي  الغالف  وت�سخن  ال�سم�ش،  اأ�سعة  العالقة 
الأر�ش نف�سها. وعلى �سطح الأر�ش، فاإن خمزونات الكربون الأ�سود، 
ت�سخن  وبوا�سطتها  ال�سم�ش  اأ�سعة  متت�ش  والثلوج  اجلليد  على 
القطبي  البحر  جليد  املثال،  �سبيل  على  اجلليديات.  وتذوب  الأر�ش 
الأ�سود  الكربون  نتيجة  تذوب  والتبت،  هماليا  جبال  وجليديات 
الكربون.  اأك�سيد  ثاين  من  الناجتة  احلراري  الحتبا�ش  وظاهرة 
تاأثري  20-50% من  الأ�سود حوايل  للكربون  امل�سخن  التاأثري  ويعادل 
الثالثة  اأو  الثانية  املرتبة  يحتل  فاإنه  وبذلك  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
كاأكرب م�ساهم يف الحرتار العاملي. ل اأحد يعرف بال�سبط مقدار ما 
تاأثريه  اإىل  ت�سري  حتفظاً  التقديرات  اأكرث  لكن  ت�سخني،  من  ي�سببه 
اإذابة اجلليديات واجلليد  الكبرية يف  القليل. ومتثل م�ساهمته  غري 
البحري، اإحدى اأكرث الأدلة الوا�سحة، على املدى القريب، واملنذرة 

بتغري املناخ، واملوثقة جيداً.
ويوجد الأوزون يف الطبقة ال�سفلى من الغالف اجلوي وهو م�ساهم 
رئي�سي اآخر يف الحرتار العاملي والذي ي�ستحق الهتمام. )هذا يختلف 
عن الأوزون يف طبقات اجلو العليا الذي يحمي احلياة على الأر�ش 
املكون  القوي  الغاز  تاأثري هذا  البنف�سجية( ويعادل  الأ�سعة فوق  من 
الكربون.  اأك�سيد  ثاين  تاأثري  من   %20 حوايل  احلراري  لالحتبا�ش 
جزيئات،  �سكل  على  يوجد  الذي  الأ�سود  الكربون  ي�سبه  ل  وهو 
يتكون  لكن  مبا�سرة  اجلوي  الغالف  يف  ينبعث  ول  غاز.  فالأوزون 
من غازات اأخرى، "مكونات الأوزون" مثل اأول اأك�سيد الكربون )من 
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النرتوجني  واأكا�سيد  احليوية(،  الكتلة  اأو  الحفوري  الوقود  حرق 
)من  وامليثان  الحفوري(،  الوقود  وحرق  والرتبة،  الإ�ساءة،  )من 
الزراعة، واملا�سية، وت�سرب الغاز وحرق الأخ�ساب(، وهيدروكاربونات 
م�سادر  ومن  الحفوري  والوقود  الع�سوية  املواد  حرق  )من  اأخرى 

اأخرى(. 
اجلو  يف  والأوزون  الأ�سود  الكربون  بقاء  هي  اأهمية،  الأكرث  امل�ساألة 
يف  يبقى  الذي  الكربون  اأك�سيد  بثاين  مقارنة  بكثري  اأق�سر  لفرتة 
امت�سا�سه من  يتم  اأن  قبل  ال�سنني-  اآلف  لقرون- رمبا حتى  اجلو 
انبعاثات  توقفت  اإذا  وحتى  والطحالب.  والنباتات  املحيطات،  قبل 
غاز ثاين اأك�سيد الكربون مبعجزة الآن، فهي �سوف تاأخذ عدة قرون 
امل�ستوى  من  اجلوي  الغالف  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  يقرتب  لكي 
الكربون  يبقى  العك�ش،  على  ال�سناعي.  الع�سر  قبل  عليه  كان  الذي 
من  ُيغ�سل  اأن  قبل  اأ�سابيع  اإىل  اأيام  فقط  اجلوي  الغالف  يف  الأ�سود 
قبل الأمطار، ويبقى الأوزون )بالإ�سافة ملكوناته( فقط اأ�سابيع اإىل 
اأ�سهر قبل اأن يتحلل. رغم ذلك، ب�سبب انت�سارهما الوا�سع وانبعاثهما 
اأ�سرارا  وت�سبب  اجلوي  الغالف  يف  تركزاتهم  تبقى  م�ستمر  ب�سكل 

للبيئة. جدية 
مثل  الأخرى  احلراري  الحتبا�ش  غازات  انبعاثات  خف�ش  اأن  رغم 
امليثان ميكن اأن ينتج عنه نتائج اآنية، لكن الكربون الأ�سود والأوزون 
مكونات مغرية للمناخ تعي�ش فرتة اأق�سر، وهي ن�سبيا حتت الإقرار اأو 
العرتاف يف اجلهود الرامية لوقف تغري املناخ. اإن خف�ش انبعاثات 
الغالف  تركزاتها يف  قلة  ينتج عنه  �سوف  الأر�ش  املكونات على  هذه 
الحرتار  يف  تاأثريها  انخفا�ش  اإىل  يوؤدي  وبدوره  ب�سرعة  اجلوي 

العاملي.
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�أ�سهل �إ�سافية  خطوة 
  

الأوزون  ومكونات  الأ�سود  الكربون  بانبعاثات  يتعلق  اآخر  موؤمل  ملمح 
وبا�ستخدام  ن�سبيا  منخف�سة  بتكاليف  منها  احلد  ميكن  والتي 
الأ�سود  الكربون  م�سادر  اختالف  رغم  بالفعل.  املوجودة  التكنولوجيا 
ميكن  النبعاثات  معظم  فاإن  العاملي،  امل�ستوى  على  الأوزون  ومكونات 
الذي  الأ�سا�سي  الن�ساط  ق�سر  اأو  حتديد  اإىل  احلاجة  بدون  خف�سها 
حيث  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  ت�سبه  ل  كونها  اإىل  راجع  وهذا  يولدها. 
اأ�سا�سية  جانية  منتجات  الأوزون  ومكونات  الأ�سود  الكربون  ميثل  ل 

الطاقة. ل�ستخدام 
ا�ستعمال الوقود الحفوري، خ�سو�ساً الديزل، يكون م�سوؤوًل عن حوايل 
تكنولوجيا  اإن  العامل.  الأ�سود على م�ستوى  الكربون  انبعاثات  35% من 
ت�سفية  فاإن  لذلك  قبل:  من  اخرتاعها  مت  الأ�سود  الكربون  ت�سفية 
اأن  ميكن  املثال  �سبيل  على  وال�ساحنات  ال�سيارات  يف  خ�سو�سا  الديزل 
يخف�ش انبعاثات الكربون الأ�سود بن�سبة 90% اأو اأكرث مع تخفي�ش غري 
جدير بالذكر يف اقت�ساد الطاقة. وقد قدرت درا�سة حديثة ملنظمة بحث 
امل�سايف  من  مبليون  ال�ساحنات  جتهيز  باأن  ربحية  غري  اأمريكية  بيئية 
�سيوفر نف�ش املنافع للمناخ يف حالة منع اأكرث من 165.000 �ساحنة و5.7 

مليون �سيارة من ال�سري يف الطرق ب�سكل دائم ملدة ع�سرين �سنة.
مع  مرتافقة  تكون  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  من   %65 الباقية  الن�سبة 
ب�سكل  حتدث  التي  الغابات  حرائق  خالل  من  احليوية-  الكتلة  حرق 
طبيعي، واحلرائق من قبل الإن�سان لتنظيف اأرا�سي املحا�سيل الزراعية 
ال�سغرية  ولل�سناعات  والتدفئة  للطبخ،  الع�سوي  الوقود  وا�ستخدام 
الناجتة من �سنع  للن�ساطات  بالن�سبة  نظافة  الأكرث  احلجم. اخليارات 
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با�ستخدام  للمنازل  اخل�سراء  اخليارات  تتمثل  حيث  موجودة.  الإن�سان 
لكن  الع�سوية،  النفايات  من  الناجت  الغاز  اأو  ال�سم�سية  الطاقة  مواقد 
احليوية  للكتلة  امل�ستخدمة  للمواقد  حتديثها  يتم  التي  الت�ساميم 
الأ�سود  الكربون  كمية  انبعاث  خف�ش  اأ�سا�سي  وب�سكل  اأي�ساً  ت�ستطيع 
والفحم  واخل�سب  الزراعية  املحا�سيل  بقايا  ومتثل  الأخرى.  وامللوثات 
وفحم اخل�سب الوقود الأرخ�ش لكن اأي�ساً الأقل كفاءة والأو�سخ ولذلك 
تتجه املنازل لتبديلها حاملا تتوفر خيارات اأخرى ميكن العتماد عليها. 
للنا�ش  مقنعا  يكون  ل  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  حتدي  اإن 
اإقناع النا�ش  باأ�ساليب حياتهم، بقدر ما يكون عليه احلال يف  للت�سحية 
جعل  يف  التحدي  يكمن  لذلك  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  خلف�ش 

اخليارات الأخرى متاحة. 
خالل  من  الإن�سان  �سنع  من  هي  التي  الأوزون  مواد  معظم  تنبعث 
قطاع  يف  خ�سو�ساً  الحفوري،  الوقود  وا�ستخدام  ال�سناعية  العمليات 
الحرتاق  عملية  جعل  بوا�سطة  انبعاثاتها  خف�ش  ميكن  لذلك  النقل. 
اأكرث كفاءة )مثال، من خالل ا�ستخدام مواد اإ�سافية لتح�سني الوقود( 
اأو بوا�سطة اإزالة هذه الغازات بعد الحرتاق )مثال من خالل ا�ستخدام 
املواد  من  حد  اأدنى  اإىل  تقلل  التي  التكنولوجيا  اإن  املحفزة(.  املحولت 
على  بالفعل  ت�ستخدم  النبعاثات  حتلل  اأو  وت�سفي  لالأوزون  املكونة 
فاإن  لذلك  املتقدم.  العامل  يف  الأوزون  مواد  تخف�ش  وهي  وا�سع  نطاق 
ال�سيء  الغازولني  ا�ستخدام  متنع  التي  للقوانني  حزما  الأكرث  التنفيذ 

والديزل ومواد اأرخ�ش واأو�سخ �سي�ساعد اأي�سا يف خف�ش النبعاثات.
على  لل�سيطرة  املوجودة  للتكنولوجيا  الكامل  التطبيق  وي�ستطيع 
 .%50 حوايل  بن�سبة  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  من  النبعاثات 
اإىل  عقد  يعادل  ملا  الحرتار  تاأثريات  لتعوي�ش  كافيا  �سيكون  وذلك 
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الذي  الأوزون  وخف�ش  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  من  عقدين 
ي�سببه الإن�سان يف الطبقة ال�سفلى من اجلو بن�سبة حوايل 50% �سيكون 
ممكنا بوا�سطة التكنولوجيا املوجودة، و�سيعادل حوايل قيمة عقد اآخر. 
يف اأ�سابيع، �سيقل تاأثري الحرتار الناجت من الكربون الأ�سود، ويف اأ�سهر، 
ع�سر  ويف  الأوزون.  من  الناجت  احلراري  الحتبا�ش  تاأثري  اأي�ساً  �سيقل 
تراجع  يف  املتمثل  لالأر�ش،  الكلي  الحرتار  اجتاه  �سيتباطاأ  �سنوات، 
اجلليد البحري واجلبال اجلليدية. و�سيكون الدليل العلمي لنخفا�ش 

انبعاثات الكربون الأ�سود ومواد الأوزون وا�سحاً.

�ل�سيا�سية �الإمكانية 

من  اأي�ساً،  لالأزون،  املكونة  واملواد  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  ميثل 
عن  ف�ساًل  مهمة  منافعاً  �سيوفر  فهو  واعداً.  م�سروعا  ال�سيا�سية  الناحية 
وتنموية  اقت�سادية  حمفزات  احلكومات  ويعطي  املناخي،  التغري  اإبطاء 
من اأجل خف�ش النبعاثات. و�سيكون خلف�ش مواد الأوزون منافع زراعية 
متميزة. حيث اأن الأوزون ي�سعف غلة املحا�سيل من خالل اإتالف اخلاليا 
تدخل  التي  امللونة  املادة  وهو  الكلوروفيل  اإنتاج  مع  ويتعار�ش  النباتية 
اأ�سعة  من  الطاقة  امت�سا�ش  من  النباتات  متكن  التي  ال�سبغة  تركيب  يف 
املرتبطة بها  باأن اخل�سارة القت�سادية  ال�سم�ش. وقد قدرت درا�سة حديثة 
 26 اإىل  14 مليار دولر  2000( ترتاوح بني  ل�سنة  العاملية  الأ�سعار  ) ح�سب 
ارتفاع درجة  اإىل  اإىل خم�ش مرات بالقدر الذي يعزى  مليار دولر، ثالث 
بالإنتاج  يتعلق  وفيما  ال�سيا�سي  القرار  ل�سانعي  بالن�سبة  الأر�ش.  حرارة 

والأمن الغذائي، هذه التاأثريات �سيكون لها �سوت مدون بعمق.
الكتلة  وقود  على  يعتمد  �سكانها  من  كبري  ق�سم  مازال  التي  البلدان  يف 
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�سيح�سن  املنازل  من  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  فاإن  احليوية، 
ال�سحة العامة والإنتاج القت�سادي. حيث اأن تقريبا ن�سبة 50% من �سكان 
الوقود  على  تعتمد  الفقرية،  البلدان  يف  الأرياف  �سكان  من  و%95  العامل، 
يف  الهواء  تلوث  ويرتبط  والفحم.  احليوية  الكتلة  ي�سمل  الذي  ال�سلب 
املناطق املغلقة بحوايل ثلث التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة املميتة و�سط 
الأطفال يف عمر اأقل من خم�ش �سنوات، اأو حوايل 7% من وفيات الأطفال 
بانبعاثات  املرتبطة  التنف�سي  اأمرا�ش اجلهاز  العامل. ومتثل  على م�ستوى 
النامية  البلدان  يف  للوفيات  اأهمية  الأكرث  الرابع  ال�سبب  ال�سلب  الوقود 
وم�سادر  املاأمونة  غري  اجلن�سية  والأمرا�ش  التغذية  �سوء  اأمرا�ش  )بعد 

