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تعبخ عسمية التحجيث السؤسداتي عغ نػع مغ التفاعل السدتسخ مع البشى التقميجية وذلظ

بيجؼ تحقيق العجالة السداواة واكداب الشطاـ الدياسي القجرة لمػصػؿ الى التكامل واالستقخار
واصالح الشطاـ الدياسي ليقػـ بتغييخ انساط الدمصة السبشية عمى الػالءات التقميجية بشطاـ

عقالني عرخي يقتخف بحكػمة وششية ديسقخاشية عبخ تذجيع الػعي باالشار التكاممي لمػشغ،
مغ خالؿ تػسيع السذاركة الدياسية والخسسية التي تسشحو الجولة العخاقية لمبشى التقميجية ودمجيا

وتفكيكيا ،وعميو فاف كل عسمية تحجيث لسؤسدات الجولة ال تخمػ مغ السعػقات التي تذكل
تحجيات يجب وضع الدبل واآلليات الالزمة لسعالجتيا لمػصػؿ الى التحجيث السؤسداتي.
وتيجؼ الجراسة الى تحجيج السدارات الزخورية الحتػاء وتفكيظ البشى التقميجية واعادة صياغتيا

وتخكيبيا واالىتساـ بجعع دورىا الػششي في تحقيق االستقخار .وتكسغ اىسية البحث في انو
يحاوؿ تدميط الزػء عمى مػضػع لع يأخح خزو مغ الجراسة والتقري الكافي ،فبالخغع مغ
اىسية البشى التقميجية في العخاؽ ودورىا الكبيخ في التأثيخ عمى مجسل االوضاع في البالد ،اال
اف البحث التي كتبت عشيا قميمة ندبيا ،لحلظ جاء ىحا البحث مغ اجل سج الشقز .تزسغ

البحث ثالثة مباحث .االوؿ االشار الشطخي لسفيػمي البشى التقميجية ،في حيغ جاء السبحث
الثاني لتػضيح معػقات دمج البشى التقميجية في عسمية التحجيث السؤسداتي ،والسبحث الثالث
تشاولشا االليات الالزمة لجمج البشى التقميجية في عسمية التحجيث السؤسداتي.
الكمسات السفتاحية :العخاؽ؛ البشى التقميجية؛ التحجيث السؤسداتي؛ الشطاـ الدياسي.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The process of institutional modernization reflects a kind of continuous
interaction with traditional structures to achieve justice and equality and
giving the political system the ability to reach integration, stability, and reform
of the political system to change the patterns of power based on traditional
loyalties with a modern rational system coupled with a democratic national
government by encouraging awareness of the integrative framework of the
homeland by expanding the political and official participation granted by the
Iraqi state to the traditional structures, and integrating and dismantling them.
Therefore, every modernization process of state institutions is not without
obstacles that pose challenges that must be developed and addressed through
mechanisms to get institutional modernization. The study aims to identify the
necessary ways to contain and dismantle traditional structures, reformulate
and reconstruct them, and pay attention to supporting their national role in
achieving stability. The importance of the research lies in that it attempts to
shed light on a topic that has not taken enough study and investigation.
Despite the importance of the traditional structures in Iraq and their great role
in influencing the overall situation in the country, the research that were
written about them are relatively few. Therefore, this research came to fill the
deficiency. The research included three sections. The first one is the
theoretical framework for the two concepts of traditional structures. The
second section is to clarify the obstacles to integrating traditional structures
into the process of institutional modernization. The third section dealt with the
mechanisms necessary to integrate traditional structures into the process of
institutional modernization.
Keywords: Iraq; traditional structures; institutional modernization; political
system.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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السقجمة :

ال يختمف العخاؽ عغ سػاه مغ الجوؿ االخخى ،عخؼ البشى التقميجية بكل انػاعيا،

الكبائمية والقػمية والجيشية ،وبحكع عسقو الحزاري والطخوؼ التي الست بجولتو

السعاصخة ،تسيدت بشاه السجتسعية بصبيعة خاصة ،إذ الزالت السؤسدات الخسسية والبشى

التقميجية ليا عالقة تأثيخ وتأثخ في العخاؽ ،إذ تدعى تمظ الشطع الى اعادة انتاج البشى
التقميجية ودمجيا في اشار الجولة الحجيثة ،دولة السؤسدات ،لكغ لع تشجح في عسمية

التحجيث ففي الػقت الحي قصعت فيو الشطع الدياسية الجيسقخاشية اشػاشا بعيجة في ىحا
السيجاف ،ووصل البعس مشيا الى دولة الخفاه والعجالة االجتساعية ،ال زالت بعس

الشطع األخخى ،وباألخز في الجوؿ غيخ الجيسقخاشية تخاوح في مكانيا ،كػف البشى
التقميجية تدعى لالستحػاذ عمى السؤسدات الخسسية بذتى الصخؽ الستاحة اذا ما قمشا
انيا تذاركيا في ادارة الجولة.

اىجاف البحث :يخوـ البحث تحقيق عجد مغ االىجاؼ ،وىي :

ٔ .زيادة السعخفة العمسية ،مغ خالؿ تػفيخ قاعجة مغ السعمػمات حػؿ السػضػع محل

البحث.

ٕ .تدويج صانع القخار في بالدنا بصبيعة السجتسع العخاقي لكي تداعجه في رسع

الدياسة العامة

ٖ .تعخيف العخاقييغ والعالع بأف البشى التقميجية ىي صيخورة التاريخ ونتيجتو وىي جدء

مغ االرض ال يسكغ فرميا عشيا .

ٗ .تػضيح االسباب التي ادت الى تدايج وتفاقع دور السؤسدات التقميجية عمى الجولة.

٘ .تيجؼ الجراسة الى تحجيج السدارات الزخورية الحتػاء وتفكيظ البشى التقميجية
واعادة صياغتيا وتخكيبيا واالىتساـ بجعع دورىا الػششي في تحقيق االستقخار

أىسية البحث  :تكسغ اىسية البحث في انو يحاوؿ تدميط الزػء عمى مػضػع لع
يأخح خزو مغ الجراسة والتقري الكافي ،فبالخغع مغ اىسية البشى التقميجية في العخاؽ

ودورىا الكبيخ في التأثيخ عمى مجسل االوضاع في البالد ،اال اف البحث التي كتبت
عشيا قميمة ندبيا ،لحلظ جاء ىحا البحث مغ اجل سج الشقز.
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اشكالية البحث :

استصاعت البشى التقميجية مغ فخض ليسشتيا عمى السؤسدات الخسسية في

الجولة خاصة اثشاء فتخات التحػؿ الجيسقخاشي و االنتقاؿ الى التعجدية الحدبية مسا

يعيق بشاءىا بذكل يتشاسب مع تحجيث السؤسدات الخسسية في الجوؿ الجيسقخاشية مغ

ىشا انبثقت عجة تداؤالت اىسيا :

 الى أي مجى تذكل البشى التقميجية عائقا اماـ عسمية التصػيخ والتحجيث الدياسي ؟ -ما تجاعيات استسخار تأثيخ دور البشى التقميجية عمى عسمية تحجيث السؤسدات ؟

 ماىي االليات السصمػبة لمحج مغ تجاعيات البشى التقميجية عمى السؤسدات الخسسيةواحتػاءىا مع التحجيث السؤسداتي لمجولة ؟

 ماىي السعػقات التي تقف حائالً أماـ انجماج البشى التقميجية في بشية الشطاـ الدياسي؟الفخضية :يفتخض الباحث اف الخرػصية التي عاشيا العخاؽ ،مغ تخاكع حزاري،
وضخوؼ تذكيل دولتو الحجيثة والسعاصخة ،قج اعصت بشاه التقميجية شبيعة خاصة ،ومغ

اىع مالمحيا ىػ قػة ىحه البشى وصعػبة دمجيا في عسميات التحجيث السؤسداتي الف
تراعج دور البشى التقميجية عمى حداب مؤسدات الجولة السجنية الحجيثة يؤدي الى

انعكاسات سمبية وخمل في عسل الجولة وادائيا لػاجباتيا ،فكمسا ضعفت الجولة يتراعج
دور البشى التقميجية ،وىحا يؤكج الفخضية اف ىشاؾ عالقة عكدية بيشيسا ،أي عشجما

تكػف الجولة قػية ومدتقخة وشخعية يتخاجع تأثيخ دور البشى التقميجية بكل اشكاليا عمى

اداء السؤسدات الخسسية لمجولة .

