معػقات تحقق قيع السػاششة في العخاؽ بعج عاـ 2003
ـ.د .جبار اسساعيل عبج
كمية ىشجسة السعمػمات /جامعة الشيخيغ
jabbaraljeboory2017@nahrainuniv.edu.iq

فذمت الحكػمات العخاؾية الستعاؾبة بعج عاـ  2003في انجاح ادارة التشػع

وتحقيق ؾيع السػاششة بذكل واضح ،عمى الخغع مغ تبشي العخاؽ نطاماً ديسقخاشياً
تعجدياً .وييجؼ البحث الى بياف اىع السعػقات التي حالت دوف تحقق ؾيع السػاششة
الرحيحة القائسة اساساً عمى العجالة والسداواة والسذاركة السجتسعية في ادارة الجولة

العخاؾية .وتشبع اىسية البحث عبخ تدميط الزػء عمى عسمية تحقق ؾيع السػاششة في
العخاؽ بعج عاـ  ،2003بػصفيا احج السشعصفات التي ىي بحاجة الى وقفة وتعسق في
دراستيا وسبخ اغػارىا .وتع تقديع البحث الى محػريغ السحػر االوؿ تشاوؿ السعػقات

الدياسية والجستػرية واالمشية التي تػاجو السػاششة ،في حيغ تشاوؿ السحػر الثاني

السعػقات االقترادية واالجتساعية والثقاؼية .ومغ اىع االستشتاجات التي تػصل الييا

البحث ىي اف الحكػمات الستعاؾبة عمى حكع العخاؽ بعج التغييخ الدياسي في العخاؽ،
لع تفمح في ايجاد الحمػؿ الشاجعة لمخخوج مغ السعػقات التي تػاجو بشاء ؾيع السػاششة

بعج عاـ  ،2003مسا اثخ سمبا عمى بشاء ىحه الؿيع والتي تعاني اصالً مغ اختالالت
واضحة عمى صعيج السسارسة وفي التصبيق ،وىحا يذكل بسجسػعو ازمات حادة ىجدت

استسخار الشطاـ الدياسي ،ثع خمقت ترجعاً لعسمية بشاء الجولة والسػاششة العخاؾية حتى
الػقت الحاضخ.
الكمسات السفتاحية :العخاؽ؛ قيع السػاششة؛ السذاركة السجتسعية؛ الحكػمات العخاقية.
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Abstract
The successive Iraqi governments after 2003 have failed to
manage diversity and achieve the values of citizenship, despite Iraq's
adoption of a pluralistic democratic system. The research aims to
clarify major obstacles that prevented the realization of the values of
correct citizenship, based mainly on justice, equality, and community
participation in the management of the Iraqi state. The importance of
the research stems from shedding light on the process of realizing the
values of citizenship in Iraq after the year 2003 as one of the turning
points that need to be considered and studied deeply. The research
was divided into two axes, the first axis tackling the political,
constitutional, and security obstacles facing citizenship, while the
second one studied the economic, social, and cultural obstacles. One
of the most important conclusions reached by the research is that the
successive governments to rule Iraq after the political change in Iraq,
did not succeed in finding effective solutions to get out of the
challenges facing building the values of citizenship after 2003 that
negatively affected the building of these values, which already suffer
from obvious flaws in practice and implementation, and this together
constitutes severe crises that threatened the continuation of the
political system and then created a crack in the process of building the
state and Iraqi citizenship to the present time.
Keywords: Iraq; citizenship values; Community participation;
Iraqi governments.
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السقجمة:

تدببت الدمصة الحاكسة في العخاؽ قبل عاـ  2003في تفاقع ازمة السػاششة(،)1

وذلظ لعجـ حفع التػازف بيغ الحقػؽ والػاجبات ،فكاف التخكيد مغ جانب الحكػمات
عمى الػاجبات وأىسمت الحقػؽ .ويعػد الدبب في تفاقع ازمة السػاششة في العخاؽ الى

غياب ثقافة الحقػؽ والػاجبات ،إذ اصبح الفخد ييتع ويشادؼ بالحقػؽ عمى حداب

الؿياـ بالػاجبات ،والسصالبة بالحقػؽ ال يعشي بالزخورة الحرػؿ عمييا ،وعميو فاف
اختالؿ التػازف بيغ الحق والػاجب أدػ إلى تفاقع أزمة السػاششة في العخاؽ عمى