املياه(.
للملوثات يف وقت مبكر  والتعر�ش  الفقر.  ال�سحية هذه تدمي  امل�ساكل  اإن 
من  يعانون  الذين  واأولئك  الأطفال  لدى  الرئة  بنمو  ي�سر  احلياة  من 
تلوث  اإن  باملدر�سة.  اللتحاق  يف  فر�سهم  تقل  التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�ش 
من  خ�سو�ساً  عي�سه  مورد  يك�سب  الغالب  يف  الذي  الفقري  يرتك  الهواء 
اأن العمال يف الهند يفقدون  اأ�سواأ. واإجماًل، يقدر  العمل اليدوي يف و�سع 
املناطق  يف  الهواء  تلوث  تاأثريات  نتيجة  �سنوياً  عمل  يوم  مليار   2.0  -1.6
النمو  املنازل  من  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  �سيعزز  لذلك  املغلقة. 
القت�سادي، وبالن�سبة للن�ساء الريفيات والأطفال خ�سو�ساً فاإنه �سيح�سن 

العامة. ال�سحة 
ذات  الأوزون لتكون  الأ�سود ومواد  الكربون  انبعاثات  اإ�سافة لذلك، متيل 
ا�سرتاتيجيات خف�ش  على  فاإن موافقة احلكومات  لذلك  عواقب حملية، 
حملية.  منافعاً  يحقق  اخلف�ش  هذا  لأن  احتماَل  اأكرث  تكون  النبعاثات 
اأك�سيد الكربون وغازات الحتبا�ش احلراري الأخرى التي  بالن�سبة لثاين 
تبقى لفرتة طويلة وتنت�سر على نطاق اأو�سع فاإن انبعاثاتها ت�ساهم حيثما 
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الكربون  تاأثريات  تكون  بينما  مكان.  كل  يف  اأي  العاملي  الحرتار  يف  كانت 
يدخل  وعندما  املحلي.  النطاق  يف  اأكرث  حم�سورة  والأوزون  الأ�سود 
وبعد  اإىل الغالف اجلوي، فاإنه ينت�سر حملياً  الكربون الأ�سود يف البداية 
ذلك ويف غ�سون اأ�سبوع يتبدد اأكرث على امل�ستوى الإقليمي قبل اأن يختفي 
الأوزون  مواد  تكون  اأي�ساً  ت�ساقط.  �سكل  على  كلياً  اجلوي  الغالف  من 
رغم  الكربون،  اأك�سيد  بثاين  مقارنة  الإقليمي  النطاق  يف  اأكرث  حم�سورة 

اأن امل�ستويات الأ�سا�سية لالأوزون تتزايد يف جميع العامل.
معظمها  يف  تكون  والأوزون  الأ�سود  الكربون  تاأثريات  اأن  من  ب�سبب 
خف�سها  من  املتاأتية  الفوائد  فاإن  لذلك  اإقليمي،  نطاق  يف  حم�سورة 
النخفا�ش.  فيها  يتحقق  التي  املناطق  كبرية  بدرجة  منه  �ست�ستفيد 
لذلك ي�سكل ذوبان جليد جبال هماليا والتبت تقريبا �سبباً كافياً للبلدان 
انبعاثات  خلف�ش  �سريع  بعمل  لل�سروع  اآ�سيا  و�سرق  جنوب  يف  الواقعة 
الكربون الأ�سود. كذلك احلال، بالن�سبة لرتاجع اجلليد البحري القطبي 
للدول املجاورة للمحيط املتجمد ال�سمايل. اإن التجمعات الإقليمية تتوفر 
على  العمل  البلدان يف  الكبرية من  باملجموعات  اأكرث مقارنة  على فر�ش 
والدبلوما�سية  والثقافية  القت�سادية،  العالقات  كثيفة من  �سبكات  اإقامة 
من  كال  اأن  ذلك،  على  عالوة  ال�سعبة.  املفاو�سات  ت�سهيل  تدعم  التي 
اأو احتوائهما من خالل تبني  الأ�سود والأوزون ميكن ح�سرهما  الكربون 
الكربون  م�سادر  من  الكثري  اأن  من  ب�سبب  جغرافيا  حمددة  اإ�سرتاتيجية 
واحدة  دولة  �سعت  لو  وحتى  كبري.  حد  اإىل  ثابتة  تكون  والأوزون  الأ�سود 
غري  من  البالد  تلوث  التي  الأن�سطة  فاإن  النبعاثات،  لتنظيم  املنطقة  يف 
املرجح اأن تنتقل اإىل بلد اآخر حتى مع وجود �سيا�سات اأقل �سرامة – لكن 
من  احلد  باتفاقيات  يتعلق  فيما  م�سرتك  قلق  م�سدر  ميثل  الأمر  هذا 

اأك�سيد الكربون. انبعاثات ثاين 
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تنظيف 

ومادة  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  كبح  اأجل  من  عمله  ميكن  الذي  ما 
التنمية  ووكالت  للحكومات  بالن�سبة  الأوىل  املنطقية  اخلطوة  الأوزون؟ 
الدولية وحمبي الب�سرية هي زيادة الدعم املايل للجهود الرامية خلف�ش 
مل  اأنه  اإل  حالياً،  الغر�ش  لهذا  الأموال  بع�ش  توفر  ورغم  النبعاثات. 
العام  التمويل  على  احل�سول  اأجل  من  رئي�سي  لتيار  كهدف  ملوث  يربز 
واخلا�ش. بب�ساطة اإن حتديد الكربون الأ�سود والأوزون كم�ساكل بيئية مع 
ثاين اأك�سيد الكربون �سيجل �سانعي القرار ال�سيا�سي مييلون اأكرث ل�سرف 
يف  التحفيز  حزم  من  "اخل�سراء"  ولالأجزاء  للتنمية  املخ�س�سة  الأموال 
مبادرات تهدف للت�سدي لهذه امل�ساكل البيئية. وت�ستطيع الدول املتقدمة 
بدورها اأن ت�ساهم يف تكييف تكنولوجيا خف�ش النبعاثات وجعلها بخدمة 
حل�سن  مغزى  ذات  مبادرة  هذه  �ستكون  انت�سارها-  وتعزيز  النامي  العامل 

النية وانطالقة لبداية التغيري. 
تو�سيع  امل�ساعدة  تدعم  اأن  يجب  التمويل،  اأهمية  عن  النظر  بغ�ش 
اختيارات الطاقة النظيفة للمنازل وال�سناعات ال�سغرية يف العامل النامي 
وتكنولوجيا خف�ش انبعاثات و�سائط النقل على امل�ستوى العاملي. ميكن اأن 
يعني هذا ن�سر الفواني�ش ال�سم�سية واملواقد التي ت�ستخدم م�سادر الوقود 
ال�سغرية  التجارية  املوؤ�س�سات  اأو  امل�ساريع  دفع  اأو  اأكرث  بكفاءة  املحلية 
ال�سناعة  يف  معينة  تعديالت  اإجراء  اأنظف.  تكنولوجيا  نحو  للتحول 
اأو  اأفران الآجر  الن�ساط القت�سادي- جعل  ال�سغرية �سيختلف ح�سب نوع 
اأكرث  املجففة  والتوابل  ال�ساي  معامل  جعل  عن  يختلف  اأنظف  الطابوق 
التكنولوجيا  يتم متكينهم ل�ستخدام  الذين  الزبائن  اأن عدد  كفاءة- غري 
اخليارات  ت�سمل  للنقل،  بالن�سبة  احلجم.  وفورات  بع�ش  يوفر  اجلديدة 



220

التي حتول خملفات  املتطورة  وامل�سايف  للمحركات  املايل  الدعم  ال�سيا�سية 
الوقود اإىل حالة اأنظف، واإلغاء املحفزات التي تتمثل يف الدعم املايل املقدم 
وهذا  غريها  على  الوقود  اأنواع  بع�ش  تف�سل  التي  احلكومات  قبل  من 

ينطبق على الوقود املغ�سو�ش وا�ستخدام الديزل.
من  الكبري  العدد  هذا  من  النبعاثات  خف�ش  اأجل  من  التكنولوجيا  ن�سر 
اإىل  الطبخ  من  الثقافية،  البنية  من  يتجزاأ  ل  جزءا  متثل  التي  الأن�سطة 
انبعاثات  على  ال�سيطرة  تعزيز  ويكون  �سهلة.  غري  عملية  �سيكون  ال�سياقة 
على  ال�سيطرة  تنظيم  من  اأ�سعب  والكثرية  املتحركة  ال�سغرية  امللوثات 
التكنولوجيا،  لتكييف  وبالن�سبة  الطاقة.  م�سانع  مثل  الأكرب،  امل�سادر 
املتنوعة  الحتياجات  اإىل  اأ�سا�سي  اهتمام  لتوجيه  حاجة  هناك  �ستكون 
ون�سر  املايل  والدعم  التنظيم  وتقوية  خلق  اأن  غري  وال�سناعة.  للمنازل 
تكنولوجيا الطاقة ذات الكفاءة متثل حتديات قد متت مواجهتها من قبل. 
حيث اأن "الثورة اخل�سراء"- النمو الالفت للنظر لالإنتاج الزراعي الذي 
جذرية  تغريات  اأحدثت  الع�سرين-  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  حدث 
التنمية  مبادرات  اأثرت  وقد  احلجم.  ال�سغرية  الزراعة  يف  )راديكالية( 
وقرارات  والتعليم  اجلن�ش،  يف  وامل�ساواة  ال�سكانية،  اخل�سوبة  يف  الأخرى 
بالطبخ  املتعلقة  تلك  من  اأكرث  بح�سا�سية  تت�سم  التي  الأخرى  الأ�سرة 

وال�سياقة.
ونقل  الدويل  املايل  للتمويل  التحتية  البنية  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
التنمية  وبنوك  الدويل،  البنك  �سكل  يف  بالفعل  موجودة  التكنولوجيا 
الإقليمية، وبرامج الأمم املتحدة التي دعمت التنمية على م�ستوى العامل 
العمل  والبيئة  التنمية  و�سندوق  العاملي،  البيئة  مرفق  بداأ  وقد  لعقود. 
باعتباره برنامج البنك الدويل ويعد الآن اأكرب ممول يف العامل للم�ساريع 

البيئية وهو منا�سب متاماً لتمويل التكنولوجيا الأنظف.
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التكنولوجيا  متول  اأن  والدولية  احلكومية  الوكالت  على  ينبغي  اأي�ساً، 
املدن  ففي  مراقبة.  اأقل  عموما  هي  والتي  الهواء  نوعية  يف  توؤثر  التي 
الكبرية، يف معظم الدول النامية يكون عدد اأجهزة ال�ست�سعار ل يتما�سى 
تتم  ل  الريفية  املناطق  ويف  القت�سادية.  الن�ساطات  اأو  ال�سكان  منو  مع 
مراقبة تلوث الهواء على الإطالق. اإن حت�سني نوعية مراقبة الهواء ون�سر 
والتاأثري يف  البيئة.  والنا�سطني يف جمال  القرار  �ستفيد �سانعي  املعطيات 
انبعاثات الأفراد- من خالل مراقبة تلوث الهواء يف املناطق املغلقة اأو من 
خالل اإ�سافة اأجهزة مرفقة مبوؤخرة ال�سيارة- ميكن اأن ي�ساعد على حتفيز 
اآثار  لقيا�ش  التجريبية  املبادرات  اأثبتت  وقد  انبعاثاتهم.  كبح  على  النا�ش 
�سلوك  تغيري  يف  ت�ساهم  اأنها  الأفراد  قبل  من  الطاقة  وا�ستخدام  الكربون 

النا�ش يف بع�ش الأماكن.
املنظمات  ت�ساعد  اأن  يجب  ولكن  كافية،  تكون  لن  لوحدها  امل�ساعدات 
التغري  التي تعمل على تخفيف  الدولية احلكومات على حتديد اخليارات 
املناخي وتدعم التنمية. وت�ستطيع موؤ�س�سات التنمية الدولية، مثل برنامج 
الأطراف،  املتعددة  الإقليمية  التنمية  وبنوك  املتحدة  لالأمم  التابع  البيئة 
وو�سع  الوزارات،  بني  م�سرتكة  عمل  جمموعات  وت�سكيل  البحوث،  تبني 
�ستجعل  املبادرات  هذه  العامة.  النفقات  عن  والإبالغ  للمراقبة  معايري 
ال�سحة  برامج  جمال  يف  للتن�سيق  املمكنة  املجالت  حتديد  ال�سهل  من 
الدول،  معظم  يف  الفقر.  ومكافحة  والبيئية  الزراعية  والربامج  العامة، 
ال�سلطات. لذلك  التعاون بني خمتلف  املوؤ�س�سات املحلية لت�سجيع  ل تدعو 
ك�سيا�سات  الأوزون  ومواد  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  اختيار  فاإن 
اجلهود  هذه  مثل  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  والزراعة  العامة  ال�سحة  لتح�سني 
من خالل ال�سرتاك يف الأموال ال�سحيحة؛ اإن اإجراء ح�ساب اأكرث و�سوحاً 
للفوائد البيئية ل�سيا�سات التنمية �ستجعل �سانعي القرار اأكرث ا�ستنارة يف 
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الذي تدعم فيه  العمل  الكثري من  هذا اجلانب. ويف نف�ش الجتاه، هناك 
البنية  اأجل حت�سني  الر�سيد من  احلكم  حالياً،  الدولية،  التنمية  منظمات 
حت�سني  ت�سجيع  على  تعمل  اأن  اأي�سا  ينبغي  كذلك  واخلدمات،  التحتية 

البيئية. الإدارة 

�الإقليمية  �ال�ستجابة 

خ�سو�ساً   - تدريجيا  امل�سكلة  حلل  احلالية  الطريقة  املناخ،  لعلم  بالن�سبة 
الوقت  مع  قادت  منف�سلة-  كق�سايا  املناخ  وتغري  الهواء  تلوث  لعالج  امليل 
اإىل انتهاج �سيا�سة �سيئة. حيث اأن قرار الكثري من الدول تعزيز ا�ستخدام 
املثال، قد يكون  الوقود، على �سبيل  ا�ستخدام  الديزل كو�سيلة لرفع كفاءة 
تلوث  قوانني  اإن  الأ�سود.  الكربون  انبعاثات  زيادة  يف  مق�سود  غري  اأثر  له 
التي  امل�سغوطة  الكربيتات  بخاخات  ا�ستخدام  من  للحد  الرامية  الهواء 
اإىل مزيد من الحرتار  اأنها قادت  املفارقات،  املطر احلام�سي، من  ت�سبب 
لأن الكربيتات متتلك تاأثرياً مربداً. بدل من ذلك، اإذا دمج �سانعو القرار 
اأبطاء  على  تعمل  التي  اجلهود  مع  الهواء  تلوث  خف�ش  جهود  ال�سيا�سي 
الحرتار العاملي، فاإنهم ي�ستطيعون التاأكيد باأن خف�ش الكربيتات يرتافق 