مشيجية البحث  :ستعتسج الجراسة عمى مشيج التاريخي والسشيج الػصفي.

ليكمية البحث  :فزالً عغ السقجمة ،قدع ىحا البحث الى ثالثة مباحث ،اذ تشاولشا في
السبحث االوؿ االشار الشطخي لسفيػمي البشى التقميجية ،في حيغ جاء السبحث الثاني
لتػضيح معػقات دمج البشى التقميجية في عسمية التحجيث السؤسداتي ،والسبحث الثالث

تشاولشا االليات الالزمة لجمج البشى التقميجية في عسمية التحجيث السؤسداتي ،واخي اًخ
انتيى البحث بالخاتسة وقائسة السرادر.
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السبحث االول
البشى التقميجية -دراسة في السفاليم
ال تخمػ جسيع دوؿ العالع مغ البشى التقميجية ،والتي ىي اساساً سابقة لػجػد
الجولة السجنية الحجيثة ومؤسداتيا الخسسية ،سشتشاوؿ في ىحا السبحث مغ خالؿ

مصمبيغ سيكػف السصمب االوؿ لتػضيح مفاليع البشى التقميجية والسصمب الثاني سشتشاوؿ
انػاع البشى التقميجية بذكل عاـ

السطمب االول  :التأصيل الشعخي لمبشى التقميجية

(البشى) بالزع ،ركب او أنذأ وشيج (الخازي،
أوالً  -البشى  :السعشى المغػي لمبشى ىػ ُ
ٖ ،)ٛٛ ،ٜٔٛاما السعشى االصصالحي كسا أخح بو الفالسفة باف البشيػية تتعامل مع
الذيء بانو لو بشية أي ليذ عجـ الذكل ،ويذكل مشطػمة او ندقاً لو نطامو الخاص
مغ حيث تخكيبو ووحجة اندجامو الجاخمي وقػانيشو السمدمة والتي تزبصو وتدسح
باستس اخريتو (أبخاش .)ٛٛ ،ٜٜٔٛ ،وتعخؼ البشى عمى انيا ذلظ التخكيب السشطع

والستشاسق لؤلجداء السختمفة التي يتكػف مشيا السجتسع ،وىػ العالقات االجتساعية التي

تقع بيغ الجساعات ،وىػ مجسػعة االفكار التي تيتع بتػزيع الشفػذ والقػى بيغ

االشخاص والجساعات (األسػد ،)ٛٙ ،ٜٜٔٔ ،فسفيػـ البشية يعشي الشطخ الى واقع

سياسي ما (البشية مؤسدة ما أو الكياف سياسي) عمى أنو مجسػعة مغ أجداء متخابصة

ومتخاصة ،وإف اليجؼ مغ التحميل البشيػي يتسثل في الكذف عغ مػقع كل جدء مغ

الكل وحجسو وتخابصو وتخاصو مع األجداء األخخى التي تذاركو نفذ الكياف الدياسي
مغ حيث ىػ كل متكامل (ثابت.)ٖٔٙ ،ٕٓٓٙ ،

وتتكػف البشى مغ مجسػعة عشاصخ تػجج فيسا بيشيا عالقات عمى نحػ يكػف

فيو كل تغييخ يجخي عمى عشرخ او عالقة فييا تؤدي الى تغييخ العشاصخ او

العالقات االخخى ومغ ثع بتغييخ الكل ،فالجساعة االجتساعية ىي حكيقة ذات صفة

مختمفة جحرياً مغ مجسػع االفخاد التي يكػنػىا ،والصبقة االجتساعية ىي حكيقة ذات
صفة مختمفة عغ الجساعات واالفخاد التي تتألف مشيع و عميو فال يسكغ اف نفيع
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السجتسع او البشى ما لع نفيع العالقة بيغ العشاصخ وكيفية تأثيخ ىحه العشاصخ في الكل

(األسػد.)ٜٖ ،ٜٜٔٔ ،

ثانياً :التقميجية :السعشى المغػي لمتقميج َّ
(قمج) أي ِ
الد ْي َخ عمى
يغ و َّ
تقميج َ
يحاوؿ َ
اآلخخ َ
ِ ِ
نز قجيع واالحتحاء بو بجوف أي ابتكار ،أي
م ْشػال ِي ْع ،او قج يعشي التقميج حخفة محاكاة ّ
قائج ومسار ِ
ِ
ٍ
ِ
ميج نَقَمو الخَمف ع ِغ َّ ِ
سات أ ِ
َساليب
تَْق ٌ َ ُ َ ُ َ
الدَمف اي ما َيتَػ َارثُ ُو الفخد م ْغ عادات َو َع َ ُ َ
مػؾ وم ِ
الد ِ
العام ِة (دمحم.)ٕٜٓ ،ٕٓٓٓ ،
طاى ِِخه َّ
ُّ
ََ
والتقميج ىػ عبارة عغ سمػؾ فخدي يقػـ عمى السحاكاة والستابعة والسذابية

ويشقل مغ فخد الى فخد اخخ ثع مغ الفخد الى الجساعة ثع مغ الجساعة الى السجتسع

فيي فخدية قبل اف تكػف اجتساعية والفخد ىػ جدء مغ السجتسع ،والتقميج ىػ الحفاظ
عمى الكيع او السػروث دوف تغييخ او تججيج جحري ،وىػ مفيػـ اجتساعي انداني
يقابمو في الدياسة السحافطة او الحفاظ عمى الػضع الخاىغ ومقاومة الججيج

والسدتحجث (عبجالكافي.)ٕٔٔ ،ٕٓٓ٘ ،
المطلب الثاني  :انواع البنى التقليدية
مغ السعخوؼ انو ال يػجج أي مجتسع ميسا كانت درجة تقجمو خاؿ مغ التشػع
والتعجد السحىبي واالثشي والقػمي والجيشي والقبمي وكل ىحه الشطع التقميجية مػجػدة قبل

ضيػر مؤسدات الجولة الحجيثة ،و تتسثل عشاصخ او انػاع البشى التقميجية في كل بمجاف

العالع ،كسا يأتي:

 -1االديان والسعتقجات :

الجيغ كمسة عخبية ذكخت في المغة بسعشى الصاعة والجداء (ابغ مشطػر،ٕٖٓٓ ،

 ،)ٜٔٙواالنكياد لمجيغ بسعشى إيساف وعسل وعبادات ،فيػ إيساف بػجػد قػى خارقة فػؽ
شبيعة البذخ العقمية ،وليحه القػى تأثيخ في مجخى حياة اإلنداف و لؤلدياف فخائس
وشعائخ وشقػس معيشة (القفازي والعقل ،)ٔٓ ،ٜٜٕٔ ،أما في االصصالح فتعشي

اإليساف بخالق الكػف واالنداف والتعاليع والػضائف العسمية ليحا االيساف واالقخار بانو

أوجج الكائشات ونطسيا بحكستو (السرباح.)ٖٗ ،ٜٜٔٛ ،
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يعج الجيغ مغ أىع وسائل ضبط الدمػؾ االنداني بالذكل الحي يختزيو

السجتسع ،ومغ أىع الشطع االجتساعية وأعالىا شأناً فيسا يؤديو مغ وضائف في حياة
الفخد والسجتسع واستقخار الشطع االجتساعية االخخى ،فميذ ثسة عاشفة اندانية اكثخ
تأثي اًخ في مذاعخ الفخد والسجتسع مغ العاشفة الجيشية ،لحلظ اىتع العمساء بجراستو ،ولقج
وضعو (دوركيايع) عمى قسة الشطع االجتساعية ويخى(أوجدت كػنت) إف الجيغ اساس

االخالؽ والسقاييذ االجتساعية ،فيػ الحي يػحج بيغ افخاد السجتسع ويشطع حياتيع

ويقػي الخوابط فيسا بيشيع (أكػافيفا وباتذي. )ٖٗ–ٖٖ ،ٕٓٔٔ ،

يعج الجيغ السخجعية االولى لثقافة االنداف مغ حيث عقائجه وتقاليجه ،ويعج

السدجج في السجتسعات االسالمية أحج أىع السؤسدات الجيشية التي ليا دور في الحياة

االجتساعية الجيشية والدياسية ،بسعشى اف دور السدجج بػصفو احج أماكغ العبادة
اصبح شامل يتجاوز الجور الجيشي في مسارسة الذعائخ الجيشية الخاصة باألفخاد الى