مدتػػ الفيع والتصبيق ،وذلظ لسا تػصف بو السػاششة بالػضع القانػني الحؼ يحجد
العالقة بيغ االفخاد والجولة ،إذ تزسغ لألفخاد حقػقا عمى الجولة تػفيخىا ،وكحلظ تفخض

واجبات عمى االفخاد اتجاىيا ،لحلظ تػصف بأنيا وضع الحخية مع السدؤوليات
السراحبة ليا .وعميو يسكغ القػؿ بأف مدؤولية تصبيق مبجأ السػاششة والستسثل

بالسداواة في الحقػؽ والػاجبات بيغ جسيع اشياؼ ومكػنات السجتسع بعيجاً عغ العخؽ
والجيغ والمػف والتي نرت عمييا اغمب دساتيخ الجوؿ الجيسقخاشية ،إنسا ىي مدؤولية
تزامشية بيغ اف اخد السجتسع ونطاـ الحكع في الجولة ،أؼ إف مغ واجبات الشطاـ

الدياسي في الجولة اقامة العجؿ والسداواة عبخ تصبيق قػانيغ العجالة االجتساعية في

تػزيع الحقػؽ السجنية واالقترادية واالجتساعية والدياسية ،وكحلظ تفعيل قػانيغ

الحقػؽ والحخيات ،واستسخار فذل الجولة بعج العاـ 2003ـ ،في ادارة التشػع في العخاؽ
خصيخ خرػصا بعج تبشي العخاؽ نطاما ديسقخاشيا.
امخ
اً
يعج اً
اىسية البحث:

اف عسمية تحقق السػاششة في العخاؽ بعج  ،2003باتت تػاجو العجيج مغ
السعػقات كالخمل في الجستػر او في التذخيعات والقػانيغ االساسية والػاقع االمشي

واالقترادؼ واالجتساعي والثقافي ،بػصفيا احج السشعصفات التي ىي بحاجة الى وقفة

وتعسق في دراستيا وسبخ اغػارىا.

:
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اشكالية البحث
تأتي اشكالية البحث التي تشصمق مغ اف االوضاع غيخ السدتقخة سياسيا وامشيا

التي رافقت بشاء العسمية الدياسية في العخاؽ بعج عاـ  ،2003تدببت بتفاقع ازمة

السػاششة ،مسا تدبب في خمق معػقات عجة سياسية ودستػرية واقترادية واجتساعية
وثقاؼية وامشية ساىست في تجىػر ؾيع السػاششة واضعفت تحقيق االنجماج الػششي.

فخضية البحث

عمى الخغع مغ تبشي العخاؽ الشطاـ الجيسقخاشي كأساس لشطاـ الحكع الججيج ولبشاء
دولة السػاششة .اال اف السخخجات ليحا الشطاـ لع تفس الى تبشي سياسات عامة تديع
في تبشي الذعػر بالسػاششة واليػية الػششية وال تتشاقس معيا.
مشيجية البحث

اعتسج البحث عمى مشيج التحميل الشطسي مغ اجل اثبات االشكالية والفخضية التي

استشج الييا.

هيكمية البحث
تزسغ البحث فزال عغ السقجمة والخاتسة محػريغ :السحػر االوؿ :تشاوؿ
السعػقات الدياسية والجستػرية واالمشية ،في حيغ تشاوؿ السحػر الثاني :السعػقات

االقترادية واالجتساعية والثقاؼية.
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السحػر االكؿ
السعػقات الجستػرية كالدياسية كاالمشية التي تػاجو السػاششة
يعج الشطاـ الدياسي الجيسقخاشي العسػد الفقخؼ في بشاء ؾيع السػاششة(،)2
وتفعيل استخاتيجياتيا وتحقق اىجافيا ،باعتبار اف السػاششة الكاممة ىي الجػىخ الحؿيقي

الزامغ لمتشػع الثقافي ،اذ تدتمدـ السػاششة تػافخ االليات الجيسقخاشية التي يدتصيع
االفخاد مغ خالليا التعبيخ عغ مصالبيع ولجييع القجرة عمى العسل الجساعي التذاركي،

والسكافحة مغ اجل تػزيع لمدمصة يكػف اكثخ عجال (شػاؼ.)3 ،2006 ،

لقج واجيت السػاششة مجسػعة مغ السعػقات ذات االسباب مشيا ما ىػ دستػرؼ

وسياسي وامشي االمخ الحؼ ادػ الى صعػبة تحقق السػاششة في العخاؽ .وعمى ىحا

االساس سشتشاوؿ ىحه السعػقات ،وعمى الشحػ االتي:
اوال :المعوقات الدستورية
تعج الجساتيخ العقج االجتساعي الحؼ يشطع العالقة بيغ افخاد الذعب والدمصات
الحاكسة في الجولة ،ومغ خاللو يتع تشطيع الحكع وتخكيبتو ،ويشطع الذؤوف العامة في