مع خف�ش م�ساو يف م�ستوى الغازات الدفيئة. 
�سيكون الإطار العاملي الوحيد للعمل، متمثاًل، بالطريقة النموذجية التي 
املناخي.  التغري  تخفيف  على  تعمل  التي  املختلفة  ال�سرتاتيجيات  تدمج 
وهناك فر�ش متوفرة اأكرث للت�سديق على التفاقيات الثنائية اأو املتعددة، 
وهذه  الأوزون.  ومادة  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  يف  للبدء  وذلك 
بدورها ت�ستطيع تقوية دوافع احلكومات للعمل على عدم ت�سجيع القيادة 
الكبرية  التاأثريات  العتبار  لتاأخذ يف  لل�سيارات وحتفيز احلكومات  احلرة 
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العائدة لها. وب�سبب اختالف م�سادر الكربون الأ�سود  احلجم لالنبعاثات 
حتتاج  خلف�سها  الهادفة  التفاقيات  فاإن  اأخرى،  اإىل  اإقليم  من  والأوزون 
من  ال�سمايل  الن�سف  ففي  الإقليمية.  للظروف  مالئمة  اأكرث  لتكون 
الكرة الأر�سية، على �سبيل املثال، ياأتي معظم مواد الأوزون من العمليات 
ال�سناعية والنقل، بينما يف الن�سف اجلنوبي من الكرة الأر�سية خ�سو�ساً 
املناطق املدارية، ياأتي معظمها من النبعاثات الطبيعية )الرتبة، النباتات 
وحرائق الغابات(. واأي�ساً، تختلف م�سادر الكربون الأ�سود ح�سب الأقاليم: 
دوراً  ال�سناعي  والن�ساط  النقل  يلعب  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  ففي 
الأقاليم  يف  �سحيحاً  العك�ش  يكون  بينما  احليوية،  الكتلة  حرق  من  اأكرب 

النامية.
يكون تاأثري النبعاثات على املناخ من الناحية العلمية معقداً، وهو يعتمد 
عندما  كاف  ب�سكل  العتبار  بنظر  توؤخذ  مل  التي  العوامل  من  عدد  على 
اإىل  ب�سرعة  الو�سول  يف  التحدي،  يتمثل  ذلك،  بعد  املناخ.  مناذج  ابتكرت 
الب�سرية،  الن�ساطات  بني  املعقدة  العالقات  العتبار  يف  تاأخذ  اتفاقيات 
مع  الوقت  مبرور  �سبطها  ميكن  اأمور  وهذه  املناخ  وتغري  والنبعاثات، 
الإقليمية  التفاقيات  حتديث  ويكون  للم�سكلة.  العلمي  الفهم  تطور 
ت�ستلزم  التي  العاملية  بالتفاقيات  مقارنة  اأ�سهل  الهواء  بتلوث  املتعلقة 
الأمد  الطويلة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  وفرت  لذلك  املوقعني.  من  الكثري 
ودول  اأوروبية  دول  املوقعني  )معظم  للحدود  العابر  الهواء  تلوث  حول 
ذلك  اأعقبت  التي  بالتلوث  اخلا�سة  والربوتوكولت  الو�سطى(  اآ�سيا 
والتي  للمناخ  املغرية  امللوثات  حول  الإقليمية  لالتفاقيات  جاهزاً  منوذجاً 
التفاقيات  لهذه  اخلا�سة  الإجراءات  ا�ستندت  وقد  ق�سرية.  لفرتة  تعي�ش 
تلوث  وتوزيع  التلوث  مل�سادر  العلماء  ومعرفة  التخفي�سات،  تكاليف  على 
اأي�ساً  اهتمام  يعطى  اأن  يجب  التخفي�سات-  قيا�ش  واإمكانية  الهواء، 
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تلزم  ذلك،  على  عالوة  الأوزون.  ومادة  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  لتنظيم 
على  الخت�سار  ولي�ش  خا�سة،  اإجراءات  باتخاذ  الدول  التفاقيات  هذه 
نتائج حمددة فقط. وهذه م�ساألة معقولة، حيث يكون من ال�سعب مراقبة 

وقيا�ش النبعاثات بدقة.
النقا�سات  �سلب  يف  اأي�ساً،  والأوزون،  الأ�سود  الكربون  يكون  اأن  ميكن 
والإحتاد  الهند  بني  امل�ستوى  الرفيع  احلوار  اأن  حيث  القائمة.  الثنائية 
ال�سيا�سي من  القرار  و�سانعي  علماء  ي�سم  الذي  العمل  وفريق  الأوروبي، 
اأوروبا والهند، ميثل واحداً من هذه املنتديات املوجودة. وكانت احلكومات 
الأوروبية والهند يف �سباط )فرباير( 2009 متحفزة للعمل �سوية لتحديد 
بحثياً  م�سروعاً  امل�ساركون  اأقرتح  وقد  الأ�سود.  الكربون  تهديد  وخف�ش 
احليوية  الكتلة  تاأثريات  �سيقرر  والذي  متعددة  اخت�سا�سات  من  يتكون 
اأمام  العقبات  وتقييم  واملناخ  ال�سحة  على  والتدفئة  الطبخ  يف  امل�ستخدمة 
والأوزون  الأ�سود  الكربون  وميثل  وا�سع.  نطاق  على  الأنظف  املواقد  ن�سر 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  للتعاون  مر�سحة  طبيعية  م�سائل  اأي�ساً 
�سحية  منافع  ال�سني  �ستجني  حيث  املناخ:  وتغري  الطاقة  حول  وال�سني 
وزراعية من خف�ش النبعاثات، و�ستك�سب الوليات املتحدة النوايا احل�سنة 

مل�ساعدة ال�سني على القيام بذلك. 
ومن خالل البناء على اتفاقيات تلوث الهواء القائمة، ميكن تفادي خطر 
خف�ش  بتعزيز  املتمثل  الأ�سا�سي  هدفها  عن  املناخ  تغري  مفاو�سات  حرف 
والأوزون  الأ�سود  الكربون  و�سع  اإن  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
بنتائج  ياأتي  اأن  ميكن  املناخ  حول  امل�ستوى  الرفيعة  املحادثات  طاولة  على 
عن  مب�سوؤوليتها  �سمنيا  �ستقر  باأنها  النامية  البلدان  اعتقدت  اإذا  عك�سية 
الحرتار العاملي بوا�سطة التعهد بخف�ش انبعاثات الكربون الأ�سود ومواد 
املتقدمة  الدول  قبل  من  م�سعى  متثل  امل�ساألة  باأن  العتقاد  اأو  الأوزون 
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لتحويل النتباه عن الهتمام املتمثل باحلاجة لعمل هذه الدول لتخفي�ش 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون لديها. لذلك، فاإن حماولت خف�ش انبعاثات 
الكربون الأ�سود ومواد الأوزون يجب اأن ل تعترب بدائل عن تعهدات خف�ش 
فاإنها  �سريعة  العمل  طرق  كانت  كلما  لكن  الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات 

بيئية واقت�سادية على امل�ستوى املحلي.  �ستحقق فوائداً 

�لد�نية �لثمرة 

انبعاثات  خف�ش  على  العاملي  الحرتار  اإبطاء  مبادرات  ركزت  تاريخياً، 
احلراري  لالحتبا�ش  امل�سببة  الأخرى  والغازات  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
واأهملت بدرجة كبرية الدور الذي يلعبه تلوث الهواء. هذه الإ�سرتاتيجية 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  متثل  حيث  الطويل،  املدى  على  معقولة 
املدى  يف  لكن  كذلك.  و�ست�ستمر  املناخي  التغري  يف  اأهمية  الأكرث  العامل 
القريب، �ستكون لوحدها غري كافية. لذلك اأقرتح بع�ش العلماء املعاجلة 
بو�سف  التكنولوجيا-  ا�ستخدام  خالل  من  املناخ  معاجلة  اجليوهند�سية- 
ومواد  الأ�سود  الكربون  خف�ش  لكن  اأخري،  كمالذ  حمتماًل  خياراً  ذلك 

الأزون ميثل خياراً اأقل خطورة من اأجل حتقيق نف�ش الهدف. 
والأوزون  الأ�سود  الكربون  م�ستويات  وب�سرعة  �ستجعل  الطريقة  مثل هذه 
غازات  انبعاثات  من  عقود  تاأثريها  و�سيعادل  اجلوي،  الغالف  يف  اأقل 
الأر�ش،  لكوكب  اخلطري  الحرتار  زيادة  و�ستخفف  العاملي،  الحرتار 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  خلف�ش  املبذولة  للجهود  الوقت  و�ستوفر 
�سيا�سية غري  اأهدافاً  اأي�ساً،  امللوثات،  الواقع. متثل هذه  اأر�ش  اإىل  للنزول 
واملوؤ�س�سات  التكنولوجيا  ا�ستخدام  خالل  من  تخفي�سها  ميكن  �سعبة: 
نوعية  يف  حت�سن  اإىل  العمل  هذا  و�سيوؤدي  املوجودة  وال�سرتاتيجيات 
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�ستانفورد،  جامعة  ال�سيا�سي،  بالقت�ساد  متخ�س�سة  جامعية،  اأ�ستاذة  والك:  �سيدون  جي�سيكا  د.   *
العديد  الهند، عملت يف  والبحث يف  املالية  الإدارة  ملعهد  التابع  التنمية  حاليا، مديرة مركز متويل 

من املنظمات الدولية ومراكز الأبحاث املتخ�س�سة.
* * د. فريابادران راماناتبان: بروف�سور متميز يف علوم املناخ والغالف اجلوي يف معهد درا�سات علم 
يف  واملوارد،  الطاقة  معهد  يف  متميز  زائر  واأ�ستاذ  ديغو؛  �سان  كاليفورنيا،  جلامعة  التابع  املحيطات 

نيودلهي؛ ُمنح عام 2009 جائزة تايلر لالجناز البيئي.       
  Foreign Affairs, Volume 88, Number 5, September/ October 2009. الرتجمة عن جملة:

ن�سرت يف جملة "الثقافة اجلديدة"، العدد 337 ال�سنة 2010.

الهواء، والإنتاج الزراعي وال�سحة العامة على امل�ستوى املحلي. باخت�سار، 
قليلة  خماطر  ذو  الأوزون  ومواد  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  اإن 
املناخ  تغري  اإبطاء  ا�سرتاتيجيات  تر�سانة  اإىل  القدرة  عالية  اإ�سافة  وي�سكل 

احلالية. 
الأر�ش  العاملي، ف�ستكون درجة حرارة  املعدل احلايل لالحرتار  اأ�ستمر  اإذا 
بعناية  البحث  وقت  احلايل  الوقت  ميثل  لذلك،  ال�سيطرة.  نطاق  خارج 
املناخ،  تغري  لإبطاء  التي ميكن تطبيقها  الكابحة  املمكنة  الو�سائل  كل  عن 
من  الوقت  وك�سب  القريب،  املدى  على  املناخية  الكوارث  من  والوقاية 
هو  املتاحة،  ال�سرتاتيجيات  ومن  جديدة.  تكنولوجية  اخرتاعات  اأجل 
باعتباره  الأوزون  ومواد  الأ�سود  الكربون  انبعاثات  خف�ش  على  الرتكيز 
الثمرة الدانية: تت�سم التكاليف بانخفا�سها الن�سبي، والتنفيذ اأمر ممكن، 

و�ستكون املنافع متعددة وفورية. 
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اأوروبا:  قارة واحدة وعوامل خمتلفة
�صيناريوهات ال�صكان يف القرن الواحد والع�صرين

�سوف يكون للتطورات الدميغرافية يف امل�ستقبل تاأثرٌي رئي�سٌي على الظروف 
القت�سادية والجتماعية يف اأوروبا. فازدياد �سيخوخة ال�سكان مثال �سيوؤثر 
يف اأمناط ال�ستهالك وطلب الرعاية الجتماعية والتقاعد وعر�ش العمل. 
ال�سكن  �سوق  وعلى  الطبيعية  البيئة  ظروف  على  تاأثري  له  ال�سكان  ومنو 
بينما الزيادة يف ال�سكان ذوي الأ�سول الأجنبية �سيكون لها نتائج اجتماعية 

بعيدة املدى.
القرن  من  الأول  للن�سف  لل�سكان  �سيناريوهني  الدرا�سة  هذه  تعر�ش 
البلدان  هذه  تق�سيم  مت  وقد  اأوروبيا  بلدا   33 ت�سمل  والع�سرين  الواحد 
وو�سط  وجنوب  وغرب  �سمال  هي:  للدرا�سة  ت�سهيال  مناطق  خم�ش  اإىل 
يف   projections ال�سقاطات  عن  هنا  الدرا�سة  وتختلف  اأوروبا.  و�سرق 
منو  ا�ستنباط  اأو  تقدير  على  يقوم  ل  ال�سيناريو  اأن  اإذ  الدميغرافية  حقل 
الجتماعية  بالتطورات  املتعلقة  الفرتا�سات  يف  يتجذر  ولكن  ال�سكان 
هناك  اأوروبا  يف  الدميغرايف.  ال�سلوك  يف  املوؤثرة  والثقافية  والقت�سادية 
بع�ش الجتاهات تكون مت�سابهة يف معظم بلدانها مثل التغري الذي ح�سل 
كذلك  املراأة.  و�سعية  وحت�سن  الدين  دور  وتراجع  القت�سادية  البنى  يف 
�سهدت معظم الدول اجتاهات دميغرافية مت�سابهة مثل النخفا�ش القوي 
الذي حدث يف اخل�سوبة ال�سكانية )متو�سط عدد الأطفال لكل امراأة( منذ 
املهاجرين  اأعداد  وزيادة  العمر  متو�سط  وارتفاع  الع�سرين  القرن  بداية 
الدول  بني  مهمة  اختالفات  هناك  تبقى  ذلك  من  وبالرغم  اأوروبا.  نحو 
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املعي�سة  م�ستويات  يف  الختالف  لذلك،  الوا�سحة  الأمثلة  اأحد  الأوروبية. 
بني الدول ال�سرتاكية �سابقا ودول غرب اأوروبا. وتباين البنى القت�سادية 
ثقافية كبرية مثال يف جمال  اختالفات  لذلك توجد  اإ�سافة  واملوؤ�س�ساتية. 
اإىل  والنظر  املراأة  وحترر  ال�سخ�سية  وامل�سوؤولية  العائلية  القيم  اأهمية 
انعكا�سا  لها  جتد  والثقافية  القت�سادية  الختالفات  هذه  املادية.  الأمور 
�سمال  يف  عالية  اخل�سوبة  تكون  املثال  �سبيل  فعلى  الدميغرايف  التباين  يف 
وجنوب  �سمال  يف  مرتفع  العمر  ومتو�سط  جنوبها  يف  ومنخف�سة  اأوروبا 