مسارسة اإلرشاد والػعع الجيشي واالخالقي وحتى االدوار االخخى كالجور الدياسي

والثقافي الستسثل بتػعية السجتسع وتثكيفو بذتى السجاالت الدياسية واالجتساعية ،لحلظ

أصبح السدجج احج مخجعيات التثكيف الدياسي في السجتسع وخاصة في البيئة

االجتساعية العخبية (الخبيعي.)ٕٖٔ–ٕٕٔ ،ٕٓٔٗ ،

ويسكغ القػؿ اف العامل الجيشي الستجدج بالسؤسدة الجيشية بسختمف رمػزىا

تحطى بشػع مغ االحتخاـ والتقجيخ واالنرياع والصاعة لخأييع الدياسي مغ أفخاد

السجتسع قج ترل ببعس االفخاد الى الصاعة العسياء الرتباط السؤسدة الػثيق

(بالسقجس الجيشي) ،اذ أف درجة التجيغ تؤثخ بالدمػؾ الدياسي واالجتساعي عشج الشاس،
ويحاوؿ البعس أف يعارض بيغ ما ىػ ديشي وما ىػ سياسي؛ والػاقع أنو مغ العبث
ال يتعارض فيو بيغ الجيغ والجولة ،فالتعارض والسشافدة أمخ

اف نترػر نطاماً
شبيعي ىشا وال ججوى مغ تجشبو ،ال في اإلسالـ وال في السديحية وال في الييػدية

،فسغ أىع مطاىخ الجيغ؛ أنو نطاـ ضبط اجتساعي تساماً كسا ىي الجولة ،ومغ ثع
فكالىسا متشافداف ،مسا يجعل قزية الجور الدياسي لمجيغ ،حكيقة في حياتشا السعاصخة

(حخيق.)ٕٕ٘ ،ٕٓٓٔ ،

:
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 .2القبيمة و العذيخة :

تذكل القبيمة احجى البشى التقميجية في السجتسع وىي السؤسدات القائسة عمى
اساس عالقات شبيعية و عزػية بيغ افخادىا بسعشى اف الخوابط بيغ االفخاد فييا تكػف
ال عالقة لمفخد في انذائيا وانسا ىي روابط سابقة اصال عمى وجػد اعزائيا  ،ألنيا

تختكد عمى عالقات قخابية جسعية ،قدخية ،فصخية ،أساسيا إنتداب االعزاء الى

اصل اجتساعي واحج (الشاىي وعمػاف.)ٖٔٙ ،ٕٓٔٚ ،

تعخؼ القبيمة :بانيا تشطيع اجتساعي مغ عجة جساعات تخبط أعزائيا صالت

الجـ والقخابة ،ونسط االنتاج والتػزيع واالستيالؾ الجساعي ،وأسمػب السعيذة ،والكيع

ومعاييخ الدمػؾ السذتخؾ وليكل الدمصة الجاخمية ،وىي اوسع مغ العذيخة اذ تحتػي

عمى عجة عذائخ في تكػيشيا ،وىي وحجة اجتساعية متساسكة تتستع بجرجة ندبية مغ

االستقالؿ الدياسي .أما العذيخة :فيي مخحمة متقجمة عغ االسخة ،وىي اتحاد مجسػعة
مغ االسخ التي تقػـ عمى اساس القخابة ووحجة الجـ والعربية ،كسا انيا جساعة تتسيد
بكياميا عمى اساس قخابي واحج مغ جانب االب ،ويتػافخ ألفخادىا وحجة مكانية بحيث

تتفق القاعجة الدكشية مع قاعجة التدمدل القخابي ،ويخبط بيغ أفخادىا تساسظ اجتساعي

قػي (غيث.)ٜٗٓ ،ٕٓٓٓ ،

تذكل القبيمة أعمى درجات االنتساء في كثيخ مغ السجتسعات حجيثة الشذأة،

وىحا االنتساء تعبيخ عغ االنتساء القخابي أكثخ مغ غيخه ،أذ يذيخ عمساء االجتساع
الدياسي الى العذيخة بػصفيا أوؿ شكل مغ اشكاؿ الجولة ،اذ بخأييع أف الذكل االوؿ

لمسجتسع الكمي ىػ العذيخة (دخيل .)ٗٔ ،ٕٓٔٚ ،إذ اختمف مفيػـ القبيمة مغ فكخ

آلخخ ،فيي في الفكخ الغخبي تعبخ عغ بشية تقميجية سابقة عمى السجتسع الدياسي
الحجيث يشبغي ازالتيا أو تيحيبيا أو تصػيخىا ،اما في الفكخ العخبي فيي كدائخ

األنطسة الثقافية تدعى باستسخار الى قػلبة نفديا تبعاً لمطخوؼ السحيصة والستغيخة،
كسا انيا محخؾ لمحياة الدياسية وحاضخة في الدمػؾ الدياسي العخبي (الطاىخي،
ٕٕٓٓ.)ٕٖ ،

تذكل العذيخة رافجاً ميساً مغ روافج السجتسع وتتسيد عادة بخرػصيات معيشة
كالكيع والتقاليج واالعخاؼ التي يتسيد اتباعيا عغ غيخىع مغ التكػيشات الجساعية في
:
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السجتسع (حديغ)ٜٛ ،ٕٓٔٗ ،؛ لحا فإف دور العذيخة ال يقترخ عمى الحياة الدياسية

فحدب وإنسا يذتسل عمى جػانب الحياة العامة في السجتسع ،إذ إف لمعذيخة ادوا اًر عجة
مشيا ،لجػء الشطاـ الدياسي الى العذائخ اذ ما واجو اضصخابات او مذكالت والسيسا

عمى الرعيج االمشي فيعسل الشطاـ الدياسي عمى كدب العذيخة الى جانبو مغ خالؿ
السخخجات التي تكػف لرالح العذيخة (بخكات.)ٕٚ ،ٕٓٓٛ ،
 .3االثشية :

اف مفيػـ االثشية  Ethnicityمذتقة مغ الكمسة اليػنانية  Ethnosومعشاىا اناس

او قػـ  ،ويخجع االصل المغػي عشج اليػنانييغ كحلظ بانيع جساعة بذخية ذات االصل
السذتخؾ والسبعجوف عغ ثقافاتيع وغيخ مذسػليغ داخل دولة السجيشة (ولباف،ٜٜٜٔ ،
.)ٜٚ

وتعخؼ االثشية بأنيا :مجسػعة بذخية ليا خرائز مسيدة تحجدىا الثقافة

واليػية السذتخكة ،ويختبط اعزاءىا مع بعزيع بعزاً ،عمى أسذ مذتخكة ،وىي
مجسػعة ليا أسذ مذتخكة ثقافية ولغػية وديشية ،أو سسات سمػكية أو بيػلػجية

(الجاسػر.)ٙٗ ،ٕٓٓٛ ،

كسا وتعخؼ الجساعة االثشية بأنيا :تمظ الجساعة التي تختمف عغ جساعة أو

عغ جساعات اخخى تعير في السجتسع نفدو في واحج او اكثخ مغ الستغيخات الستعمقة
بالمغة والجيغ داخل السجتسع (إبخاليع & آخخوف)ٕٖٜ ،ٜٜٔٙ ،؛ اذف فاألثشية ىي
جساعة بذخية يذتخؾ افخادىا في العادات والتقاليج والمغة والجيغ وتدتشج الى درجة

عالية مغ الػالء والتزامغ المحاف يدػداف بيغ اعزائيا وتسيدىع عغ غيخىع وتجعميع
يذعخوف بانيع مختمفػف عغ الجساعات االخخى  ،وال تصمق كمسة االثشية اال في حالة
وجػد اكثخ مغ مجسػعة بذخية مختمفيغ عغ بعزيع (ياسيغ .)ٜ ،ٕٜٓٔ ،فاألثشية

ال يسكغ عجىا مذكمة بحج ذاتيا بل ىي انتساء شبيعي وفصخي ومعتخؼ بو اال اف
السذكمة تبخز حيشسا يداء استخجاـ السذاعخ االثشية حيشيا تتحػؿ الى سالح مجمخ