الجولة والسجتسع وفق مبجأ الديادة الذعبية حيت تتع صياغة الجستػر مغ قبل جسعية

او لجشة مخترة يتع انتخابيا ومغ ثع يعخض عمى الذعب لالستفتاء عميو ليتع قبػلو

او رفزو ،وعمى ىحا االساس يجب اف يكػف الجستػر عاكدا لتصمعات الذعب
وشسػحاتو وممبيا لسصالبو واحتياجاتو ،واف القػانيغ جسيعيا تدغ باالعتساد عميو ،اف
عسمية صياغة الجستػر والتػافق عميو تعتبخ مغ االمػر بالغة االىسية .اشتسل الجستػر

العخاقي الرادر عاـ  ،2005عمى العجيج مغ االيجابيات ،وبالػقت نفدو اشتسل عمى
سمبيات تقف عائقاً اماـ الجيػد الخامية الى تحقق ؾيع السػاششة وىي:
-1التػافقات الدياسية
كتب الجستػر العخاقي في ضخوؼ غامزة وبرػرة عاجمة وبأيجؼ خارجية
بجػ مغ الر اخعات والتجخالت ،لع تتفق لجشة كتابة الجستػر ؼيسا بيشيا لػضع

السدػدة ،فتألفت لجشة مغ تدعة اعزاء بخئاسة "عجناف الباجو جي( ،)3مع مجسػعة
:
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قزاة وخبخاء (الدبيجؼ .)230 ،2007 ،لع تكغ المجشة حخة في وضع اساسيات

الجستػر بل كانت ىشاؾ تجخالت وتػافقات سياسية بيغ االحداب وسمصة االئتالؼ

(شعباف .)502 ،2004 ،بجأت الجسعية الػششية بكتابة السدػدة وشكمت لجشة مغ

( )55عزػا تع تػزيعيع عمى عجد ابػاب الجستػر الدتة ،بجا واضحا اف اعزاء
المجشة ال يسمكػف ادنى خبخة عغ آلية كتابة الجستػر ،وىػ ما جعل العمة واضحة

لمعياف ،وىحا أمخ شبيعي اذ اف اختيار اعزاء المجشة كاف عمى اساس شائفي قائع

عمى اسذ السحاصرة ،وكاف مغ السفتخض اف يكػف عجد المجشة محجودا لكي تتع

السخاجعة والتجقيق بديػلة ،واف يتع اختيار عجد قميل ذؼ خبخة قانػنية دستػرية ،كحلظ

فإف ىحه السخحمة شيجت وضعا أمشيا حخجا أثخ في صياغة الجستػر اذ تع اغتياؿ عجد
مغ اعزاء ومدتذارؼ المجشة ،ولعب عامل الدمغ دو ار واضحا ،فكاف ىشاؾ سقف

زمشي محجد لكتابة الجستػر وعمييع اف ال يخخجػا عغ األشخ االساسية لقانػف ادارة
السخحمة االنتقالية واف يتع االتفاؽ عمى الشرػص عغ شخيق التػافق وليذ الترػيت،

واذا كاف ىشاؾ خالؼ فإنو يعخض عمى قادة االحداب والكتل الدياسية ،واف الق اخرات

التي صجرت عغ ىحه االحداب الخئيدة كانت اكثخ الق اخرات تأثي اخ عمى نرػص
الجستػر التي بخزت فييا العيػب ،اذ كاف البج مغ أف يأخح الجستػر وقتا شػيال ليكتب

بصخيقة صحيحة متقشة ،وىحه مثمت اىع العؿبات الجستػرية في الزغػشات والتجخالت

الخارجية.