اأوروبا ومنخف�ش يف �سرقها.
بالت�سابه  اأوروبا  �ستتميز  اإذا  فيما  هو  للم�ستقبل  بالن�سبة  الرئي�سي  ال�سوؤال 
على  الإجابة  ن�ستطيع  ل  اإننا  الباحثون  يقول  احلظ  ل�سوء  الختالف.  اأو 
الت�سابه  �سيناريو  من  كٍل  ب�سياغة  قمنا  لذلك  وا�سح.  ب�سكل  ال�سوؤال  هذا 
اأو الت�ساق و�سيناريو الختالف يف هذا الكتاب لنعرب عن عدم يقيننا فيما 
يتعلق بامل�ستقبل الدميغرايف لأوروبا. يف احلقيقة اأن الجتاهات الدميغرافية 
غري املوؤكدة تنبع من حقيقة كون القارة متر حاليا مبرحلة انتقالية فيما 
والثقافية. فعملية  ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  بالتطورات  يتعلق 
دول  فيها  مبا  القارة  تنقل  اأن  ميكن  الأوروبي  الحتاد  اإطار  يف  الندماج 
و�سط و�سرق القارة اإىل منطقة اأكرث ازدهارا واأقل جتزوؤ. لكن توجد اأي�سا 
يف الدول امل�ساركة قوى رئي�سية ميكن اأن تعوق مزيدا من الندماج اأو حتى 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  التحول  عملية  حم�سلة  فاإن  لذلك  اإ�سافة  تعك�سه. 
والجتماعي يف و�سط و�سرق اأوروبا تظل غري موؤكدة بدرجة كبرية وميكن 
اأوروبا  اإىل  ثانية  مرة  والعودة  جديدة  �سيا�سية  اأو�ساع  قيام  اإىل  تقود  اأن 
الأوروبي  املجتمع  يتغري  ف�سوف  احل�سيلة  تكن  مهما  اأنه  غري  املق�سمة، 
الدميغرافية  التغريات  من  عددا  مفرزا  القادمة  العقود  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 

الرئي�سية.
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يفرت�ش �سيناريو الت�سابه اأن جميع الدول الأوروبية �ست�سهد منوا اقت�ساديا 
الأوروبي  الحتاد  تو�سيع  نحو  ونزعة  اأ�سا�سيا  تكنولوجيا  وتقدما  قويا 
وتاأكيدا على القيم غري املادية. وا�ستنادا اإىل هذه الفرتا�سات يتوقع هذا 
ال�سيناريو يف عام 2050 باأن اخل�سوبة �سوف تكون ن�سبيا عالية يف كل الدول 
83 �سنة للرجال و86  اإىل  العمر  )1.8 طفل لكل امراأة( و�سريتفع متو�سط 
�سوف  واخلارجة(  الداخلة  الهجرة  بني  )الفرق  الهجرة  و�سايف  للن�ساء 
ال�سكان(. و�سوف يحدث تقارب  يكون موجبا ب�سكل قوي )3-4 بالألف من 
و�سط  دول  اأعلى يف  اقت�ساديا  يت�سمن منوا  اأوروبا  املعي�سة يف  م�ستويات  يف 
فاإن  عليه  وبناًء  القارة.  وجنوب  وغرب  �سمال  يف  مبا  مقارنة  اأوروبا  و�سرق 
يف  اأكرث  بقوة  ترتفع  �سوف  الهجرة  و�سايف  العمر  ومتو�سط  اخل�سوبة 

املناطق الأوىل مقارنة بالأخرية.
للنمو  ا�ستجابة  اأكرث  عام  ب�سكل  تكون  الداخلة  الهجرة  اأن  املالحظ  ومن 
القت�سادي  النمو  يف  الكبرية  اخلارجة.فالفجوة  الهجرة  من  القت�سادي 
�ستكون عامال حمفزا  الثالث  العامل  دول  وكثري من  الأوروبية  الدول  بني 
للنمو  العالية  فامل�ستويات  لذلك  اأوروبا.اإ�سافة  اإىل  للهجرة  للمهاجرين 
القت�سادي ميكن اأن حتفز مواطني الدول الأوروبية الأثرياء للهجرة اإىل 

مناطق اجلذب يف القارة.
يفرت�ش �سيناريو الختالف حدوث ركود يف النمو القت�سادي خ�سو�سا يف 
اأي�سا  ويفرت�ش  الثقافية.  الختالفات  وا�ستمرار  اأوروبا  و�سرق  و�سط  دول 
بني  لالختالف  الرئي�سي  ال�سبب  تكون  �سوف  القت�سادية  الظروف  باأن 
غرب و�سرق اأوروبا. واجلانب الثقايف �سوف يكون امل�سدر الرئي�سي للتباين 
القارة. ونتيجة لهذه الجتاهات القت�سادية والثقافية  بني �سمال وجنوب 
الت�سابه  �سيناريو  اأقل مما يف  تكون معدلت اخل�سوبة  اأن  يتوقع  املفرت�سة 
متو�سط  و�سيكون  �سمالها.  يف  و1.6  اأوروبا  �سرق  يف   1.1 بني  �سترتاوح  اإذ 
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العمر اأقل اإذ يرتاوح بني 70 �سنة للرجال يف �سرق اأوروبا و80 �سنة يف �سمال 
نف�ش  يف  �سنة  و84  �سنة   78 �سيكون  للن�ساء  وبالن�سبة  اأوروبا  وجنوب  وغرب 
موجبا،  الهجرة  �سايف  يكون  �سوف  واأخريا  التوايل.  على  املجموعات  هذه 
الداخلة  الهجرة  �سيا�سات حتديد  نتيجة  الأول  ال�سيناريو  اأقل مما يف  لكن 
يتحرك  ف�سوف  القت�سادي  النمو  يف  التباين  وب�سبب  اأوروبا.  خارج  من 
القارة.  وجنوب  وغرب  �سمال  باجتاه  اأوروبا  و�سرق  و�سط  من  املهاجرون 
اأوروبا )- 1.5  ومن هنا �سوف تكون معدلت �سايف الهجرة �سالبة يف �سرق 
اأوروبا  بالألف من ال�سكان( وموجبة يف اجلزء الغربي وخ�سو�سا يف جنوب 

)3 بالألف من ال�سكان( طبقا ل�سيناريو الختالف.

�لنتائج

لكال  الأخرية وطبقا  العقود  اأوروبا يف  ال�سكان يف  تباطاأ يف منو  لقد حدث 
ال�سيناريوهني �سوف ي�ستمر هذا الجتاه يف امل�ستقبل. ففي �سيناريو الت�سابه 
دول  عدة  يف  لكن  عموما،  اأوروبا  يف  معتدل  �سكاين  منو  يحدث  اأن  يتوقع 
خ�سو�سا؛ الواقعة يف و�سط و�سرق اأوروبا، �سوف يكون تناق�ش ال�سكان اأمرا 
ل مفر منه. بينما يف �سيناريو الختالف �سوف يكون تناق�ش ال�سكان قاعدة 
عامة و�سيبلغ جمموعه 20%، وهذا يف كل املقايي�ش تناق�ش ادراماتيكي غري 

م�سبوق يف التاريخ احلديث على م�ستوى جغرايف كبري مثل اأوروبا.
والوفيات(  الولدات  عدد  بني  )الفرق  لل�سكان  الطبيعي  للنمو  وبالن�سبة 
اخلم�سة  اأوروبا  مناطق  يف  النهاية  يف  �سالبا  و�سي�سبح  منخف�سا  �سيكون 
ال�سكان خالل اخلم�سني  يعتمد منو  �سوف  لذلك  الت�سابه.  ل�سيناريو  طبقا 
�سوف  القريب  املدى  ويف  اأوروبا.  اإىل  الداخلة  الهجرة  على  القادمة  �سنة 
يظل النمو الطبيعي لل�سكان موجبا يف �سمال وو�سط وغرب اأوروبا ويتحول 
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اإىل �سالب يف اجلنوب وال�سرق. النتيجة الوا�سحة ل�سيناريو الت�سابه اأن منو 
وغرب  �سمال  ففي  الأوروبية.  الدول  بني  بقوة  متباينا  يظل  �سوف  ال�سكان 
بينما  القادمة،  �سنة  اخلم�سني  يف   ،%20 بن�سبة  ال�سكان  ينمو  �سوف  اأوروبا 
يف  التباين  هذا  ويعود   .%10 بن�سبة  ال�سكان  يتناق�ش  �سوف  اأوروبا  �سرق  يف 
احلالية  الدميغرافية  البنى  يف  الأ�سا�سية  الختالفات  اإىل  ال�سكاين  النمو 
�سيناريو  يف  اأما  الأجل.  طويلة  تاأثريات  متتلك  والتي  املختلفة  الأقطار  يف 
الختالف ف�سيكون هناك انخفا�ٌش م�ستمٌر يف حجم ال�سكان. غري اأن زيادة 
�سمال  يف  احلايل  القرن  من  الأول  الربع  يف  طريقها  تاأخذ  فقط  طفيفة 
تكون  لن  الدول  لغالبية  وبالن�سبة  الداخلة.  الهجرة  نتيجة  اأوروبا  وغرب 
معدل  وباأي  متى  واإمنا  ل،  اأم  ال�سكان  يف  تناق�ش  �سيحدث  اإذا  ما  امل�ساألة 
وجه  على  اأوروبا  �سرق  يف  كبريا  ال�سكان  انخفا�ش  يكون  و�سوف  �سيحدث. 
احلايل  م�ستواه  من  اأقل  ال�سكان  عدد  �سيكون   2050 عام  ففي  اخل�سو�ش 
الرئي�سي  التحدي  يكون  �سوف  ال�سكان  لتناق�ش  التوقع  هذا   .%40 بن�سبة 
من  الكثري  عليه  و�سترتب  امل�ستقبل.  يف  املنطقة  هذه  دول  �ستواجهه  الذي 
امل�ساكل مثل احلفاظ على م�ستويات مالئمة للخدمات وكيفية التعامل مع 

النكما�ش يف عدد ال�سكان الن�سيطني اقت�ساديا.
مناطق  جميع  يف  ينخف�ش  �سوف  العمل  �سن  يف  ال�سكان  حجم  فاإن  كذلك 
اأوروبا ويف كال ال�سيناريوهني و�سيكون النخفا�ش يف �سرق اأوروبا دراماتيكيا 
بواقع 30% يف �سيناريو الت�سابه و50% يف �سيناريو الختالف و�سيوؤدي ذلك 
اإىل ارتفاع م�ستوى الأجور. و�سيكون هناك اأي�سا انخفا�ش يف حجم ال�سكان 
�سيكون  حيث  اأوروبا  �سرق  يف  وبالأخ�ش  املناطق  معظم  يف  املدر�سة  عمر  يف 
النخفا�ش قويا يف عمر 20 �سنة واملجموعة العمرية ال�سابة. واأما يف �سمال 

وغرب اأوروبا فيتوقع �سيناريو الت�سابه باأن النخفا�ش �سيكون معتدل.
املناطق  ال�سن بقوة يف جميع  ال�سيناريوهني �سوف يزداد عدد كبار  ويف كال 
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ويف  اأي�سا.  بقوة  يرتفع  �سوف  ال�سن  كبار  اإعالة  معدل  فاإن  لذلك  ونتيجة 
معظم الدول �سوف تزداد ن�سبة ال�سكان يف �سن 60 �سنة اأو اكرث اإىل ال�سكان 
يف �سن 20-60 �سنة لتكون بني 30 و40 %. وهذه الن�سبة �ستزداد اإىل 80 % يف 
الزيادة  ف�ستكون  اأوروبا  �سمال وغرب  واأما يف  اأوروبا،  و�سرق  وو�سط  جنوب 
من  مالئمة  م�ستويات  توفري  م�ساألة  فاإن  لذلك  �ستت�ساعف.  لكنها  اأقل 
اإىل م�ستقبل التقاعد وو�سائل حت�سينه �سوف  اإ�سافة  اخلدمات لكبار ال�سن 

تبقى يف الجندة ال�سيا�سية لكل احلكومات الأوروبية يف العقود القادمة.

الأ�سلي للكتاب: العنوان 
 Joop de Beer and Leo van Wissen, Europe: one continent, different worlds : population scenarios for
 the 21st century, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999.
ن�سر يف جملة "النهج"، العدد 33 �ستاء 2003، واأعيد ن�سره يف العدد 34 ربيع 2003، من نف�ش املجلة، 

كعر�ش كتاب، ومت تعديله حيث حذفت منه املادة العائدة للمرتجم.
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املهاجرون والتمييز العن�صري
اجلزائريون يف فرن�صا 1900 - 1962

هجرة  لأقدم  النكليزية  باللغة  ت�سدر  �ساملة  درا�سة  اأول  الكتاب  هذا  يعد 
التي  الدرا�سات  اغلب  اأن  اإذ  اأوروبا،  الثالث نحو  العامل  واأكربها من  �سكانية 
�سدرت حول املو�سوع كانت باللغة الفرن�سية، وهي تك�سف بعمق عن العالقة 

املتبادلة بني ال�ستعمار والهجرة.
الأقليات  واندماج  فرن�سا،  اإىل  الهجرة  اأ�سبحت  املا�سيني  العقدين  خالل 
اظهر  الفرن�سية. فقد  ال�سيا�سة  والعن�سرية مو�سوعات مركزية يف  الثنية، 
ا�ستطالع للراأي العام جرى عام 1990 باأن الهجرة اإىل فرن�سا كانت الق�سية 
ويدور  والقت�سادي.  الجتماعي  التفاوت  ق�سية  بعد  اأهمية  الأكرث  الثانية 
وهل  )العرقية(  الإثنية  الأقليات  م�ستقبل  حول  املكثف  ال�سيا�سي  النقا�ش 
اله�سم  تكون جيوب ع�سرية  اأو  الفرن�سي  املجتمع  تدريجيا يف  تندمج  �سوف 
تهدد وحدة ال�سعب الفرن�سي. ويتم الرتكيز وب�سكل ثابت على و�سع "العرب" 
املنحدرين من �سمال اأفريقيا. ومن بني الأقليات املنحدرة من املغرب العربي 
اإليهم على  اأ�سبحوا هدفا خا�سا للعداء حيث بات ينظر  اجلزائريني الذين 
�سمال  مهاجرو  اأ�سبح  لقد  الفرن�سية.  للهوية  تهديدا  الأجانب  اأكرث  اأنهم 
اأفريقيا وبالخ�ش اجليل الثاين اأكرث عر�سة للحوادث العن�سرية مثل �سوء 
املعاملة والعتداء والقتل باملقارنة مع اأي اأقلية اأخرى. ويف ال�سنوات الأخرية 
خ�سو�سا بعد اأن اأ�سبح �سارل با�سكوا من اجلناح اليميني وزيرا للداخلية عام 
1993 بات اجليل الثاين هدفا ثابتا مل�سايقات ال�سرطة التي نتج عنها توترات 