وخصيخ ييجد االستقخار الدياسي لمجولة (مكاوي. )ٜ ،ٕٜٓٓ ،

:
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السبحث الثاني
معهقات دمج البشى التقميجية في عسمية التحجيث السؤسداتي
تذسل السعػقات التي تؤثخ سمبا في عسمية تحجيث السؤسدات الخسسية ودمج
البشى التقميجية عمى عػامل عجة تتعمق باإلرث التاريخي لمعخاؽ ،وسياسيا تتعمق بالشخب

الحاكسة ،وأمشياً بدبب عجـ االستقخار ،فزالّ عغ التحجيات االقترادية واالجتساعية
والثقافية ،فإف السعػقات التي تػاجو عسمية التحجيث السؤسداتي ،تتسثل في جػانب

عجة ،مغ أىسيا :
ٔ -السعهقات التاريخية :
ولجت الجولة العخاقية بعج فتخة شػيمة مغ الخزػع لالستعسار ،وىي تفتقخ إلى

الديادة الفعمية والحكيكية في إدارة شؤونيا ،ففي بعس الحاالت كانت الجولة أقل مغ

مجتسعيا التقميجي ،أي أف سيادتيا كانت مقترخة عمى جدء مغ األمة دوف أف تكػف
قادرة عمى استكساؿ األجداء السشتقرة مغ مجتسعيا ،ودوف أف تشجح في إقشاع
مػاششييا بقبػؿ الػضع القائع (إبخاليع وآخخوف.)ٗٚ ،ٜٜٔٙ ،

اف شبيعة نذأة الجوؿ العخبية السعاصخة ومشيا العخاؽ ىي بخالؼ الجوؿ

األوروبية التي نذأت وتكػنت فييا السؤسدات الخسسية الجيسقخاشية الميبخالية بفعل

تصػر داخمي ،وبسػازاة مع نذػء وتصػر الجولة نفديا ،فإف البشى الدياسية لمجولة
العخبية قج غخست فييا الجولة السدتعسخة (وبالقػة أحيانا) ،ونتيجة لحلظ ،فإف سمصة
الجوؿ الحاكسة ىي التي أنذأت لشفديا السؤسدات الخسسية التي تحتاج إلييا ،وىي

التي تغحييا وتػجييا وتسشحيا الدمصة والشفػذ (الجابخي.)ٔٔٔ ،ٜٜٔٗ ،

لقج ورث العخاؽ تخاكسات ثقيمة مغ حالة التخمف وعمى مختمف السجاالت
االقترادية ،والدياسية ،والثقافية ،واالجتساعية ،وما كاف لحلظ مغ دور في سيادة

العقمية الستخمفة ونسط التفكيخ التقميجي في التعامل مع الستغيخات (جبيخ،ٕٓٓٙ ،

:
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 .)ٜ٘فإف إشار التخمف السادي اإلنتاجي الحي ساد السجتسع العخاقي والحي استسخ
حتى وقت ليذ ببعيج لع يتح أماـ العخاؽ فخصة اكتداب الحج األدنى مغ العادات

العقمية السختبصة بالتقجـ الرشاعي والشطخة السػضػعية والعقالنية إلى األمػر ،إذ كخس

نسط اإلنتاج الستخمف كل ما لو صمة باألفكار والسسارسات التقميجية (فياض،ٜٔٛٓ ،

 )ٕ٘ٚوعمى السدتػى الدياسي ،فقج كاف لمديصخة العثسانية شػيمة األمج والتي استشجت

في حكسيا عمى السفاليع الدياسية التقميجية مثل (الدمصشة) و(الدمصاف) ،وما تمتيا مغ

أنطسة حكع ارتكدت عمى األسذ التقميجية أيزاً (وراثي  -ديشي في العيج السمكي)،
ابتجاء مغ العيج الجسيػري الثالث فرعػداً) ،وعمى الرعيج االجتساعي،
(قػمي -قبمي
ً
وتع االحتكاـ
فقج شاعت الكيع البجوية وخاصة قيع الػالء لمقبيمة والعذيخة والتعرب لياّ ،
إلى قػانيغ (العخؼ العذائخي) و(الثأر) و(الفرل) و(دفع الجية) .وقج قادت ىحه الخوح
القبمية الستأصمة إلى تخسيخ نسط ثقافة قبمية ال تقبل بػجػد سمصة خارجية غخيبة عمييا

(الػردي.)ٖٓ ،ٕٓٓٗ ،

 -2السعهقات الدياسية :
إف اغمب االنطسة الدياسية العخبية ومشيا العخاؽ في بعس فتخاتو تحكع

بشطع حكع عذائخية او عائمية ماسكة لمدمصة وتحتكخىا باستبجاد وكسا لع تكغ شخعية

وغيخ مشتخبة انتخاباً ح اًخ وحكيكياً وال تسثل ارادة شعبية ،وقامت بإخزاع السؤسدات

االجتساعية لشفػذىا و وضفتيا لخجمتيا ما ادى الى تججد التشطيسات التقميجية والقبمية

والجيشية كاستسخار العالقات االجتساعية في الفزاء االجتساعي العخبي ،فزالّ عغ

اخفاؽ الجولة العخبية في تحقيق التحجيث ،وىػ عمة وجػدىا وتصػرىا وىحا يفقجىا

الذخعية في الحكع (عبجهللا.)ٙٚ ،ٜٜٔٚ ،

فالثقافة الدياسية التقميجية تختبط ببيئة تقميجية ،تدتػعب الثقافات السحمية
القائسة عمى عالقات القخابة والعخؼ والجيغ ،وىي ثقافة ما قبل الثقافة الدياسية
الخاصة بالجوؿ أو بالسجتسع الػششي ،ويشتذخ ىحا الشػع مغ الثقافة في الجوؿ التي

:
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تؤدي فييا العالقات القخابية والعذائخية والصائفية دو اًر في تحجيج الػالءات واالنتساءات

الدياسية كسا ىػ الحاؿ في العخاؽ (ديفخجو.)ٖٜ ،ٜٔٛٓ ،

ركغ جانباً كل ما يتعمق بعسمية
إف الرخاع الدياسي السدتسخ في العخاؽ َ
السأسدة ،إذ أصبح كياف الجساعة يقترخ في جياز الجولة وإحكاـ قبزتيا عميو عبخ

تجسيع األعػاف وما يقتزيو ذلظ مغ ارتكاز الى التشطيسات األولية (العائمة والعذيخة

والصائفة والعخؽ) التي تسثميا ،ومغ ثع تدخيخ ىحا الجياز لخجمة مرالح الفئة التي

تديصخ عميو (و .س .دمحم.)ٖٛ٘ ،ٕٓٔٗ ،

إف بدوغ الجور السؤثخ لمبشى التقميجية عمى العسمية الدياسية العخاقية ،يعج عامالً

معصالً لمػعي الػششي ،ويقف حائالً اماـ نسػ رؤية عخاقية مػحجة ،فعمى سبيل السثاؿ
ضمت االنتساءات العذائخية مؤثخة بذكل فاعل عمى ابشاء السجف  ،كسا اف الشطاـ

العذائخي يذكل تحجياً دائسا ألية سمصة مخكدية في العخاؽ (نطسي، )ٖٛ ،ٜٔٛٙ ،
ومسا يعدز مغ قجرة تأثيخ البشى التقميجية في عخقمة عسمية التحػؿ الجيسقخاشي ىػ

احتفاضيا بسجاميع مدمحة وتكجس االسمحة بصخؽ ممتػية او غيخ قانػنية ؛ تمجأ الييا

لالستعانة بيا لمجفاع عغ العذيخة فقط ضج العذائخ االخخى او حتى ضج الحكػمة
عشجما تتزخر مرالحيا ،وىحه الطػاىخ الدمبية تدداد خصػرة عشجما تتعخض الجولة

الى فتخات الزعف  ،فقج تعسل ىحه السجسػعات السدمحة التابعة لمبشى القبيمة الى
السصالبة بتحقيق شسػحات تتشافى مع وحجة البالد وىيبة الجولة واالضخار بالػحجة

الػششية  ،وىحا االمخ لو تجمياتو الخصيخة عمى مدتقبل عسمية التحػؿ الجيسقخاشي

(الدىيخي.)ٕٖ٘ ،ٕٕٓٔ ،
 -3السعهقات الثقافية

مشح تأسيذ الجولة العخاقية السعاصخة ،تػارثت حالة مغ التأخخ الثقافي في
مختمف السجاالت بسا فييا السجاؿ الدياسي ،إذ سادت قيع ومعتقجات وأفكار أسيست

في تكخيذ حالة التأخخ ،ويعػد ذلظ ألسباب لعل أىسيسا ،خزػع العخاؽ إلحتالالت
:
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وليسشة أجشبية وتجخالت خارجية ،فزالً عغ شبيعة السجتسع العخاقي الحي اترف
غالبيتو بالكيع العربية والقبمية واالحتكاـ الى االعخاؼ العذائخية ،لحلظ كانت والءات

األفخاد تتجو لمعذيخة والقبيمة والجيغ والسحىب ،ولع تكغ في أغمبيا لمػشغ والجولة ،وإف
شيػع ىحه الكيع انتج ثقافة الالوعي بالجولة وتخسيخ ىحه الالوعي يخفس الجولة في

(إدراكات وشعػر وقيع وعػاشف) االفخاد عشج غالبية السجتسع العخاقي لصػؿ عيج
االستبجاد ،واستسخت ىحه الحىشية وآثارىا الدمبية ،لحلظ نجج وبذكل عاـ إف الكثيخ مغ

العخاقييغ يعصػف والئيع لمبشى التقميجية أكثخ مغ والئو لمػشغ والجولة (حافع،ٕٓٔٔ ،
ٖٔٔ).