اف عجـ االندجاـ والتػافق بجا واضحا في افكار وشخوحات القػػ الدياسية

العخاؾية .وكسا ذكخنا عجـ كفاية خبخة اعزاء المجشة فيع ليدػا مغ اىل االختراص،
يخل الجستػر مغ العيػب الذكمية او المغػية او تعارض الشز مع االحكاـ
كحلظ لع ُ
القانػنية
-2الخخكقات الجستػرية

اف اوؿ العيػب تتػضح في الجيباجة التي بجأت في آية قخآنية ،والتي اشارت

الى العيب الحؼ دؿ عمى اف الجستػر كتب لسجتسع اسالمي بحت ال يحتػؼ عمى
:

220

ادياف اخخػ .لػحع ضعف االسمػب الستبع في كتابة الجيباجة واستعساليا لشرػص
مدتيمكة في الجستػر االمخيكي ،كسا انيا تغشت بالساضي وكاف يفتخض اف تذيخ الى

السدتقبل وبشاء دولة حجيثة قائسة عمى الػحجة والسػاششة (عمي .)180 ،2012 ،اذ

جاء في السادة (االولى) مغ الجستػر (جسيػرية العخاؽ دولة اتحادية واحجة مدتقمة

ذات سيادة كاممة ،نطاـ الحكع فييا جسيػرؼ نيابي (بخلساني) ديسقخاشي ،وىحا الجستػر
ضامغ لػحجة العخاؽ) .وبخز التشاقس ىشا بكػف الديادة التامة ال تجتسع مع وجػد

االحتالؿ ،فزال عغ كػف الحكػمة السؤقتة ىي معيشة مغ قبل االحتالؿ ال حدب
الشرػص الجستػرية ،كحلظ فإف السادة نفديا وضحت شكل نطاـ الحكع في العخاؽ

بالفيجرالي وعسقت ىحه السادة االسذ الصائؽية والسحىبية والعخؾية عشج تخسيخيا لمتقديع

في السدتقبل ،وتشاولت السادة (الخابعة) المغات الخسسية التي اشارت الى اعتساد المغتيغ
العخبية -الكخدية كػنيسا المغتيغ الخسسيتيغ ،وعجت ىحه السادة مغ اخصخ السػاد في

تخسيخ التعجدية الصائؽية لكػنيا حالة فخيجة لع يذيجىا اؼ دستػر في العالع ماعجا

(االتحاد االوروبي)؛ ففي جسيع الجوؿ ذات االعخاؽ الستعجدة والصػائف السختمفة تكػف
ىشاؾ قػانيغ تشطع عسل االفخاد وتحجد لغة رسسية واحجة تدتعسل خارج اإلقميع (الشاىي،

.)140–138 ،2013

وجاء في الشز االشارة الى العسل وفق مبجأ القػميات والسكػنات وتعجد

االدياف ،ونز في (الفقخة التاسعة) عمى تذكيل القػات األمشية مغ جسيع السكػنات.
كحلظ ىشاؾ نرػص تؤدؼ الى تكخيذ التسايد الصائفي والسحىبي والجيشي إذ نرت

السادة (الثالثة واالربعيغ الفقخة اوال -ب) الى "ادارة االوقاؼ وشؤونيا ومؤسداتيا
الجيشية ،ويشطع ذلظ بقانػف" .إذ لػحع تقديع االوقاؼ الجيشية الى مؤسدات عجيجة
حدب السحاىب واالدياف ،بجال مغ مؤسدة واحجة تجسع كل االوقاؼ الجيشية تحتيا ،كسا

اف ىشاؾ نرػصاً تتعمق بالسػارد الصبيعية يمفيا الغسػض في حاجة الى تعجيل ،ال
يخمػ الجستػر العخاقي مغ العجيج مغ االخصاء (الذكمية-االمالئية-القانػنية) ،وغيخىا
والتي تحتاج الى تعجيل سخيع مع لجشة تجقيق لتفادؼ كثخة االخصاء الجالة عمى عجمة
:
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كتابتو ،وما ييع القػػ الدياسية ىػ احتػائيا عمى ما يخجـ مرالحيا .فيشاؾ الكثيخ

مغ الشرػص التي تحتاج الى تفديخ وايزاح المجاؿ لحكخىا وانسا سشحكخ بعزاً

مشيا .كسا اف ىشاؾ نرػصاً تتعارض مع بعزيا مسا يجعل صعػبة الجسع بيشيا
ومثاؿ ذلظ السادة (الثانية) التي تشز عمى اف االسالـ ىػ الجيغ الخسسي لمجولة وىػ

مرجر التذخيع لحا ال يجػز اصجار قانػف يخالف احكاـ االسالـ ،وال يخالف مبادغ

الجيسقخاشية ،وال الحقػؽ االساسية في الجستػر ،ولكغ الدؤاؿ ىشا ماىي ثػابت واحكاـ
االسالـ مع معخفة اختالؼ السحاىب وتفديخاتيا ،واالمخ ذاتو بالشدبة لمجيسقاخشية فيي