واحتجاجات يف ال�سواحي اخلارجية ال�سخمة للمدن ذات ال�سكن ال�سيئ.
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العن�سري  والتمييز  الكراهية  ل�سرح ظاهرة  تف�سريين عامني  الكاتب  ويقدم 
"العرب". ويتعمق يف البحث والتحليل ابعد من ذلك  املوجهة خ�سو�سا �سد 
عن عوامل اأخرى تقف وراء هذه الظاهرة. فبالن�سبة للتف�سري الأول هناك عدم 
قبول وكراهية وا�سعة لالختالف الثقايف خ�سو�سا للهوية الإ�سالمية والدليل 
على ذلك النقا�ش ال�ستثنائي الذي دار حول ارتداء ثالث طالبات غطاء الراأ�ش 
عام 1989 وما نتج عنه من اإيقافهن عن الدرا�سة لفرتة موؤقتة. وحديثا و�سل 
ال�سعور املعادي للعرب اإىل اأوجه ب�سبب املخاوف من التطرف الإ�سالمي وحملة 
للكراهية  الثاين  التف�سري  امل�سلحة يف فرن�سا.  الإ�سالمية  تفجريات اجلماعة 
يتعلق بالإرث التاريخي حلرب ا�ستقالل اجلزائر )1954-1962( ففي نهايتها 
من   )pieds noires ال�سوداء  )الأقدام  فرن�سي  م�ستوطن  مليون  حوايل  عاد 
اجلزائر اإىل فرن�سا وعاد اأكرث من مليوين جندي فرن�سي خدموا يف اجلزائر. 
العودة الوا�سعة للم�ستوطنني وعودة مالك القوات امل�سلحة اإىل املجتمع املدين 
الذي خا�ش حربا ا�ستعمارية دموية والتي كانت نتيجتها الهزمية التي منيت بها 
فرن�سا. هذه احلوادث على وجه اخل�سو�ش غذت املجتمع الفرن�سي بالعن�سرية. 
وتعد هذه العن�سر املركزي الذي �ساهم يف زيادة ن�ساط اليمني املتطرف وما نتج 
عنه من بروز اجلبهة القومية التي يقودها املظلي ال�سابق لوبان، ذات التوجه 

املعادي للمهاجرين وللعرب حتديدا. 
اأ�سبح  خاللها  من  التي  العمليات  مناق�سة  هو  الكتاب  هذا  اأهداف  اأحد 
اجلزائريون بنحو خا�ش هدفا للعن�سرية والتمييز والتي تعود اإىل ما قبل 
احلرب اجلزائرية اأي املرحلة املبكرة لال�ستعمار. فقبل احلرب التي اندلعت 
قد  فرن�سا  اإىل  اجلزائريني  هجرة  كانت   ،1954 الثاين| نوفمرب  ت�سرين  يف 
اأخذت طريقها قبل ذلك بن�سف قرن. وجتنيد اجلزائريني الق�سري للعمل 
الفرن�سية  امل�سلحة  والقوات  القت�ساد  حلاجيات  تلبية  الع�سكرية  وللخدمة 
املجتمع  بداأ  فقد  ومنوه.  العن�سري  التمييز  ن�ساأة  اأ�سل  حول  فكرة  يعطي 
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الأوروبي ي�سنف املهاجرين غري الأوروبيني باأنهم غرباء اأو دخالء ذو منزلة 
اأدنى ب�سورة فطرية. 

قد   1920-1910 الفرتة  يف  ن�ساأ  الذي  املبكر  ال�ستعماري  التطور  هذا  وكان 
اأ�س�ش اجلذور العميقة لأمناط الآراء املقولبة وامل�سوهة وللتهمي�ش والتمييز 
الفرن�سي.  املجتمع  يف  العميقة  ب�سماته  ليرتك  ا�ستمر  الذي  العن�سري 
اأوروبا ل ميكن فهمه  وحديثا بداأ املخت�سون يدركون باأن و�سع الأقليات يف 
جذور  لك�سف  ال�ستعمار  من  الأوىل  املرحلة  اإىل  الرجوع  بدون  جيد  ب�سكل 

التمييز العن�سري والتهمي�ش.
التفاعل  �سمن  اإذا،  تقع،  فرن�سا  اإىل  اجلزائر  من  ال�سكانية  الهجرة  جذور 
اأوجدت  التي  العمليات  ت�سمل  فالأوىل  واجلذب،  الطرد  عوامل  بني  املعقد 
العوز واملجاعة يف ريف اجلزائر امل�ستعمرة والثانية تتمثل يف الطلب املتزايد 
الفرن�سي.  القت�ساد  يف  ل�ستخدامها  املاهرة  غري  العاملة  القوى  على 
فا�ستعمار اجلزائر بني 1830-1900 كان له تاأثري مدمر �سخم على القت�ساد 
الأرا�سي  على  ال�سخم  ال�ستيالء  خالل  من  التقليدية  املجتمع  بنية  وعلى 
احلرفية،  ال�سناعة  وحتطيم  اأماكنها،  من  القبائل  وترحيل  الزراعية، 
الفالحني  واإفقار  للعمل  الق�سري  والتجنيد  الثقيلة،  ال�سرائب  وفر�ش 
اوجد  الطريقة  وبهذه  واملجاعة.  للمر�ش  عر�سة  ثابت  ب�سكل  كانوا  الذين 
النظام ال�ستعماري احتياطيا كبريا من البطالة والعمالة الزراعية البائ�سة 
الفقرية التي كانت جاهزة لال�ستخدام بعد عام 1900 عندما واجه القت�ساد 

الفرن�سي نق�سا فيها.
غري  العمالة  يف  نق�سا   1939-1900 الفرتة  خالل  واجهت  قد  فرن�سا  كانت 
وترافق  وا�سع  املواليد على نطاق  انخفا�ش معدل  ب�سبب  ونتج هذا  م�سبوق 
ا�ستخدام  وبدون  الثانية.  العاملية  احلرب  يف  الكبرية  الب�سرية  اخل�سائر  مع 
وكانت  ب�سدة.  منوه  �سيعاق  الفرن�سي  القت�ساد  كان  الأجنبية  العمالة 
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ا�ستجابة احلكومة والقطاع ال�سناعي اخلا�ش هي تطوير اأول نظام يف اأوروبا 
احلديثة ل�ستخدام العمالة الأجنبية على نطاق وا�سع. ففي عام 1930 كانت 
يف فرن�سا اأعلى ن�سبة من الأجانب يف اأوروبا كلها. ويف اإح�ساء 1931 �سكلوا %7 
من جمموع ال�سكان منهم 102.000 يتحدرون من �سمال اأفريقيا. وكان عدد 
الأوىل  العاملية  ارتفع من 13.000 ع�سية احلرب  املهاجرين اجلزائريني قد 
اإىل 130.000 يف عام 1930 واإىل 250.000 عام 1950 و 350.000 عام 1962 يف 
فرن�سا. وكانوا يعملون باأجور منخف�سة ومب�سقة وجور يف الأعمال الع�سلية 
واملوانئ،  وامل�سايف،  الكيمياوية،  والأعمال  املناجم،  الغالب اخلطرة مثل  ويف 
و�سبك املعادن ودباغة اجللود وهي الأعمال التي يرف�سها الفرن�سيون. وقد 
 ،%3.5 فرن�سا  يف  املهاجرين  ال�سكان  جمموع  من  قليلة  ن�سبة  ن�سبيا  �سكلوا 
اأكرب جالية  اإىل 800.000 عام 1973 لي�سكلوا  ارتفع عددهم  ولكن فيما بعد 
باري�ش  مثل  /ال�سناعية  احل�سرية  املناطق  يف  وتركزوا  فرن�سا.  يف  مهاجرة 

ومر�سيليا وليون ولورين واأماكن اأخرى. 
التحقيقات  من  الكثري  ُكتب  والثانية،  الأوىل  احلربني  بني  الفرتة  خالل 
بالوجود  �سمي  ما  حيال  خا�سا  اهتماما  واأظهرت  العرب  حول  ال�سحفية 
تهتم  كانت  واملتخ�س�سة  الأكادميية  املن�سورات  لكن  الغريب،  اأو  الدخيل 
الذين  الأوربيني  غري  املهاجرين  باإمكان  هل  مثل  جوهرية  اأكرث  باأمور 
لهم ثقافة ودين مغاير )خ�سو�سا الإ�سالم( اأن ين�سهروا يف بوتقة املجتمع 
الفرن�سي. وكانت هناك خماوف وا�سعة النت�سار باأن العرب الذين ي�سكنون 
جيوب الأكواخ �سوف يبقون ي�سكلون اأج�ساما غريبة ل ته�سم داخل اجل�سد 

احل�سري الفرن�سي.
من  الأعظم  قلقهم  كان  اجلزائر  يف  الفرن�سيني  امل�ستوطنني  اإىل  وبالن�سبة 
ال�ستعمارية.  اليدولوجية  يعك�ش خلفيتهم  فرن�سا  اإىل  اجلزائرية  الهجرة 
على  امل�سلط  والقمع  الإكراه  جو  من  يهربوا  اأن  ميكن  املهاجرين  اأن  وهو 
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فرن�سا  �سنتها  التي  القوانني  جمموعة  يف  واملتمثل  اجلزائري  املجتمع 
املهاجرين  اأن  من  اخلوف  وكان  وليربالية.  انفتاحا  اأكرث  جو  اإىل  ويذهبوا 
من الفالحني الب�سطاء والأميني يف جمتمع �سناعي متقدم �سوف يحتكون 
بالطبقة العاملة الفرن�سية ويتاأثرون بال�سيوعية وبنقابات العمال اأو بانبثاق 
التي تعترب يف نظرهم هدامة  التاأثريات  احلركة الوطنية اجلزائرية. هذه 
�سوف تعود اإىل القرى اجلزائرية بوا�سطة العودة الدورية للمهاجرين، اإذ اأن 
معظم اجلزائريني ياأتون اإىل فرن�سا للعمل ملدة �سنة اأو �سنتني لغر�ش جمع 
الوجدان  تتاأ�سل يف  و�سوف  الأ�سلية  قراهم  اإىل  العودة  قبل  املال  مبلغ من 
ال�ستعماري.  ال�سرح  بكامل  تطيح  النهاية  ويف  تدمر  ثم  ومن  الوطني 
امل�ستوطنون احلكومة الفرن�سية بتبني  وللخروج من هذه الإ�سكالية طالب 
ا�ستجابت  وقد  الفرن�سي.  املجتمع  يف  للجزائريني  الكامل  ال�سهر  �سيا�سة 
 15 قانون  اإ�سدار  الجتاه  بهذا  اخلطوات  اإحدى  وكانت  لذلك  احلكومة 
متوز| يوليو عام 1914 الذي ي�سمح بحرية الهجرة من اجلزائر اإىل فرن�سا. 
يف  اأي  داخلية  هجرة  البحتة  القانونية  الناحية  من  تعترب  الهجرة  وهذه 
فرن�سية  اعتربت اجلزائر مقاطعة  اأن  بعد  فرن�سا  الواحد وهو  البلد  حدود 
طبقا لت�سريح 4 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 1848 اأي مبدئيا اأ�سبحت امتدادا 
تطالب  اأن  اجلزائرية  العاملة  للقوى  ميكن  عليه  وبناء  الفرن�سي.  للرتاب 
الجتماعية  والإعانة  الرواتب  يف  الفرن�سيني  للمواطنني  م�ساوية  بحقوق 
فاجلزائريون  متاما،  خمتلفة  كانت  احلقيقة  لكن  الجتماعي،  وال�سمان 
يتم  كان  القت�سادي  النكما�ش  فرتة  وخالل  بذلك  املطالبة  ي�ستطيعوا  مل 
العمل.  عن  عاطلني  اأجانب  عماًل  واعتبارهم  بب�ساطة  العمل  من  طردهم 
فقد بات و�سع العامل اجلزائري يف فرن�سا ملتب�سا ومو�سوعا ل�سراع �سيا�سي 
والإمربيالية  حديثا  املنبثقة  القومية  احلركات  بني  وايدولوجي  عنيف 

الفرن�سية.
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ثقافة �ملقاومة

من  اأيقن  اأن  بعد  اجلزائر  يف  ال�ستعماري  اللوبي  واجهت  التي  امل�سكلة 
الهجرة  اإيقاف قانون حرية  العمل على  ال�سهر هي كيفية  �سيا�سة  ا�ستحالة 
اجلزائرية اأو فر�ش رقابة �سديدة عليها. وخالل الفرتة 1914-1962 رف�ست 
وقد  احلركة.  حرية  باإلغاء  ال�سغوط  لهذه  ال�ستجابة  الفرن�سية  احلكومة 
اأخرى وذلك بتقدمي دعم �سمني للحكومة  بو�سائل  اللوبي عن احلل  بحث 
مقابل م�ساومات �سيا�سية لعرقلة الهجرة بفر�ش معوقات اإدارية عليها. ويف 
مع  باملقارنة  حالة  اأ�سواأ  يف  اجلزائريون  املهاجرون  كان  الظروف  هذه  ظل 
الأجانب القادمني من الدول الأوروبية. فقد وقعوا بني احلكومة الفرن�سية 
لطلبات  مو�سوعا  وكانوا  اجلزائر  يف  القوية  ال�ستيطان  وم�سالح  املتواطئة 
اللوبي ال�ستعماري على تدمري قانون حرية  الع�سكرية. لقد عمل  اخلدمة 
احلركة لعام 1914 واملبادئ الأ�سا�سية للم�ساواة التي رفعتها اجلمهورية من 
خالل فر�ش اإجراءات مراقبة �سارمة اإدارية واأمنية. واإحدى اخلطط بهذا 
الفرن�سية من خالل  العام واحلكومة  الراأي  التاأثري يف  الجتاه هو حماولة 
اإل�ساق تهمة اجلرمية املنظمة باملهاجرين اجلزائريني وبوا�سطة اإيجاد مناخ 
التخويف من "العرب" كاأنا�ش بدائيني واأ�سحاب عنف وفا�سقني. واأكد اللوبي 
على اأخطار الهجرة الداخلة على املجتمع الفرن�سي الأم بالقول اأن "الغرباء 
اأو الدخالء " ناقلون ملكروبات خطرية، خ�سو�سا ال�سفل�ش والتدرن الرئوي. 
لي�ش  دورا  ولعب  الأعالم  و�سائل  على  خ�سو�سا  انعك�ش  هذا  الكراهية  جو 
بالقليل يف تغذية العن�سرية التي ا�ستمرت اإىل ما بعد فرتة ال�ستعمار. ومبا 
كلية. فقد  الهجرة اجلزائرية  اإيقاف  يتمكن من  ال�ستعماري مل  اللوبي  اأن 
مت تاأ�سي�ش نظام ا�ستعماري جديد للمراقبة الأمنية يقتفي اأثر اجلزائريني 
يف فرن�سا وعالقتهم باحلركات ال�سيا�سية. هذه العمليات تخربنا كثريا عن 
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بناء العن�سرية وعن الدور الكبري الذي لعبته النخب ال�ستعمارية يف تنظيمه 
وكيف انبثق الت�سنيف العن�سري وتطور يف �سياق تاريخي حمدد.