لحا فسغ الرعػبة بشاء ثقافة سياسية مداىسة وواعية لسجسل التصػرات الدياسية

واالجتساعية ،فالعقمية العخاقية ما زالت تقميجية في بعس جػانبيا متأثخة بالشػازع
العذائخية والقبمية والصائفية قبل الشػازع الدياسية السجنية والحزخية (جبيخ،ٕٓٓٙ ،

ٕ.)ٜٔ

وكحلظ يرعب عمى كل مذخوع حجاثي أف يختخؽ البشيات التقميجية ويدتحػذ

عمييا ،إف لمتقميج أساليبو في صج االنتذار الػاسع لمحجاثة ،وشخقو في التكيف معيا
ومحاولة احتػائيا ،كسا أف لمحجاثة قجرتيا عمى تفكيظ السشطػمات التقميجية وأساليبيا

في تخويس التقميج واحتػائو ،فالسػاجية بيشيسا معقج ججاً و كثي اًخ ما يمبذ التقميج لبػس

الحجاثة ليتسكغ مغ التكيف واالستسخار ،بيشسا تتقشع الحجاثة بالتقميج أحياناً لتتسكغ مغ

أف تفخض نفديا (دحساف.)ٕٓٔٙ ،

وبالحجيث عغ الثقافة الدياسية في العخاؽ ،فإف السجتسع العخاقي ىػ مجتسع

تقميجي يتكػف مغ خميط مغ البشى التقميجية بسا تحسمو مغ عالقات وقيع قبمية وعذائخية
وشائفية وديشية مدتسجة مغ روابط الجـ والسعتقج ،وبشى حجيثة تتخابط فيسا بيشيا لتشتج

بشية اجتساعية ججيجة ،وتدػد في ضل ىحه البشى قيع الخزػع و الصاعة والعالقات

اليخمية بيشسا تبقى الحخية والسداواة والتعاوف لجى بعس االفخاد قيساً لفطية بال تصبيق
:
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عمى الرعيجيغ االجتساعي والشفدي ،مسا سيػلج اشخاصاً في ىحا السجتسع يخافػف
الدمصة مثمسا يخافػف الحياة  ،األمخ الحي سيسكغ الفئة الحاكسة مغ الديصخة عمى ىحا
السجتسع واخزاعو لدمصتيا ،والسػاشغ الحي يشذأ في ضل ثقافة الخزػع كسا في

العخاؽ ،سيجرؾ انو جدء مغ الشطاـ الدياسي ،ويجرؾ تأثيخه السحتسل عمى حياتو وتكػف

نطختو الى دورىا الخاص في الدياسة وفي بشاء دولة القانػف نطخة تابعة متأثخة بأفعاؿ
الحكػمة (العامخ.)ٖٜٔ ،ٕٓٓ٘ ،
 -5السعهقات االجتساعية :
تسيدت بشية السجتسع العخاقي التقميجي (في بعس جػانبيا) بييسشة التعرب
الجيشي والصائفي ،إذ إف بعس االفخاد كانػا مياليغ إلى االبتعاد عغ مسارسة الدياسة

ألنيع يعجونيا مغ السدتشكخات (خخوجاً عغ اإلسالـ) وانحخافاً لحياتيع االعتيادية

(رشيج ،)ٕٜٙ ،ٕٕٓٓ ،كسا أف الخيبة وعجـ الثقة كانت ىي الدسة الدائجة في العالقة
بيغ الصخفيغ ،فأغمب أبشاء العذائخ يشطخوف الى السػضفيغ اإلدارييغ في السجف عمى

أنيع أشخاص يقترخ عسميع عمى استحراؿ السديج مغ الػاردات والزخائب ،في حيغ

يشطخ السػضفػف إلى أبشاء العذائخ بازدراء بػصفيع ال يمتدمػف بالقػانيغ ويخفزػف

الحجاثة ،ونحغ ىشا نتحجث عغ سمػكيات فخدية وال نقرج التعسيع (العصية،ٜٖٔٚ ،
ٖ٘).

واتدست شبيعة السجتسع العخاقي في العرخ الحجيث باالزدواجية في الكيع

واالفكار والسسارسات فعمى الخغع مغ مالمدتو قيع السجنية والحزارة فال يداؿ يحسل

مغ تخسبات البجاوة ،وإف اترالو بالحزارة كاف وال زاؿ "مكانيا " وليذ "ثقافيا" إذ إف
تقجـ الكيع التقميجية يعشي غياب الكيع السجنية واف ضخوؼ الحخوب واالحتالؿ ابخزت

عمى الدصح الطاىخة الصائفية التي ادت الى تفكيظ الشديج السجتسعي العخاقي والعػدة
الى البشية العربػية (حافع.)ٔٚٔ ،ٕٓٔٔ ،

:
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وال يداؿ التأثيخ العذائخي كبي اًخ في عقمية وتفكيخ أغمب السػضفيغ وكبار

الذخريات والسدؤوليغ عغ السؤسدات الخسسية التي تجيخ الدمصة ،فعمى صعيج

الدمصة التشفيحية نالحع وجػد ما يدسى ب"عائمية الدمصة " عغ شخيق سيصخة

مجسػعة مغ السػضفيغ يشتسػف الى مكػف واحج او قبيمة واحجة عمى ادارة مؤسدة

حكػمية او عجة دوائخ رسسية ،فزالً عغ ذلظ يسكغ اف نمحع دور العامل العذائخي

عمى السدتػى االداري اذ يتع التعييغ عمى اساس العالقات االجتساعية والػساشات

والقخابية ،وليذ عمى اساس الكفاءة والخبخة ،مسا يؤدي الى عجد األداء الػضيفي وذلظ

لعجـ قجرتيع عمى االرتقاء الى مدتػى ارقى مغ الػالء العذائخي و وتكػف بيئة صالحة
لمخشػة والسحدػبية والغر واالحتياؿ والفداد داخل الجياز االداري (األنراري،
.

)ٕٔٛ ،ٜٜٔٛ

وىكحا ،وبجالً مغ أف تسثل الجولة السخكد الخئيذ إلنزاج الق اخرات وتجسيعيا

وإعادة نذخىا وتػزيعيا عمى مجسػع القػى االجتساعية ،ومغ ثع بجؿ أف تقػـ بجور
العامل الخئيذ عمى تجاوز التشاقزات االجتساعية ،فأنيا كانت بالعكذ مغ ذلظ،

تذكل في ق اخراتيا وسياساتيا شخفاً داعساً في الشداع االجتساعي (غميػف،ٕٖٓٓ ،

ٕٗٔ).