مختمفة ومتعجدة ويختمف تصبيقيا وتفديخىا .وىشاؾ نرػص مكخرة وبعزيا يحتػؼ

الشقز وبعزيا ال داعي لو مثل السادة (االولى) ((جسيػرية العخاؽ دولة اتحادية

واحجة)) فحكخ كمسة "واحجة" بعج "اتحادية" ال ضخورة لو ،وعميو فإف آلية التػافقات
الدياسية واختيار اعزاء المجشة قميمي السعخفة والثقافة كاف سبباً واضحاً في االعاقة

الجستػرية ،ايزا حالة العدلة التي تفخدت بيا المجشة الجستػرية فيي لع تذارؾ الذعب
عغ شخيق االحداب والسشطسات وغيخىا باالستصالعات (شالب ،2018 ،ص .)76

-3الزغػط كالتجخالت

لقج صيغ الجستػر العخاقي وفقاً لخؤػ الحاكع السجني األمخيكي بػؿ بخيسخ
ومرالح الػاليات الستحجة ،وعمى اساس قانػف ادارة الجولة لمسخحمة االنتقالية ،وقج اثار

اشكاالت وعقجأً زادت مع مخور االياـ ،خرػصا في ضل التفديخات والتأويالت

الستشاقزة والستعارضة ،وااللغاـ الكثيخة التي احتػاىا ،وعمى الخغع مغ حرػؿ القػػ

الشافحة عمى مدايا وصالحيات فاقت شسػحاتيا أحياناً بدبب اختالؿ تػازف القػػ
وبسداعجة القػػ الخارجية ،فإنيا ضمت تذكػ مغ غبغ واجحاؼ وتصالب بإنرافيا،
االمخ الحؼ عصل الى حجود كبيخة مػاد الجستػر االساسية ،والسيسا بتػافق القػػ
الدائجة والتقاسع الػضيفي السحىبي واالثشي الحػ حكع السعادلة الدياسية (سميع،

14 ،2018؛ شعباف ،)114 ،2020 ،إذ بقي الكثيخ مغ القزايا العقجية في الجستػر

معمقا ومحل خالؼ انفجخ الحقا ،مثل حجود الفجرالية وسقفيا ،وقزية االقاليع مغ غيخ
:
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اقميع كخدستاف ،وكحلظ اشكالية قانػف الشفط والغاز واالختالؼ بذاف السادة ()140
الخاصة بالسشاشق الستشازع عمييا بيغ الحكػمة السخكدية واالقميع ،كاف ليا االثخ في

عسمية بشاء الدمع االمشي والسػاششة والجولة (سميع14 ،2018 ،؛ شعباف،2020 ،
.)114
ثانيا :المعوقات السياسية
اف الجيسقخاشية الدياسية لػحجىا التي تبخز مغ خالؿ عسمية االنتخاب ال تعبخ
عغ الجيسقخاشية الحؿيؿية ،والتي يسكغ اكتذافيا مغ خالؿ حالة العجؿ والسداواة بيغ

الجسيع دوف استثشاء والتي مغ خالليا يتسكغ السجتسع مغ التعبيخ عغ رأيو بحخية تامة

دوف قيػد االستبعاد واالستغالؿ والتيسير (صالح.)28 ،2006 ،
-1ضعف السذاركة في االنتخابات

إذ كانت مقاشعة االنتخابات االولى مغ ابخز التحجيات التي احاشت بالشطاـ
الدياسي الججيج وبالعسمية الدياسية فقػشعت االنتخابات لعاـ  ،2005مغ قبل الدشة
الحيغ بقػا خارج العسمية الدياسية ،وتسثل ىحا في وضع أمشي مزصخب كاد اف يػصل

البالد الى حخب أىمية ،ولكغ ىحا االختشاؽ الصائفي تجريجيا تالشى شيئا فذيئا عبخ
مذاركة جسيع السكػنات بفاعمية في االنتخابات البخلسانية ومجالذ السحافطات

(الدعيجؼ.)124–123 ،2011 ،

-2الخالؼ بذأف الفجرالية

بخز الخالؼ بيغ القػػ الدياسية عمى الشرػص الجستػرية فأختمف مػقف كل

مشيا ،فاألحداب االسالمية والعمسانية كاف مػقفيا متبايشاً مغ مدألة الفيجرالية ،فحدب

لفجرلية كخدستاف
ا
الجعػة االسالمي ىػ مؤيج لمفجرالية ،والحدب االسالمي مؤيج
الفيجرلية
ا
ومعتخض عمى فجرالية العخاؽ ،التيار الرجرؼ وحدب الفزيمة فيسا يخفزاف
عسػما ويجعػاف الى وحجة العخاؽ ،اما السجمذ االعمى فيػ يشطخ لمفيجرالية عمى انيا