لو�سع  بالن�سبة  تطبيقات  له  امل�ستْعَمرة  اجلزائر  يف  املقاومة  ثقافة  فهم 
املركزية  املالمح  اأحد  اأن  الفرن�سي، حيث  املجتمع  املهاجرين اجلزائريني يف 
ال�سديد  البطء  هو  فرن�سا  يف  اجلزائري  للوجود  بالن�سبة  اإثارة  والأكرث 
املجتمع  يف  مهم�سني  اجلزائريون  بقي  احلقيقة  ففي  الندماج.  عملية  يف 
اإىل  ذلك جزئيا  يعزى  اأن  الطويل لهجرتهم وميكن  التاريخ  رغم  الفرن�سي 
اأنهم كانوا هدفا للعن�سرية. وهناك عدد اآخر من العوامل �ساعد على تاأكيد 
باملجتمع  الت�سال  يبداأوا عملية  اأن اجلزائريني مل  عزلة اجلزائريني منها 
الفرن�سي عند و�سولهم اإىل فرن�سا بل كان لهم ات�سال �سابق بالفرن�سيني يف 
اجلزائر ملدة قرن. وكرد فعل لل�سيطرة ال�ستعمارية التي ات�سمت بال�ستغالل 
الوطنية  الهوية  عن  الدفاع  اآليات  من  نطاقا  اجلزائريون  بنى  وال�سطهاد 
ت�سمل اإبقاء احلدود الجتماعية والثقافية متميزة ب�سكل جذري عن املجتمع 
والأوروبيني  اجلزائريني  بني  املختلط  الزواج  املثال  �سبيل  فعلى  الفرن�سي. 
كان  الإثنية  احلدود  على  للحفاظ  ح�سا�سية  الأكرث  املوؤ�سرات  من  كواحد 
اجلالية  مقاومة  على  �ساعد  اأخر  عامل  وهناك  موجود.  غري  الغالب  يف 
اجلزائرية للذوبان يف املجتمع الفرن�سي هو النمط الدوري للهجرة حيث كان 
العمال يتحركون ب�سكل ثابت بني فرن�سا وقراهم الأ�سلية يف اجلزائر. فعلى 
�سبيل املثال يف منطقة غرب اجلزائر يعود العمال املهاجرون �سنويا يف وقت 
احل�ساد مل�ساعدة ذويهم وبهذه الطريقة يحتفظ املهاجر بجذور بيئته ويتزود 

با�ستمرار مب�سادر تقاليدها.
عام  حدود  يف  ولكن  ذكور  هجرة  طويلة  ولفرتة  اجلزائرية  الهجرة  كانت 
يف  وال�ستيطان  العائلي  ال�سمل  جمع  عملية  اإىل  طريقها  تاأخذ  بداأت   1948
يف  ذروتها  يف  متاما  كانت  التي  للهجرة  الثانية  املرحلة  متثل  وهذه  فرن�سا. 
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الفرتة 1948-1954 عندما اندلعت احلرب اجلزائرية ل�سرتجاع ال�ستقالل. 
وكانت اإحدى النتائج الرئي�سية للحرب ا�ستمرار اأو حتى تعمق عزلة اجلالية 
ال�سرطة  لعمليات  هدفا  اأفرادها  واأ�سبح  الفرن�سي.  املجتمع  عن  اجلزائرية 
الوطني  التحرير  جبهة  وكانت  العن�سري.  للعنف  وعر�سة  وللكراهية 
اجلزائرية تتمتع بنفوذ و�سط اجلالية اجلزائرية يف فرن�سا وحتى مع نهاية 
احلرب حاولت احلكومة اجلزائرية امل�ستقلة اجلديدة اأن تبقي روابطها مع 
العمالية  اأجهزتها يف اخلارج مثل الحتادات  مواطنيها يف فرن�سا من خالل 

وجمعية ال�سداقة مع اأوروبا.
نتجت  التي  اجلزائرية  للهجرة  الطويل  التاريخ  هذا  خالل  من  ن�ستطيع 
اأي  اأكرث من  ملاذا حافظ اجلزائريون  نفهم  اأن  ا�ستعمار اجلزائر  اأ�سا�سا من 
درجات  لأعلى  هدفا  لذلك،  وا�ستمروا،  متيزهم  على  اأخرى  اأثنية  جمموعة 

التمييز العن�سري.
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منه املادة العائدة للمرتجم. 
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الهجرة ال�صكانية وجتارة الب�صر 
يف ال�صرق الأو�صط

الهجرة يف ال�سرق الأو�سط نادرا ما حتظى بتغطية الإعالم الغربي. ففي الغرب 
الفل�سطيني- ال�سراع  بق�سية  منوذجي  ب�سكل  الأو�سط"  ال�سرق   " يرتبط 
الإ�سرائيلي وجيوبولتيك النفط اأو اأكرث حداثة مع احلرب يف العراق. امل�ساكل 
الأخرى التي تعي�سها املنطقة غالبا ما تهمل اأو يجري التعامل معها كجزء 
من م�سكلة اأو�سع هي عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي. واحدة من هذه امل�ساكل هي 
املنطقة  يف  متزايدا  اهتماما  هناك  اأن  تبيان  اإىل  يهدف  املقال  هذا  الهجرة. 

مبو�سوع الهجرة خ�سو�سا غري ال�سرعية منها.

�ل�سرق �الأو�سط و�لهجرة �لدولية

العامل  يف  املهاجرين  جمموع  من   %10 من  اأكرث  الأو�سط  ال�سرق  ي�ستقطب 
املهاجرة يف  اأعلى تركز للعمالة  العربي  الغنية يف اخلليج  الدول  وت�ست�سيف 
والالجئني  املوثقني  غري  واملهاجرين  ال�سرعيني  املهاجرين  وجود  العامل. 
وجمموعات خا�سة يعطي للهجرة يف املنطقة وجها خمتلفا. هجرة العمالة اأو 
) العمالة املتعاقدة ( تكون منوذجيا ذات طبيعة موؤقتة مع عدم وجود توقعات 
باكت�ساب حقوق الإقامة الدائمة اأو املواطنة بالن�سبة للمهاجرين )خ�سو�سا 
يف اخلليج العربي حيث ميثل املهاجرون من جنوب-�سرق اآ�سيا يف الغالب ربع 
جمموع ال�سكان(. تقدر املنظمة الدولية للهجرة بتحفظ باأنه يوجد حاليا 14 

مليون مهاجر دويل و6 مليون لجئ يف ال�سرق الأو�سط. 
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ت�ست�سيف ال�سعودية اأكرب عدد من ال�سكان الأجانب يف املنطقة يقدر بـ 6.2 
بلدان  من  اآخرين  بلدين  يف  للمهاجرين  كبري  وجود  هناك  اأي�سا  مليون. 
جمل�ش التعاون اخلليجي هما: الإمارات العربية حيث يقدر عدد الأجانب 

بـ 1.7 مليون والكويت 1.3 مليون.
ياأتي  املنطقة )3.2 مليون(  املهاجرين يف  اأكرب جمموعة من  الهنود  ي�سكل 
ال�سعودية  يف  رئي�سي  ب�سكل  يرتكزون  مليون(   1.8( امل�سريون   بعدهم 
مليون(   1.2( والباك�ستانيون  الأخرى  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  وبلدان 
العربية:  واجلزيرة  العربي  امل�سرق  يف  تقيم  اأخرى  جمموعات  وهناك 
وال�سريالنكيون   )849.00( والفلبينيون   )827.00( البنغالدي�سيون 
املجل�ش  وبلدان  ال�سعودية  يف  الغالبية   470.00( والأردنيون    )582.00(
الأخرى( واليمنيون )463.00 الغالبية يف ال�سعودية( والإيرانيون )الغالبية 
الغالبية يف  والعراقيون )393.00  والبحرين(  والكويت وقطر  الإمارات  يف 

الأردن و�سوريا(.
بتنفيذ  التعاون اخلليجي  بداأت حكومات دول جمل�ش  الأخرية  ال�سنوات  يف 
�سيا�سات �سارمة يف جمال اإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الأجنبية 
خ�سو�سا يف القطاع اخلا�ش. حيث فر�ست قيودا على ت�سغيل العمالة غري 
ور�سوما  الوطنية  العمالة  لت�سغيل  الأدنى  احلد  متثل  وح�س�سا  الوطنية 
من  كال  طالت  التطبيقات  هذه  الوطنية.  غري  العمالة  تاأجري  على  اأعلى 
العرب  املهاجرين  اأن  مبا  لكن  املنطقة  يف  العرب  وغري  العرب  املهاجرين 
ي�سغلها  اأن  ميكن  التي  واليدوية  والفنية  الإدارية  املهن  يف  للعمل  يتجهون 
العمال  ح�سة  من  و�سعوبة  خطورة  الأكرث  الأعمال  تكون  لذا  املواطنون 
الآ�سيويني. لذلك من املرجح اأن ي�ستبدل الباحثون عن العمل من املواطنني 
العمل  فر�ش  تقل  ثم  ومن  الآ�سيويني  بدل  امل�ستقبل  يف  العرب  املهاجرين 

بالن�سبة للمهاجرين العرب يف البلدان املذكورة. 
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يتعلق  الأمريكي  الكونغر�ش  اإىل  تقرير  ُقدم   2004 يونيو  حزيران|  يف 
مهما  عددا  لديها  باأن  يعتقد  بلدا   140 التقرير  هذا  و�سمل  الب�سر  بتجارة 
ثالث  اإىل  الدول  �سنفت  وقد  التجارة.  هذه  �سحايا  من  قا�سية  وباأ�سكال 
�سد  الكفاح  يف  الأدنى  احلد  ملعايري  احلكومة  ا�ستجابة  لدرجة  طبقا  رتب 
التجارة. وقد احتفظت كل من البحرين والكويت ولبنان وال�سعودية  هذه 
باملرتبة الثانية بعد اأن اأزيلت من املرتبة الثالثة وهذا يعود جلهودها املهمة 
جمل�ش  دول  من  بع�سا  اأن  يو�سح  وهذا  الأدنى.  احلد  ملعايري  لال�ستجابة 
ورغم  الب�سر.  جتارة  مكافحة  يف  اأكرث  جهودا  بذلت  اخلليجي  التعاون 
وت�سبح  التجارة.  هذه  له  تتجه  الذي  الأول  املكان  املجل�ش  دول  تظل  ذلك 
اأن  التقارير  التجارة. وذكرت  ملثل هذه  �سائعا  ب�سكل متزايد هدفا  اإ�سرائيل 
ال�سوفيتي  الإحتاد  من  اأخرى  ودول  واأوكرانيا  ورو�سيا  مولدافيا  من  ن�ساء 
التجاري.  اجلن�سي  ال�ستغالل  لغر�ش  اإ�سرائيل  اإىل  تهريبهن  يتم  ال�سابق 
كذلك الأ�سخا�ش الباحثون عن عمل جتري املتاجرة بهم حيث يعملون يف 
قا�سية  عمل  واأ�سكال  اجل�سدي  لالإيذاء  ويتعر�سون  اإجباري  عمل  ظروف 
القليلة حتب�ش جوازاتهم  الأجانب ذوي اخلربة  العمال  الكثري من  اأخرى. 
وتغري عقود عملهم ويعانون من عدم دفع رواتبهم ملدد خمتلفة وبدرجات 
خمتلفة. وقد جلبت ال�سركات الإن�سائية وامل�ساريع التجارية الأخرى عمال 
م�ساوية  ظروف  يف  للعمل  اإ�سرائيل  اإىل  وبلغاريا  ال�سني  من  الذكور  من 

للعبودية اأو الأ�سغال ال�ساقة غري الطوعية.
يبني  للكونغر�ش  املقدم  التقرير  الب�سر.  جتارة  من  ي�سلم  مل  العراق  حتى 
فيه:  يرد  حيث  احلرب  نتيجة  طريقها  اأخذت  املمكن  من  التجارة  هذه  اأن 
ي�سهد العراق موؤ�سرات على انبثاق م�سكالت جتارة الب�سر. فوجود ال�سكان 
مف�سولني  واأطفال  لالإغراء  عر�سة  واأخريات  الأرامل  والن�ساء  النازحني 
البقاء  اأجل  من  الإن�سانية  امل�ساعدة  على  يعتمدون  اأيتام  اأو  عائالتهم  عن 
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كل هوؤلء يكونون م�سدرا للعمل امل�ستَغل اأو اجلن�ش. يف كثري من حالت ما 
بعد احلرب ًت�ستغل العنا�سر املجرمة انك�سار حكم القانون وياأ�ش العائالت 
يف  للعمل  الأ�سخا�ش  وخديعة  واإجبار  خطف  يجري  حيث  ماديا  املهددة 
فيها  ي�سعف  التي  احلالت  يف  اأي�سا  بالب�سر  املتاجرون  وينتع�ش  الدعارة. 
فيما يخ�ش اخلدمات واحلماية  التحتية  البنية  نق�ش يف  القانون. وهناك 
التي من املفرت�ش اأن تقدم اإىل ال�سحايا. هذا النق�ش يف اخلدمات الطبية 
اأن ي�سجع زيادة وقوع الأ�سخا�ش ك�سحايا  والإر�ساد واحلماية من املحتمل 
على  الطلب  يزداد  العامل  من  اأخرى  اأماكن  يف  راأينا  وكما  التجارة.  لهذه 
واملوظفني  )املنفيني(  واملغرتبني  الأجنبية  القوات  وجود  مع  البغاء 