 -6السعهقات االقترادية :
إف غياب عجالة التػزيع لمدمصة والثخوة ،وعجد الجولة عغ تمبية الحاجات

والسصالب االجتساعية يسثل السرجر األوؿ لزعفيا الدياسي ،وىحا الزعف ىػ الحي

يفدخ السيل الذجيج والجائع لجييا لفئة عمى حداب أخخى ،كشػع مغ التعػيس وإيجاد

التػازف ،إذ أف التحجيات االقترادية التي تيجد مدتقبل العخاؽ تتسثل بالفقخ والبصالة

والتزخع وارتفاع تكاليف االنتاج والفداد االداري والسالي والتمػث البيئي ومذكالت
السياه والتجىػر الدراعي والرشاعي وغيخ ذلظ  ،ومسا يديج مغ خصػرة تمظ السعػقات

والتحجيات انيا متذابكة ومتجاخمة وتأخح باالتداع ،دوف اف يقابل ذلظ تبشي الجولة أي

:
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استخاتيجية لػضع الحمػؿ السشاسبة والسالئسة لمشيػض بالػاقع االقترادي والدراعي و

بدبب انذغاليا بالتحجيات األمشية الخصيخة خاصة االرىاب ،ويدداد الػضع سػءاّ الف
التحجي االوؿ ىػ صعػبة الػصػؿ الى دعع قصاع الخيف و تػزيع الثخوة ومكافحة
.

البصالة في السجيشة والخيف (الجليسي)ٔ٘٘ ،ٕٕٓٓ ،

ومغ اسباب التجىػر االقترادي االستخجاـ غيخ الخشيج لمسػارد السائية

وىجرىا ،واالعتساد عمى الصخؽ التقميجية في الدراعة ،ىحا فزالً عغ ىجر العػائج

الشفصية الستحققة في مجاالت لع تخجـ التشسية ،مثل اإلنفاؽ العدكخي وغيخىا ،و سػء
اإلدارات الخسسية واستذخاء الفداد السالي في أجيدة الجولة أدى إلى خدارة معطع

العػائج الستحققة مغ الرادرات الشفصية في تحقيق تشسية القصاعات اإلنتاجية ،ومشيا

القصاع الدراعي ،ويتسيد العخاؽ بكثخة عجد الدكاف وتػافخ الكػادر الفشية والسؤىمة ولكغ

في السقابل نجج تجني مدتػى العسالة مغ حيث الرحة والكفاءة السيشية وعجـ معخفتو
بقػاعج الدراعة الحجيثة ،واعتساد االقتراد العخاقي عمى الشفط كسرجر وحيج لمثخوة وىػ
خيار آني وليذ استخاتيجي وإىساؿ القصاعات األخخى ومشيا القصاع الدراعي ،مغ

خالؿ قمة التخريرات السالية مغ الحكػمة السخكدية والحكػمات السحمية لجعع ىحا

القصاع في شتى تفاصيمو أالمخ الحي أدى الى التجىػر الحاصل فيو ،وىػما انعكذ
سمباً عمى احػاؿ البشى التقميجية وجعميا بعيجة عغ االنجماج في الػسائل التقشية الحجيثة
(عبجالحديغ والعاني.)ٕٔٗ ،ٕٓٔٔ ،

وفي نياية ىحا السصمب بات مغ الػاضح لجيشا  ،مغ اف ىشاؾ تحجيات كثيخة،

وجسيعيا قج ييجؼ لجعع البشى التقميجية عمى حداب فعالية مؤسدات الجولة الخسسية ،

ولكغ بشدب متفاوتة

:
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السبحث الثالث
اّليات دمج بشى الشعام التقميجي في عسمية التحجيث السؤسداتي
إف عسمية دمج بشى الشطاـ التقميجي في العخاؽ ىي عسمية صعبة وال يسكغ اف
تقػـ عمى أسذ سصحية قج ال تتالءـ مع التحجيث السؤسداتي ،بل تحتاج الى آليات

سياسية واجتساعية واقترادية وثقافية ،إذ ال يسكغ تحقيق ذلظ اال مغ خالؿ خمق بيئة
مشاسبة ومدتعجة ليحا التحػؿ والتحجيث ،ويسكغ تقديع ىحه االليات الالزمة لتحقيق
االنجماج الى ما يأتي:
-1

االليات الدياسية

إف أولى السياـ الالزمة لعسمية دمج البشى التقميجية ىي ضخورة اصالح الدمصة

الدياسية بحيث تكػف معبخة سياسياً وقانػنياً عغ كل فئات السجتسع ،وتخسيخ دور
السؤسدات وفظ االرتباط والتػحج بيغ الدمصة والجولة وتجاوز كل السعػقات والتحجيات

واالنذقاؽ االجتساعي (البكخي .)ٕٙٓ ،ٕٓٔٔ ،ويتحتع عمى الجولة العخاقية دمج

التكػيشات االجتساعية السختمفة ذات السشبت القبمي أو العذائخي أو الصائفي أو
السحىبي ،في بشية اجتساعية ججيجة يؤسديا االنتساء الجساعي الى الػشغ ،عبخ إعادة

تعخيف الشاس خارج انتساءاتيع الفئػية الزيقة او العربػية بػصفيع مػاششيغ

متداوييغ اماـ القانػف بعيجاً عغ أي تسييد (بمقديد. )ٖٗ ،ٕٓٓٛ ،

أف عسمية التحجيث الدياسي تتصمب اعادة تكييف البيئة االجتساعية التقميجية

نحػ بيئة حزارية ،وىحا بجوره يتصمب بشاء اليياكل السؤسدية الدياسية ألحجاث نقمة

في االداء الدياسي خاصة ،والسجتسعي عامة ،فػجػد البشية السؤسدة لمجولة سيقػد الى

تعقيج ليكل الجولةُّ ،
وتعجد وتكامل مخاكد اتخاذ القخار فييا ،و ىحا سيسشع عػدة سصػة
.

البشى التقميجية خرػصاً في السجتسعات التي عانتيا سابقاً (رشيج)ٔٙٓ ،ٕٕٓٓ ،

ومغ أىع اآلليات الدياسية ،ىػ أف تبادر الشخبة الحاكسة الى معالجة السذاكل

التي يعاني مشيا الشطاـ الدياسي ،مثل السحاصرة والفداد االداري والسالي والصائفية

:
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الدياسية ،كػنيا تذكل مشابع لتقػية البشى التقميجية ودعسيا عمى حداب مؤسدات

الجولة ،بل وتفتح الباب أماميا لمتجخل في العسل الحكػمي وتحخيف اتجاىو ،وأف
تدعى الجولة مغ خالؿ الدياسات والتذخيعات مجاالً ليا لمتشطيع الدياسي أو السجني،
بذخط أف ال تكتدب تمظ البشى التقميجية قػة فػؽ قػتيا (زايج.)ٕٕ ،ٕٓٔٛ ،
ٕ -االليات القانهنية

ال يسكغ لمجوؿ اف تدتقخ وال أف تؤدي ما عمييا تجاه السجتسع إال إذا كانت
تستمظ مشطػمة قانػنية متساسكة وفعالة ،وبالتالي فاف الجولة العخاقية تحتاج الى سغ

قػانيغ ججيجة وتفعيل لمقػانيغ الشافحة ،خاصة تمظ التي تتعمق معالجة الحاالت الذاذة

في السجتسع ،والتي مغ شأنيا االبقاء عمى االعخاؼ الدمبية ،مثل (الجكة العذائخية) أو

إجخاء عقػد الدواج خارج السحاكع الخسسية ،ىحه الحاالت وغيخىا تخمق مشاخاً غيخ
قانػني يجعل السػاشغ بسعدؿ عغ الجولة ومؤسداتيا الخسسية يبخز التداحع والتشافذ في

انتقاد البشى التقميجية بػضػح عشج وقػع حادثة أو عسل خارج نصاؽ القانػف ،وكأف
العالقة بيشيسا ،ىي عالقة متزادة ،وليدت عالقة تبادلية (شتيػي.)ٕٜٓٔ ،

والقانػف بإمكانو في حاؿ تفعيمو أف يخصج الخخوقات التي تحجث أثشاء قياـ

الحكػمة بخسع وتشفيح الدياسات العامة ،االمخ الحي يديج مغ فعالية تمظ الدياسات

ويجعميا في مفيجة لخجمة السجتسع  ،وباألخز تمظ الدياسات السدساة بالدياسات

االجتساعية ،وتحتاج الجولة الى اف تجعل القانػف يأخح مجخاه فيسا يتعمق بسعاقبة
األفخاد والجساعات التي ال تؤدي واجباتيا بالذكل الرحيح ،والخقابة عمى خخوقات

الفداد االداري السالي في مؤسدات الجولة ،فيحه الفئات يجب القزاء عمييا

ومحاسبتيا وفقاً لمقانػف ،حتى تدتصيع السؤسدات الطيػر بالرػرة الحكيقة أماـ

السجتسع ،وىحا يؤدي لكدب ثقة السػاشغ بالجولة وتجعمو اكثخ استعجادا لمتعامل معيا

وااللتداـ بقػانيشيا ،فالسؤسدات تعدز دور السػاشغ ،وتجعمو صاحب قخار ،وتشسي
قجر ِ
اتو ،فاألساس ىػ دولة االنتقاؿ الجستػري السجني أي دولة السؤسدات والقانػف ،وال