حل لسذاكل العخاؽ ،ىحا االختالؼ في مذاريع القػػ واالحداب الدياسية ادػ الى
تبايغ الجعػات السشادية لتقديع العخاؽ ،اذ نخػ تراعج الجعػات في  2008ألنذاء

:
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إقميع البرخة مغ قبل السحافع الدابق "وائل عبج المصيف" في محاولة إلصالح الػضع
االقترادؼ ،تست عسمية جسع االصػات مغ اجل السذخوع ولكشيع لع يتسكشػا مغ

الحرػؿ عمى الشدبة السصمػبة كػف الذعب فاقج الثقة بالقػػ السحمية وكػف البرخة
واقعة تحت سيصخة اقميسية مع انعجاـ الثقافة الفيجرالية ،وىحا السذخوع فتح الباب لتعالي

االصػات في ديالى وصالح الجيغ وغيخىا مغ اجل االنفراؿ بدبب تعخضيا لمتيسير
مغ قبل القػػ الدياسية (سبع76–73 ،2018 ،؛ شعباف.)220–124 ،2020 ،
-3ضعف السؤسدات كعجـ التشاسق السؤسداتي

شيجت الداحة الدياسية ضعف الشطاـ السؤسدي وشخرشة السؤسدات ،اؼ
عجـ وجػد آلية استخاتيجية لسحاربة التفكظ والقزاء عميو مع وجػد بيئة حاضشة ليحا

التفكظ ،وضعف الكػادر العاممة إلدارة االقاليع كػف تجخبة االقاليع واالدارة السحمية
حجيثة السدار مسا أثخ في اتخاذ القخار بيغ السخكد واالقميع ،مسا عصل القػانيغ مغ

قبل القػػ الدياسية .كسا أف في الجستػر أيزا ىشاؾ مجمداف (الشػاب واالتحاد)
احجىسا معصل عغ العسل مسا ادػ الى خمل في سغ القػانيغ مغ جية وتصبيقيا مغ

بالجيسقخشية التػافؿية والعسل عمى اسذ السحاصرة
ا
جية اخخػ ،وتعصيل العسل

الصائؽية (العيثاوؼ.)47–45 ،2015 ،

-4كثخة االحداب الدياسية كتغيب البخامج الدياسية فييا
ومغ ابخز التحجيات ايزا ىػ حجوث انفجار في عجد االحداب اليائمة التي لع
العخؽ مغ قبل ،فسغ نطاـ حدب واحج مديصخ الى تعجدية حدبية اثارت
ا
يعيجىا
الفػضى والتي وصل عجدىا الى مئات االحداب والسشطسات ،ومع رجاحة مقػلة

التعجدية الحدبية شخط لمجيسقخاشية اال اف ىحه السقػلة تشقمب الى فػضى عبثية .اف ىحا

العجد الكبيخ ال يسثل حالة صحية فيػ يعيق العسل الدياسي ويؤدؼ الى نداع وصخاع
بيغ االحداب ،فزال عغ ذلظ انعجاـ البخامج الدياسية الػاضحة ليا؛ فأغمب االحداب
كاف سبب نذأتيا ىػ اسقاط الشطاـ ولع تقجـ بخامج وخصصا لسا بعج ذلظ .وضعف

السسارسات الدياسية العسمية ليحه االحداب وخاصة داخل البخلساف لكػنيا احداب ذات
:
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نذأة خارجية سخية قائسة عمى اساس الػالءات الفخعية عمى حداب اليػية الػششية،
لخييا والغاء
كحلظ سيادة مبجأ التعرب والتذبث بالخأؼ واعتقادىا بالرػاب السصمق أ

االخخ (ف .ـ .صالح.)212 ،2008 ،
-5السحاصرة الدياسية كالحدبية

اف التعجدية الحدبية السفخشة اعتسجت نيج تدييذ اليػيات والخمػز الفخعية مغ

اجل استغالليا في التشافذ الدياسي وىػ بجوره أثخ في االفخاد ،وأفخز مػاشغ ال يذعخ
بالػالء الػششي ،فدارت العسمية عمى اساس التػافقات بيغ الكتل ،كسا خمقت
السحاصرة حالة مغ التخشجؽ الجيشي ،اإلثشي والتشافذ الدمبي بيغ الكتل ،وساد الفداد
الرخع مغ اجل مرالح شخرية وىػ تحج كبيخ في مفاصل البشاء
ا
والسحدػبية ليدداد