الدوليني الذين يتقا�سون دخول جيدة.
اإىل  الذي ظهر  الفدية  اأجل  انت�سار الإعالن عن اخلطف من  ل�سوء احلظ 
يعطى  بداأ   2003 ربيع  الرئي�سية يف  الع�سكرية  العمليات  نهاية  بعد  ال�سطح 
ذات  يف  التقارير  تكتب  بداأت  حيث  املذكور  التقرير  يف  الوارد  للقلق  مربرا 

ال�سنة عن العديد من حالت اخلطف من اأجل املتاجرة بالإن�سان.
وقتل  العراق  يف  الأجانب  العمال  من  الكثري  خطف  الإعالم  انتباه  وجلب 
البالد  يف  عمل  عن  بالبحث  اأ�سال  يرغبون  العمال  هوؤلء  منهم.  العديد 
)رغم اأن بع�ش احلكومات لأ�سباب اأمنية مل ت�سجع اأو حتى منعت مواطنيها 

من البحث عن فر�ش العمل يف العراق(.
وقد ذكرت التقارير باأن هناك منطا جديدا من التجارة بالعمالة املهاجرة 
العراق  اإىل  الدخول  الفو�سى وارتخاء متطلبات  ب�سبب  ب�سكل وا�سح  انبثق 
والهند  بنغالدي�ش  من  مواطنون  احلرب.  اأعقبت  التي  املرحلة  خالل 
وال�سومال ودول اأخرى وعدوا بالعمل يف الأردن من قبل الوكالء املحليني 
قد  ذلك  من  بدل  وكان  منهم.  باه�سة  ر�سوما  تقا�سوا  والذين  الأردنيني 
اأنف�سهم.  اأخذوا عرب احلدود اإىل ال�سحراء العراقية وتركوا هناك ليعيلوا 
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�سقطوا  الأقل  على  مهاجر  األف  فاإن  الإعالمية  التقارير  لبع�ش  وطبقا 
اأيار| ماي 2003 وحاولوا العبور ثانية اإىل الأردن  �سحية هذا الحتيال يف 
العراق ) يف بع�ش الأوقات  اأخرى من  بعد �سهور ق�سوها يف بغداد واأجزاء 
واجهوا حالة املواجهات الع�سكرية( بدون عمل وغذاء ونقود اأو وثائق �سفر 

�ساحلة وتاأ�سريات دخول.

�لتجارة بالن�ساء من �أجل �ال�ستغالل �جلن�سي

ال�ستغالل اجلن�سي.  لغر�ش  الب�سر  الأخرية ظاهرة جتارة  العقود  منت يف 
الوعد  مع  الغر�ش  لهذا  ال�سابات  الن�ساء  من  الكثري  اجتذاب  يتم  حيث 
ت�سبه  و�سعية  يف  النهاية  يف  يقعن  حال  اأية  على  ال�سريع.  املادي  بالك�سب 
الو�سطاء  الرجال  قبل  من  تاأخذ  عليها  املح�سل  املبالغ  حيث  العبودية 
واخلوف  للتهديد  اإ�سافة  وج�سدية  نف�سية  ل�سغوط  ويتعر�سن  والوكالء. 
ت�ستخدم  �سائعة  و�سائل  تكون  وهذه  الأ�سل  بلدان  عائالتهن يف  انتقام  من 
اجلوازات  حجز  كذلك  �سحاياهم.  على  لل�سيطرة  الب�سر  جتار  قبل  من 
اإ�سافة اإىل عبودية الَدين هي و�سائل �سائعة اأخرى ملمار�سة  وتذاكر ال�سفر 
الن�ساء الالتي مت تهريبهن لأغرا�ش جتارة اجلن�ش. تدخل  ال�سيطرة على 
الَدين عندما ي�سبح عملها و�سيلة لإعادة دفع الديون  ال�سحية يف عبودية 
الو�سطاء  للرجال  امل�سغلون  يدفع  اأن  وميكن  مقدما.  تدفع  التي  املبالغ  اأو 
من  تخ�سم  املبالغ  هذه  عاملة.  لكل  دولرا   5000 اإىل  ت�سل  مبالغ  مقدما 
قبل امل�سغل من راتب العاملة حتى ي�سبح دفع التعوي�سات ي�ستغرق �سنوات 

عديدة. 
اأو�سح لظروف  اإ�سرائيل مرة ثانية هي البلد الذي �سمح البحث فيه لفهم 
الن�ساء املهَربات لغر�ش ال�ستغالل اجلن�سي حيث ت�سرح التقارير و�سعيتهن 
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م�سادرة  وجتري  الغت�ساب  وتكرار  الإكراه  منهن  الكثري  يكابد  يلي:  كما 
وثائقهن وبيعهن يف املزاد العلني. ويجربن يف الغالب على ممار�سة الدعارة 
بالنقل  اخلا�سة  ديونهن  ي�سددن  حتى  مبالغ  اأية  على  احل�سول  بدون 
والبيع. ويف حالت كثرية يبعن اإىل قواد اآخر ويجب عليهن يف هذه احلالة 
اإعادة الديون اجلديدة. ويهدد الكثري من الن�ساء باأنه يف حالة جلوئهن اإىل 
�سرعيات  غري  مهاجرات  باعتبارهن  احلياة  مدى  �سجنهن  �سيتم  ال�سرطة 
عمل  من  يخ�سن  وباللغة  بحقوقهن  معرفتهن  عدم  وب�سبب  اإ�سرائيل.  يف 
الأمر  به  ينتهي  اأق�سى. عدد منهن  ت�سعهن يف ظروف  اأن  اأي حركة ميكن 
يباع  اإمكانية للهروب وعدد منهن  حمتجزا يف �سقق خا�سة مع عدم وجود 
مرة ثانية وثالثة من بيت دعارة اإىل اآخر حتى ي�ستهلكن وي�سبحن عباأ على 

م�سغليهن ويف النهاية ي�سلمن اإىل ال�سرطة.

�لتجارة باالأطفال و�أ�سكال �أخرى من �لتجارة

اآ�سيا  �سرق  جنوب-  من  �سنويا  به  املتاجرة  جتري  الأطفال  من  مهم  عدد 
ركوب  ميتهن  )فار�ش  كجوكي  للعمل  العربي  اخلليج  دول  اإىل  وال�سودان 
اخليل اأو اجلمال ( يف م�سابقات اجلمال ال�سعبية. وهذا يعود اإىل خفة وزن 
�سنتني.  عمر  من  ا�ستخدامهم  يجري  حيث  ال�سغرية  الأعمار  يف  الأطفال 
اأو بيعهم من قبل  اأن يتم اختطافهم  اإما  اأن هوؤلء الأطفال  تذكر التقارير 
عائالتهم. يف معظم احلالت يباع الأطفال من قبل عائالتهم مقابل مبلغ 
قليل ي�سل اإىل 75 دولرا اأمريكيا اأحيانا لكن ال�سائع اأكرث مقابل دفع مئات 
قليلة من الدولرات �سهريا ملدة �سنة اأو �سنتني من اخلدمة. يف حني ميكن 

اأن يقب�ش املتاجرون بالأطفال 5000 دولرا عن كل طفل.
ا�ستنادا اإىل التقارير الإعالمية ُيحرم الأطفال املتاجر بهم اإىل دول اخلليج 
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ي�سمح  ول  الكايف  الطعام  تناول  من  )اجلوكي(  اجلمال  فرو�سية  لغر�ش 
بزيادة وزنهم. ويعي�سون يف ظروف غري اإن�سانية ويح�سرون يف غرف �سغرية 
ويف الغالب يجوعون قبل ال�سباق الكبري. معظم الأطفال الذين اأعيدوا اإىل 
بهم  التجارة  اأن  ب�سبب  والديهم  على  التعرف  اأو  تذكر  ف�سلوا يف  عائالتهم 
الكثري منهم مل يتمكن من احلديث  تتم بني عمر �سنتني وخم�ش �سنوات. 
اإىل بقائهم فرتة طويلة  بلغته الأم ومل يعرف ثقافته الأ�سلية وهذا يعود 
يف دول اخلليج. وقد واجهت غالبية جوكي اجلمال �سدمات عاطفية حادة. 
الغالب  ويف  جانبا  ُيرمى  منهم  والكثري  يعتقوا  �سنا  اأكرب  ي�سبحوا  وعندما 

ي�سبح من الأجانب غري ال�سرعيني. 
الزواج  يف  يتمثل  الأو�سط  ال�سرق  يف  خ�سو�سا  التجارة  من  الثاين  ال�سكل 
اخلليج  دول  مواطني  من  عددا  فاإن  الإعالمية  للبحوث  طبقا  العريف. 
من  �سابات  ن�ساء  من  يتزوجون  باخل�سو�ش(  وقطر  )ال�سعودية  الأغنياء 
الدول الإ�سالمية الأفقر مثل م�سر اأو من املجتمعات الإ�سالمية يف الدول 
الآ�سيوية مثل الهند. حيث يدفع املهر اإىل عائلة العرو�ش والذي هو �سكل 
ينتهي  اأن  ميكن  الزواج  عقد  من  النمط  هذا  ال�سخ�سي.  املايل  الدفع  من 
على  العائالت  حت�سل  احلالت  من  كثري  يف  اأن  ويزعم  اأ�سبوع.  من  اأقل  يف 
هذه  للزواج.  القانوين  العمر  يف  بنتهم  اأن  تبني  طبيب  من  مزورة  �سهادة 
ال�سهادة مطلوبة اإما لكون الكثري من الن�ساء ال�سابات حتت العمر القانوين 
ِي�سجلن عند الولدة. ويف كل الأحوال فهن غري مرئيات من  اأو مل  للزواج 
ويف  الكاملة.  القانونية  للحماية  موؤهالت  وغري  الأ�سا�ش  يف  املجتمع  قبل 
العمل  على  يجربن  مطلقات  وب�سرعة  اأنف�سهن  يجدن  اأن  ميكن  وقت  اأي 
ل�سخ�ش  تزويجهن  يجري  اأو  الأجر  املدفوعة  غري  اليدوية  الأعمال  يف 
الهروب  على  قادرات  غري  الغالب  يف  يكن  ال�سابات  الن�ساء  بالوكالة.  اآخر 
الدبلوما�سيني.  املوظفني  اإىل  الو�سول  حتى  اأو  بعائالتهن  لالت�سال 
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العرب  املهاجرين  العمال  من  الكفيل  فيها  يطلب  حالت  اأي�سا  و�سجلت 
الزواج من اأخواتهم اأو قريباتهم مقابل ح�سولهم على رخ�سة العمل.

خالل عام 2004 اأجرت املنظمة الدولية للهجرة بحثا بعنوان "تقييم ميداين 
الو�سعية  لدرا�سة  يهدف  هذا  البحث  م�سروع  العراق".  يف  الب�سر  لتجارة 
العراق.  واإىل  من  والأطفال  الن�ساء  من  خ�سو�سا  الب�سر  لتجارة  احلالية 
ال�سحايا  تتعامل مع  التي  املجموعات  امل�سروع معلومات من  و�سوف يجمع 
واأولئك الذين يكونون عر�سة لهذه التجارة. و�سوف توؤ�سر الدرا�سة حجم 
واجتاهات الهجرة بالب�سر يف ال�سياق العراقي وت�سع تو�سيات وتن�سر تقريرا 
حول هذا النوع من التجارة من واإىل العراق وت�ساهم باجتاه تاأ�سي�ش �سبكة 

منظمات حكومية وغري حكومية.
العن�سر  الجتماعية  والظروف  والفقر  الب�سر  جتارة  بني  العالقة  متثل 
الأ�سا�سي يف اأي فهم لأ�سباب هذا النوع من التجارة. ويجب اإعطاء الأولوية 
الفجوة  فاإن  لذلك  اإ�سافة  الأ�سل.  جمتمعات  من  بدءا  املمكن  للعالج 
التي تكون  واملنطقة  التجارة  الأ�سل ل�سحايا هذه  الثقافية بني جمتمعات 
�ساحة لها وهي يف هذه احلالة دول اإ�سالمية يف الغالب ويف بع�ش احلالت 
التقدير  اأن ل يكون ناق�ش  الفجوة متثل عامال يجب  دول حمافظة-هذه 

يف اأي بحث يف هذا املو�سوع.

International Migration, vol. 43 )1|2(, IOM, 2005. الرتجمة عن جملة:
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الهجرة ال�صكانية وظاهرة العوملة

اأجنزت العلوم الجتماعية وفروع املعرفة الأخرى املرتبطة بها خالل العقود 
اأحداث  الأخرية درا�سات معمقة عن املميزات املتعددة للهجرة وتاأثرياتها يف 
امل�سيفة  البلدان  من  كل  يف  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  التغيريات 
وبلدان الأ�سل. وك�سفت هذه الدرا�سات تعقد ظاهرة الهجرة و�سرورة درا�ستها 
باإتباع طريقة تعدد الخت�سا�سات للو�سول لفهم اأف�سل لها. وحتيل منهجية 
كالفال لدرا�سة حركية ال�سكان اإىل درا�سات تتعلق بامل�سافة )البعد( والقيمة 
كل  وتاأثريات  احلياة  وطريقة  الجتماعية  وال�سبكات  لالأماكن  القت�سادية 
ذلك على الهجرة. يف تطور منهجية العلوم الجتماعية كان مفهوم )الدفع 
على  يقوم  والذي  الهجرة  اأ�سباب  تعليل  يف  ي�ستخدم  ما  غالبا  –اجلذب( 
دليل جتريبي يخ�ش الهجرة الداخلية واخلارجية )الدولية( يف املجتمعات 
ال�سناعية والريفية. وعلى قاعدة هذا املفهوم يهاجر الأ�سخا�ش اإىل املناطق 
التي تتوفر فيها فر�ش عمل اأف�سل من اأماكن اإقامتهم. ويف برنامج بحث جلنة 
"التغيري العاملي وحركية ال�سكان" اعترب هذا املفهوم قدمي من بع�ش النواحي 
وب�سيط جدا يف هذه الأيام لتف�سري الهجرة التي لها عالقة بال�سروط املالية 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  ال�سكان  حركية  ون�ساأت  الإنتاجية.  وبالن�ساطات 
اأي�سا من ال�ستهالك وي�ستطيع املرء اأن يالحظ تنوعا كبريا يف تدفق ال�سكان 
حيث �سببه الأويل الرتفية وال�سياحة والبحث عن اأ�سلوب حياة جديد وهذا 
يختلف عن العالقة بني عمر املهاجر واأماكن الأ�سل وتاأثريهما يف الهجرة. 
املجتمع بعد  الذي يحدث يف  البنيوي  للتغري  ال�سكانية مراآة  وتعد احلركية 