:
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ىي دولة ىذة تحت رحسة فخد او جساعات تقميجية بل أنيا دولة السؤسدات ،انيا

الجولة السجنية الحجيثة (فياض.)ٗ ،ٕٓٔٓ ،

اف مفيػـ العذائخية التي شخحيا مذخوع القانػف تذكل تآكل لسجنية الجولة

العخاقية ذات االساسات والبشى التحتية الزعيفة اصالً ،واف ىحا السفيػـ ُيخخج العذائخ
مغ معشاىا االجتساعي الجيسػغخافي الى معشى سياسي وستكػف العذائخ تخكيبات
اجتساعية اخخى وأنيا لع تُسثل في ىحه الكيانات .وفي حاؿ تسخيخه ستبخز مذاكل
ونداعات عذائخية بدبب صخاع الدعساء عمى رئاسة العذيخة والقبيمة .وىحا االمخ يعج
خصخ ييجد ما تبقى مغ كياف الجولة السجنية في العخاؽ ،السخخج ألغمب مذاكل العخاؽ

ىػ تعديد التعاير والدمع االىمي؛ ألنيا تزع كل مكػنات الذعب عمى اسذ السػاششة

واحتخاـ القانػف والعجالة االجتساعية .والتخكيد عمى اىسية تشاسق الدياسات التذخيعية
وفق رؤية واضحة لبشاء الجولة العخاقية وبسا يجعع الدياسات العامة لمحكػمة ،وتكامل

االشخ التذخيعية ،وتعديد مؤسدات انفاذ القانػف ،والديخ قجما بشيج العجالة
االجتساعية ،أكثخ اىسية لحلظ يجب إيقاؼ أو تعجيل التذخيعات التي تقػي مغ سصػة
.

البشى التقميجية عمى الجولة (الدخحاف)ٕٓٔٙ ،
 -3االليات الثقافية :

إف دمج بشى الشطاـ التقميجي في عسمية التحجيث السؤسداتي ،تحتاج الى نذخ
الػعي بأىسية الجولة واالدوار التي تقػـ بيا ،ولغ يتع ذلظ إال عبخ ثقافة سياسية

مػحجة ،تكػف قادرة عمى ازاحة ثقافات السجتسع التقميجي ،ودمج والءاتو التعجدية في
اشار الػالء الػششي السختكد عمى الجولة ،وتػحيج التػجيات الدياسية لمقادة والسجتسع
عمى حج سػاء ،يعسل عمى استقخار السديخة الدياسية داخل السجتسع ،واف انعجاـ وجػد

سياسة متساثمة بيغ السجتسع التقميجي ذو التعجدية الثقافية وبيغ الكيادات الدياسية
سػؼ يؤدي الى فذل االخيخة في تحصيع قػاعج االرتباط التقميجية وعػدتيا تجريجياً ،مغ
اجل الييسشة عمى القػى التقميجية ،الى تبشي ثقافة فخعية تعػد عمى باقي السجتسع،
وعميو تربح السؤسدات الدياسية والقانػنية ال تعبخ عغ عسػـ السجتسع وانسا اداة بيج
:
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الثقافة الفخعية لمشخبة الدياسية ،مغ اجل ضساف الحفاظ عمى الدمصة والتي تقػد الى

اف يتحػؿ التشافذ عمى الدمصة تشافداً تقميجياً بعيجاً عغ القػاعج الجستػرية لمتجاوؿ

وغياب لمسؤسدات الحكيكية (الحجيثي.)ٕٜ ،ٜٜٔٛ ،

إف البشاء السؤسدي في اي دولة ىػ نتاج ثقافة سياسية يؤمغ بيا الشطاـ ،اذ اف

الشطع الجيسقخاشية ىي تمظ الشطع التي تتساثل فييا الثقافة الدياسية والسؤسدات

الدياسية ،وتكػف السؤسدات تعبي اًخ عغ ثقافة الشطاـ الدياسي ،أما إذا كاف ىحا التػاؤـ
غيخ مػجػد بيغ الثقافة الدياسية و البشى الدياسية فإف الشطاـ الدياسي في ىحه الحالة

وميجد بالدقػط ،فالسػاءمة بيغ الثقافة الدياسية والبشى
سيكػف في حالة خصخ،
ّ
الدياسية ىػ شخط أساس الستقخار أي نطاـ سياسي ،فزالً عغ ما تؤوؿ اليو السػاءمة
بيغ الثقافة الدياسية وبيغ البشى الدياسية مغ استقخار ألي نطاـ سياسي ،فإنيا اي

السؤسدات ىي الحل لسشع الرخاعات بيغ مكػنات السجتسعات ذات التعجدية االثشية

والصائفية والقػمية والشقابية ،اذ اف السؤسدة تتعامل مع الفخد برفتو مػاششاً ،ال برفتو
بشاء
السحىبية او القػمية او الجيشية او االثشية ،لحا يجب اف يكػف البشاء السؤسدي ّ

صحيحاً حتى يكػف االداء السؤسدي فعاالً (الدىخة.)ٔٗٛ ،ٕٓٔٔ ،
 -4االليات االجتساعية :

ىحه اآلليات ىي مكسمة لآلليات الثقافية ،وتتسثل بزخورة أف تعسل الجولة عمى
إرساء دعائع االستقخار السجتسعي في العخاؽ ،مغ خالؿ احتخاـ جسيع السكػنات مغ

جية وإعصاء كل مشيا حقػقو الجستػرية ،وحثو عمى اداء واجباتو الػششية ،التي يأتي

في مقجمتيا الػالء لمجولة وشاعة القانػف وقبػؿ الشطاـ الدياسي ،وأيزاً تأتي ضسغ

االليات االجتساعية ،أف تعصي الجولة لذيػخ العذائخ ورجاؿ الجيغ الستشػريغ دو اًر في
حث وتذجيع مقمجييع وأتباعيع عمى ضخورة اف تكػف لمجولة ومؤسداتيا الخسسية ىي

السخجعية العميا ليع ،واف يتع تػعيتيع بأف ىحا لغ يسذ بالسكانة التقميجية لمجيغ او

العذيخة ،بل ىي عسمية تصػيخية وتقديع لمعسل واالدوار ،بحيث يكػف لمجولة اليج العميا
التي تدتصيع عبخىا حساية السجتسع ،وعسمية الجمج االجتساعي تحتاج أيزاً الى رسع
:
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الدياسات العامة االجتساعية ومغ اىسيا سياسات ما بعج الشداعات ،والتي ترب في

الشياية في غخس قيع التدامح والتعاير الدمسي والتآخي االجتساعي وتقبل اآلخخ ،ونبح
الفخقة واالحتخاب الجاخمي ،والبج لمجولة مغ أف تخد الجساعات الستصخفة التي تبث

الفكخ العشرخي الحي يشبح االخخ ،والبج مغ اف تعاقبيا وفق القانػف ،عمى اعتبار انيا
جساعات تحسل افكا اًر ىجامة تيجد االستقخار االجتساعي في العخاؽ  ،واف تدعى الجولة

لتكػيغ نطاـ اجتساعي يتسيد باستس اخرية السقجرة عمى االبتكار ،واإلنجاز مغ دوف

االنييار وىحا يتصمب تػافخ لياكل وبشى اجتساعية مخنة ،تترف بالتسايد ،والتخرز
الػضيفي (العامخ.)ٖٙ ،ٕٓٓ٘ ،

إذ أف االنتقاؿ مغ مجتسع تقميجي إلى مجتسع حجيث و ديسقخاشي يتصمب بشاء

ثقافة مجنية تختكد عمى العقالنية و العمسانية ،فالثقافة الدياسية الجيسقخاشية تفزي إلى
بشاء ىػية وششية ،ومغ ثع بشاء الػحجة الػششية ،ألنيا تديع في بشاء دولة تتجاوز أشخ

الجساعات األثشية لرالح بشاء مؤسدات وأشخ وششية شاممة ،وتعسل عمى االندجاـ

بيغ الجساعات التي سيكػف مشيا الشديج الػششي وتعدز االنفتاح الثقافي والفكخي وتحج
مغ االستقصاب الصائفي والقبمي و القػمي ،وتكخس الثقة االجتساعية والحذ التعاوني،
وااللتدامات الخئيدية بالشطاـ والػشغ والسجتسع وتذكل روابط عسػدية بيغ الشخب

والجساىيخ (اليامي)ٕٓٔٓ ،

.