الدياسي لمجولة ،اذ سادت قاعجة (ماذا تخيج؟ وماذا تعصيشي؟) اؼ السرمحة الحاتية
ارت الدياسية معصمة اذ لع يكغ ىشاؾ تػافق ،االمخ الحؼ
عمى العامة ،واصبحت القخ ا

لمرخعات والسخاشخ ،وفي كل مخة تفمح
ا
بشاء ىذا عخضة
جعل بشاء الجولة ا
العخؾية ً
الفجرلية)
القػػ في ايجاد تدسية ججيجة لمسحاصرة .والسذكمة االساسية ىي في ( ا
نفديا التي تسثل عائقا فػجػد ىحا الشطاـ يحتاج الى مجتسع واع مثقف تجسعو ىػية

وششية وما يػجج ىػ عكذ ذلظ فالػياب واضح لجور مؤسدات السجتسع السجني التي

يفتخض اف تػعي السػاشغ (اإلبخاـيع198–188 ،2014 ،؛ سبع–76 ،2018 ،

.)77

والسالحع باف السحاصرة قج شبقت في العخاؽ بعج االحتالؿ االمخيكي في

العاـ  ،2003اذ قامت عمى اساس التسثيل الشدبي لجسيع الصػائف والقػميات في

الحكػمة بسا يتالئع وكثافتيع الدكانية ،وادت الى خمق اجػاء مغ التخشجؽ الصائفي
واالثشي والجيشي والتشافذ الدمبي بيغ االحداب والكتل لمديصخة عمى مخاكد القخار

وتسثيل السرالح الفئػية الزيقة بعيجا عغ السرمحة الػششية ،واصبحت االولػية

لميػيات والكيانات الفخعية عمى حداب الذعػر بالسػاششة واليػية الػششية العخاؾية

(جابخ.)141 ،2015 ،

:
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-6الجيسقخاشية التػافقية

وىشاؾ وجو اخخ لمسحاصرة وىػ (الجيسقخاشية التػافؿية) اذ استبجلت التدسية

مغ محاصرة شائؽية الى تػافق سياسي ،اذ ليذ ىشاؾ اؼ خاصية تجؿ عمى التػافق

والذخاكة ،فالتػافؿية تذجع عمى االنقدامات والشفاؽ الدياسي واالجتساعي وانتياؾ

القانػف فيي تجعل معيار الصائؽية فػؽ معيار الػششية ،فالشطاـ التػافقي يذكل عؿبة

يجب التخمي عشيا (العيثاوؼ .)41–38 ،2015 ،كسا اف استسخار عسمية الشداع بيغ

الكتل واالحداب الدياسية يؤدؼ الى جعل ىحه االخيخة سببا في االزمات والتحجيات

وعجـ االستقاخر وال يداعج عمى انتاج شبقة حاكسة في السجتسع .لع تتسكغ القػػ

العخؽ مغ تػضيف االختالؼ والتشػع لتحقيق وحجة السجتسع
االجتساعية–الدياسية في ا
وتأسيذ نطاـ الجولة الحجيثة ،الحؼ يقػـ عمى مبجأ السػاششة الحقة .وبحلظ اىجرت...

فخصا ال تعػض لبشاء الشطاـ الجيسقخاشي االمثل...والحؼ يسكغ لو الؿياـ بػضيفتي
االستق اخر والتغييخ والجسع بيغ الػحجة واالندجاـ (سالع .)107 ،2014 ،اف تصبيق

الجيسقخاشية التػافؿية ادػ الى اضعاؼ ىػية العخاؽ الػششية ،وتغييب مبجا السػاششة

بػصفيا احج ركائد الجولة السجنية السعتسجة عمى السداواة بيغ افخاد السجتسع.