ال�سناعي حيث الختالفات بني الن�ساطات املتنوعة اأقل حتديدا. 
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الع�سرين  القرن  نهاية  بني  ال�سكان  حركية  طبيعة  يف  تغريات  حدثت  لقد 
وبداية القرن الواحد والع�سرين ب�سكل رئي�سي مدعومة من قبل عملية العوملة 
اجلارية ونتائجها غري املبا�سرة ال�سيا�سية والتكنولوجية والقت�سادية. ففي 
املجال ال�سيا�سي �ساهمت العوملة يف تدفق ال�سلع املادية وغري املادية على نطاق 
اإقليمية  اقت�سادية  موؤ�س�سات  واإيجاد  الكمركية  احلواجز  تقليل  ويف  عاملي 
انتقال  والدولية  الداخلية  احلدود  وتقلي�ش  اإلغاء  و�سهل  وجديدة.  كبرية 
روؤو�ش الأموال وتو�سع التجارة وميكن اأن ي�ساف اإىل ذلك الهجرة ال�سكانية. 
ويف  التكوين  يف  فيها  ومرغوبا  "�سرعية"  وتكون  ت�سجع  اأن  ميكن  الأخرية 
اأن  ميكن  الهجرة  هذه  الوقت  نف�ش  ويف  الأكرب  القت�سادية  املناطق  وظيفة 
تكون دائمة اأو لفرتة طويلة اأو موؤقتة اأو لعدد حمدود من ال�ساعات اأو لأيام 
قليلة اأو عر�سية اأو متكررة. على اأية حال هناك هجرة اأخرى ل يخطط لها 
املناطق  يف  وتن�ساأ  �سرعية"  "غري  عامة  ب�سورة  ت�سمى  فيها  مرغوب  وغري 
ما  حد  اإىل  ي�سجع  الهجرة  من  ال�سنف  هذا  حتى  تطورا.  الأقل  اخلارجية 
القت�سادية  العمليات  بناء  اإعادة  من  تن�ساأ  التي  العمل  �سوق  حاجات  ب�سبب 
حيث يظهر نق�ش مهم يف قطاعات اإنتاجية وخدمية معينة مع الطلب على 
قوى عاملة ذات كفاءة اأكرث اأو اأقل. الهجرة " غري ال�سرعية" ميكن اأن تكون 
اأي�سا موؤقتة اأو دائمة رغم اأن احلالة املوؤقتة املتكررة ل ميكن اأن تكون عملية 
ب�سبب �سعوبات عبور احلدود. وهذا ميثل اخلطر الرئي�سي بالن�سبة للمهاجر 
غري ال�سرعي اأو غري املنتظم اأو ال�سري ويحدد بالتايل هجرته. يجد هوؤلء 
املهاجرون اأنف�سهم يف و�سعية يف�سلون فيها مواجهة و�سعية غري م�ستقرة يف 

البلد امل�سيف بدل من العودة اإىل بلدانهم الأ�سلية. 
من الناحية التكنولوجية متتلك العوملة تاأثريا اإيجابيا على حركية ال�سكان 
يتمثل يف زيادة �سرعة وكفاءة و�سائل النقل وانخفا�ش اأجورها. اإ�سافة لذلك 
وا�سعة  �سبكة  بناء  من  ومكنت  كبريا  تقدما  املعلومات  تكنولوجية  اأجنزت 
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تو�سع  من  هذه  �سهلت  وقد  والنامية.  املتقدمة  البلدان  يف  الت�سالت  من 
للمهاجرين.  الأ�سلية  واملجتمعات  املناطق  مع  وامل�ستمرة  الثابتة  الت�سالت 
هذه الإمكانيات اجلديدة يف اإدامة الت�سالت الجتماعية والقت�سادية تكون 
على �سبيل املثال مت�ساوية لكل من املتقاعد الأملاين الذي يق�سي �ستة اأ�سهر 
من كل �سنة يف ال�ساحل ال�سباين والذي يريد اإدامة ات�ساله مع عائلته ورمبا 
اأفريقي �ساب يعمل يف ريف ميزوجيورنو*  اأي�سا مع طبيبه اخلا�ش ولعامل 
اأ�سدقائه يف  ويرغب بالحتفاظ بعالقته مع ع�سريته يف بلده الأ�سلي ومع 
الدول ال�سناعية الأخرى وي�ستلم معلومات جديدة حول توفر فر�ش العمل 
الأف�سل. ونتيجة تطور الخرتاعات التكنولوجية ميكن للحركية ال�سكانية 
اليوم اأن تكون مببادرة �سخ�سية اأو عائلية اأو تعود لع�سرية واحدة )جماعة( 
لكن يف كل الأحوال هي تعود لنظام �سبكة حيث اأماكن الأ�سل والو�سول تكون 
املكانني.  املعلومات والت�سالت بني  اأكرث تعقيدا حيث تتدفق  فروعا لنظام 
نظام ال�سبكة ميكن من اأ�سكال من احلركية ال�سكانية اأكرث ا�ستمرارية حيث 
ي�سكل )انتقال �سكانيا( منظما يتوافق مع الف�سول القت�سادية واحلاجيات 
الجتماعية. التاأثري التايل ملثل هذا النظام اجلديد للحركية ال�سكانية يتمثل 
اأي�سا بحقيقة باأن الندماج الكلي يف املجتمع امل�سيف مل يعد من املتطلبات 
الدائمة. بدون �سك توجد ات�سالت بني املهاجرين واملجتمع امل�سيف تتم عرب 
ا�ستخدام اخلدمات والبنى التحتية ولكن م�سادر" �سبكة" املجتمع تكون اأكرث 
ات�ساقا واأطول عمرا يف اإدامة هذه الت�سالت. لذلك يجب اأن يكون املرء اأكرث 
نف�ش  امل�سيفة. يف  املجتمعات  الندماج" يف  "�سبه  ا�ستخدام م�سطلح  دقة يف 
انتقال  حيث  الأ�سلي  جمتمعه  مع  كلية  املهاجر  ات�سالت  تنقطع  ل  الوقت 
املعلومات يكون �سريعا وم�ستمرا ويف فرتة ق�سرية لذلك ل يوجد انقطاع تام 
عن هذا املجتمع ومن ثم �سيكون اأكرث دقة ا�ستخدام م�سطلح اأقل من �سبه 

الندماج.
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التغريات القت�سادية التي تنتج عن العوملة والتي متلك تاأثريا على حركية 
ال�سكان تكون مرتبطة بولدة وتطور تعاون دويل ومنو يف قطاع اخلدمات. 
هذه الظواهر تقود اإىل زيادة حركية ال�سكان )العاملني( على امل�ستوى العاملي 
اأي�سا دورا  املعومل  الإعالم  بها. ويلعب  املرتبطة  التجارية وتلك  امل�ساريع  يف 
هاما يف اختيارات الأ�سخا�ش الذين يقررون تغيري اأماكن اإقامتهم. ف�سبكات 
تدعونا  وهذه  العامل  يف  يحدث  �سيء  كل  حول  تخربنا  العاملية  التلفزيون 
لتجاوز احلواجز النف�سية والثقافية. وهناك اأي�سا حماولة لعوملة اأو تدويل 
النت�سار  اأو  والقت�سادي  التجاري  التحفيز  اأجل  من  التلفزيونية  املحطات 
دور  لها  باأن  ثبت  التي  والت�سالت  املعلومات  تن�سر  املحطات  هذه  الثقايف. 
مهم وايجابي يف تن�سيط حركية ال�سكان. وتكون عوملة اأو تدويل الإعالم اأي�سا 

و�سيلة اأ�سا�سية لإدامة �سبكة حركية ال�سكان التي ذكرت اأعاله.
اإقامة  يف  اأهمية  الأكرث  القنوات  من  واحدة  ذاتها  حد  يف  ال�سكان  حركية 
العالقات بني الأبعاد املحلية والعاملية. فقد �سهدت عالقات املناطق التي كانت 
مرتبطة مع بع�سها بوا�سطة الهجرة الدولية على وجه احل�سر تو�سعا وباتت 
اأكرث تعقدا من خالل اأ�سكال خمتلفة من حركية ال�سكان نتجت من التغريات 
وال�سيا�سية. كل هذه  اأ�سلوب احلياة وال�ستهالك والتحولت القت�سادية  يف 
يف  وا�ستبدلت  الوقت  نف�ش  يف  طريقها  اأخذت  ال�سكان  حركية  من  الأ�سكال 
جمموعها تلك احلركات ال�سكانية التي كانت قد حددت كهجرات اقت�سادية.

معمق  حتليل  اإجناز  ال�سكانية" هو  واحلركية  العاملي  "التغيري  جلنة  هدف 
ملو�سوعات ودرا�سات تتعلق بحركات ال�سكان التقليدية ويف نف�ش الوقت حتديد 
الأ�سكال اجلديدة حلركية ال�سكان املتعلقة بالن�ساطات اجلديدة الناجتة عن 
عمليات العوملة واأ�ساليب احلياة اجلديدة ومناذج ال�ستهالك اجلديدة واأ�سكال 
جديدة من الرتفيه وال�سياحة. وميكن اأن ت�ستمر يف ال�سنوات القادمة حركية 
املتقدمة  الدول  بني  ال�سكاين  النمو  معدل  يف  الفجوة  تو�سع  ب�سبب  ال�سكان 
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حدود"  "بدون  فكرة  ظهور  مع  خ�سو�سا  هذا  يحدث  )النامية(.  واملتخلفة 
الغنية  الدول  بني  جديد  توازن  عدم  خلقت  التي  والعاملية  للعوملة  العائدة 
انبثق عدم  الرثوة  القدمي واجلديد يف  التوازن  لعدم  وبالإ�سافة  والفقرية. 
يف  يوجد  ولذلك  م�ستمر  �سكاين  منو  هناك  اجلنوب  ففي  دميغرايف.  توازن 
�سوق العمل عر�ش للعمالة اأكرث بكثري من الطلب. بينما يف ال�سمال يت�سف 
معدل النمو ال�سكاين بالنخفا�ش ومن ثم تكون الظاهرة الأكرث مالحظة 
العمل يف  �سوق  توازن يف  عنه عدم  ينتج  الو�سع  هذا  ال�سكان.  �سيخوخة  هي 
من  مهم  ب�سكل  اأعلى  معينة  قطاعات  يف  الطلب  يكون  حيث  معاك�ش  اجتاه 
العمليات  بوا�سطة  ال�سكان  حركية  مميزات  تتحدد  لذلك  اإ�سافة  العر�ش. 

الجتماعية والقت�سادية التالية:
-  يقرر تدويل اأو عاملية الن�ساطات القت�سادية ممار�سات عمل جديدة من بينها 
حركية ال�سكان )العاملني( املوؤقتة حيث تكون يف مكاتب اإنتاجية اأخرى اأي�سا 
العمليات  لتطوير  احلاجة  وتتطلب  املوؤ�س�سة.  لنف�ش  تابعة  ولكن  اخلارج  يف 
الإنتاجية والتنموية يف �سركة ما طريقة متكن العاملني امل�ساركة يف ن�ساطات 
من  الدرا�سية(  )احللقات  وال�سيمرنات  واملوؤمترات  ال�سوق  واأنظمة  التدريب 
اأجل حت�سني الكفاءة القت�سادية ون�سر ثقافة ال�سركة واإيجاد بيئة اجتماعية 
ثقافة عاملية  اإن�ساء  الدولية يف  الن�ساطات  ت�ساهم  ثانية  ناحية  مالئمة. من 

ووعي يف داخل ال�سركة؛ 
عنا�سر  وال�سياحة  والرتفيه  الفراغ  اأوقات  من  اجلديدة  الأ�سكال  تعد    -
اأ�سا�سية يف التنمية املحلية واإعادة بناء البنية القت�سادية يف املناطق ال�سناعية 

يف اأوقات الأزمات؛ 
مراحل  مركزية  ول  الإنتاجية  الأنظمة  حتول  عملية  يف  دينامية  انبثاق   -
اإنتاجية معينة يف مناطق تكون القوى العاملة فيها اأقل تاأهيال لكن متوفرة 

بكرثة وباأقل تكلفة؛
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العمل  من  مرنة  جديدة  اأ�سكال  اإدخال  مع  العمل  �ساعات  يف  تغيريات    -
ا�سبوعية، �سهرية اأو �سنوية واإمكانية الو�سول لعمر التقاعد نتيجة احلوادث 

التي تلحق اأ�سرارا ج�سدية ونف�سية.
خمتلفة  مو�سوعات  املذكورة  اللجنة  تبنت  النعكا�سات  هذه  قاعدة  على 
للنقا�ش مثل: ما هي الظروف الأ�سا�سية التي ت�سبب التغريات الرئي�سية يف 
حجم ومميزات حركية ال�سكان؟ كيف ت�ساهم حركية ال�سكان يف العالقة بني 
الأبعاد املحلية والعاملية ومن ناحية اأخرى يف اأي طريقة تقرر هذه العالقة 
والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية  التطبيقات  هي  ما  ال�سكان؟  حركية 
ال�سكان؟  حلركية  اجلديدة  الأ�سكال  عن  تنبثق  التي  وال�سيا�سية  والثقافية 
كيف ت�ستطيع املنهجية اجلديدة اأن ت�سهل تف�سري وتوقع حركية ال�سكان؟ ما 
هو التاأثري الذي متتلكه الأ�سكال اجلديدة حلركية ال�سكان على العاملني يف 

حقل ال�سيا�سة؟
هذه املو�سوعات �سيغت يف كتابني يحمالن يف عنوانهما عالمة ا�ستفهام هما: 
حركية ال�سكان يف عامل بال حدود؟)مونتاناري، �سدر عام 2002 ( واجلغرافية 
اجلديدة حلركية ال�سكان اجتاهات التباين )ي�سيكاوا ومونتاناري، �سدر عام 
البحوث  ونتائج  املو�سوعات  لهذه  الإ�سكالية  الطبيعة  لتاأكيد  وذلك   )2003

املتعلقة بها.

* اأظن اأن هذه املنطقة تقع يف اإيطاليا، لأن كاتب املقالة اإيطايل، وتلفظ الكلمة ي�سري اإىل ذلك، وقد 
بحثت عنها يف اأطل�ش العامل ومل اأجدها. )املرتجم(

Belgian Journal of Geography, 1-2, 2005 :الرتجمة عن جملة
ن�سرت يف "طريق ال�سعب"، العدد 5 حزيران| يونيو 2005.
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