 -5االليات االقترادية :

إف مغ أىع االليات االقترادية ىػ الدعي نحػ بشػاء اقترػاد مشػتج يعتسج عمى
قصاعات اإلنتاج السادي وفي مقجمتيا الدراعة والرشاعة ،يعج االقتراد عرب الحياة

في كل دولة ،وبقجر تعمق االمخ بالعخاؽ ،ولكي تجمج البشى التقميجية في عسمية
التحجيث وتقل وتشعجـ الدمبيات وتعدز االيجابيات ،فالبج مغ الكياـ بعجة خصػات عمى

الرعيج االقترادي  ،ومشيا التعجيل التشسػي ويتع ذلظ مغ خالؿ رسع سياسات عامة
تشسػية و الغخض مشيا الخفع مغ االنتاج الػششي بحيث يدتقخ الػضع االقترادي في

البالد وتتػفخ العسمة الرعبة التي مغ خالليا تدتصيع الجولة عمى تصػيخ التعميع
:
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وادخاؿ الخجمات الى االرياؼ والعذػائيات ،فزالً عغ تعديد الدياسات االعالمية
السقخوءة والسدسػعة التي ترب في اتجاه زيادة وعي األفخاد وتحثيع عمى شاعة الجولة

والقانػف والػالء ليا ،وذلظ لتستعيع بحقػقيع وعجـ تيسذييع(مرصفى.)ٚ–٘ ،ٕٜٓٓ ،

اما عغ البصالة فالجسيع يتفق عمى اف الشذاط والعسل يذغل االنداف عغ

التفكيخ باألمػر الجانبية مثل االختالفات الجيشية والقػمية والعذائخية ،وبالتالي فإف
ال بصالة ىي مغ اىع السذاكل الػاجب عمى الجولة معالجتيا لكي تسزي في عسمية
تحجيث ودمج بشى الشطاـ التقميجي فالبج ليا أف تجج فخص العسل التي مغ خالليا

يدتقخ السجتسع وتفخغ الصاقات وتحوب االختالفات ويدتقخ السجتسع ويربح يتقبل

مؤسدات الجولة التي وفخت لو العسل ،وفي الػقت عيشو في حاؿ فذمت الجولة في
معالجة مذكمة البصالة خاصة في االرياؼ و فاف ذلظ سيعػد الى رجػع االفخاد الى

االلتفاؼ حػؿ البشى التقميجية بحثاً عغ الجعع والساؿ ،االمخ الحي يقػي مغ مخاكد
االستقصاب ويجعل مغ رجل الجيغ او شيخ العذيخة نجاً مشافداً لمجولة ،كسا واف الفقخ

يبعج االفخاد في السجتسع عغ مػاصمة التعميع ويزصخىع لكدب الثقافات السحمية

السغمقة والستػارثة التي قج ال تتػافق مع الثقافة السجنية التي تخيجىا الجولة (القػي،

.)٘ٗ ،ٜٜٔٛ

كحلظ تعج مدالة تدايج اعجاد السياجخيغ مغ الخيف الى السجف وبذكل فػضػي،

مغ ابخز االسباب التي تؤدي تزخع مؤشخات البصالة والفقخ ،فالفخد الحي ال يجج

العسل ويعير حالة العػز في الخيف سيزصخ الى اليجخة لمسجف والدكغ العذػائي،

وبدبب تجني السدتػى السعاشي سيعسل في أي ميشة في أي مكاف في السجيشة ،االمخ

الحي يرعب عمى الجولة أداء مؤسداتيا وعسميا وتقجيع خجماتيا وسج احتياجات
السجتسع ،وفي الشياية سيخمق حالة مغ االرباؾ وعجـ الخضا السجتسعي (الحجيثي،
.)ٖٔٛ ،ٜٜٔٛ

:
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أذ ف إف تحجيث بشى الشطاـ التقميجي وجعميا تتػافق مع قيع العسل السؤسداتي

ىػ ليذ باألمخ السدتحيل ولكغ يحتاج الى عجد مغ اآلليات كسا مخ ذكخىا في ىحا
السصمب

الخاتسة :
ىكحا ،يبجو بأف البشى التقميجية ىي اشبو بالسدمسة التي ال يسكغ ألي دولة اف

تشذأ بجونيا  ،لكغ االختالؼ يكع في مج استصاعة الجوؿ عمى دمجيا وتصػيخىا بحيث

تكػف مشدجسة مع الدياسات العامة الالزمة لمتصػر والتحجيث ،ورغع التذابو الكبيخ
في شبيعة البشى التقميجية في اغمب دوؿ العالع ،اال اف الحي ضيخ لمباحث ىػ اختالؼ

العخاؽ عغ تمظ الجوؿ في بعس الصبائع (شبائع البشى االجتساعية) وتذابيو معيا في

شبائع اخخى ،ومغ تمظ الصبائع الخاصة ىي قػة البشى التقميجية وتأثيخىا الكبيخ عمى
مجسل االحجاث في البالد سمبا وايجابا ،فزال عغ الػشائج القػية التي تخبصيا مع

ارض العخاؽ .

كسا يتبيغ إف اآلثار التي تخكتيا البشى التقميجية عمى فاعمية أداء السؤسدات

الخسسية  ،لع تكغ سمبية دوماً ،بل كانت ىشاؾ إيجابيات كثيخة  ،حيث اف البشى
التقميجية سانجت الجولة في بعس الفتخات العريبة  ،خاصة عشجما اسيست في

استقخار السمف االمشي  ،وفي الحفاظ عمى الػحجة الػششية ،وصيانة قيع السجتسع

وأخالقياتو  ،كسا انو ىشاؾ مغحيات لمبشى التقميجية تعسل عمى إبقائيا أقػى مغ
مؤسدات الجولة الخسسية  ،وىي تعج في الػقت نفدو معػقات وتحجيات تقف بػجو أي
محاولة جادة لتحجيث البشى التقميجية  ،وتحتع تمظ التحجيات الى وجػد خمل في عسل

الشطاـ الدياسي بعج عاـ ٖٕٓٓ  ،كالسحاصرة والفداد االداري والسالي  ،فزالً عغ

التجخالت الخارجية

كسا وتػصل البحث الى عجد مغ االستشتاجات وىي :

ٔ -البشى التقميجية ىي قجيسة ججا تعػد الى مخحمة ما قبل ضيػر الجوؿ  .وىحا ما
يفدخ صعػبة اقيادىا لسؤسدات الجولة .

:
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ٕ -العخاؽ ،فيو تعجدية قبائمية وقػمية وديشية ومحىبية كبيخة .ولكل مغ ىحه التعجديات
دوره االيجابي او الدمبي عمى عسل الجولة ومؤسداتيا ي مختمف الحقب التاريخية .

ٖ -ميسا تقجمت الجوؿ ومشيا العخاؽ ،فأنيا لغ تدتصيع حمحمت البشى التقميجية او
انياء وجػدىا ،لكغ مغ السسكغ نذخ الػعي الحجاثػي والتصػيخ عبخ رسع سياسات
عامة مختمفة.

اما السقتخحات التي يخيج الباحث اف يػصميا الى السعشييغ بالسػضػع فيي:

ٔ – ضخورة االكثار مغ عجد الجراسات والبحػث التي تتشاوؿ البشى التقميجية ،مغ اجل
ايجاد الحمػؿ الالزمة لمسذاكل التي يعيذيا السجتسع وكحلظ مغ اجل رصج عالقتيا مع

الجولة.

ٕ – يتحتع عمى صشاع القخار الكياـ بسدؤولياتيع تجاه السجتسع ،عبخ رسع الدياسات

الالزمة لمتصػيخ واالنتقاؿ بالبشى التقميجية الى حاؿ افزل.

ٖ – البج مغ ابخاز السأثخ الػششية التي قجمتيا البشى التقميجية ،خاصة عشجما تقػـ
بأسشاد الجولة في الطخوؼ العريبة ،وىحا االمخ سيداعج في زيادة ثقة السجتسع

بالجولة التي تعتخؼ بجيػده التي قجمتيا لخجمة البالد .

:
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