ثالثا :السعػقات االمشية

اف التغييخ في العخاؽ بعج

9نيداف/ابخيل  ،2003اسيع في اتداع رقعة

االرىاب في العخاؽ ،بدبب الفخاغ الشاجع عغ حل مؤسداتو االمشية والعدكخية وتراعج

وتيخة االنقداـ الدياسي والسجتسعي .ونتيجة لحالة الفػضى والتجميخ واالنفالت االمشي

التي اجتاحت العخاؽ بعج االحتالؿ االمخيكي وما رافقيا مغ انتذار العرابات

السدمحة ،والجساعات الستصخفة ،وحل االجيدة االمشية وضعفيا ؼيسا بعج (نافع،
.)120 ،2011

-1ضاىخة االنفالت االمشي

بجأت احجاث العشف تتراعج برػرة كبيخة واستسخت حاالت االنفالت األمشي

لسجة شػيمة وتشػعت وتعجدت صػر العشف مغ الديارات السفخخة والتفجيخات التي راح
ضحيتيا عذخات ومئات السػاششيغ وكانت حادثة تفجيخ السخقجيغ احجػ الحػادث

:
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السفدعة ،كسا لع يدمع العمساء وال االشباء او االكاديسييغ مغ حاالت القتل والخصف
والفجية وكاف ذلظ بسثابة ترؽية لمكفاءات العمسية (الجابخؼ وآخخوف.)230 ،2008 ،

كحلظ اسيست اعساؿ العشف واالرىاب بذكل كبيخ في زيادة االنتياكات ضج السجنييغ
بسختمف تشػعاتيع الثقاؼية مغ قبل الجساعات السدمحة االرىابية عغ شخيق القتل

العذػائي عغ شخيق التفجيخ او الخصف او االغتياؿ ،وكحلظ التيجيخ القدخؼ لمسجنييغ

مغ مشاشق سكشاىع (أحسج .)410–409 ،2010 ،وبخزت ضاىخة القتل عمى اليػية
والجثث السجيػلة ،وكاف ضحية ىحه السخحمة مئات السػاششيغ الحيغ ال ذنب ليع .ثع
تبعيا ضيػر الجساعات السدمحة في بجاية االحتالؿ كانت ىحه الجساعات مػجية

لسقاومة االحتالؿ ولكغ سخعاف ما تع تغييخ مدار ىحه الجساعات لزخب الذعب اذ

بجأت حسمة التيجيخ الصائفي وشيجت السداجج والحديشيات مسارسات عشف واسعة

فيي االخخػ لع تدمع مغ بصر االرىاب اذ تذيخ االحرائيات الى اف اكثخ مغ

( )120مدججا قج فجخ في بغجاد وغيخىا مغ السحافطات ،واغتيل اكثخ مغ ()300

شيخ جامع وحديشية ،وحتى الجيات الجيشية ناليا نريب مغ العشف ،ثع ضيخت
االحدمة الشاسفة واالنتحارييغ كصخؽ ججيجة لدعدعة األمغ وترؽية السػاششيغ .وكانت
تتع اإلشارة بأصابع االتياـ الى االحتالؿ كػنو السدبب االوؿ ألعساؿ العشف وعجـ

االستقخار االمشي ،في تعسجه الى ايجاد حالة فخاغ دستػرؼ وأمشي لبقائو مجة اشػؿ ،كسا

تست االستعانة بذخكات أمشية اجشبية لحساية السؤسدات والقػات االمخيكية ولكغ ما

يبجو كانت ىحه القػات مختدقة ألثارة الحعخ وقتل السػاششيغ ونيب البالد وت اخوح عجدىا

بيغ ( )40شخكة تذسل اكثخ مغ ( )50الف شخز تتحسل الحكػمة العخاؾية تكاليف

ىؤالء السقجرة بيغ األلف واأللفيغ دوالر (شيخيا) وىػ ما أرىق السيدانية العخاؾية،
وعسجت االدارة االمخيكية الى فتح الحجود لجخػؿ السدمحيغ والدالح وىػ ما ادػ الى

تجىػر الػضع األمشي (عبج الدتار الجشابي.)34 ،2014 ،

-2ضعف االجيدة االمشية

في ىحا الػضع الحخج بخز الخصاب الصائفي الحؼ كاف بالشدبة لمسػاششيغ ىػ
السالذ األمغ الػحيج مسا عدز االنقداـ الصائفي وساىع في حخؽ البالد والعباد ،كسا

:
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شكل صخاع القػػ الدياسية عامل زعدعة االستقخار لمشطاـ الدياسي ولمسجتسع فتحػؿ
الرخاع بيغ الصائفة نفديا لكي يشذغل الدياسيػف بشيب امػاؿ الجولة .وكاف مغ

اسباب انعجاـ االستقخار ىػ ضعف قجرة الجولة في الحفاظ عمى تصبيق القانػف عمى

الجسيع ،فعشج وجػد فئات ال يذسميا القانػف ىشا تطيخ الفػضى وعجـ االستقخار اذ اف
مجػ قجرة الجولة عمى فخض القانػف وحفع األمغ بصخؽ دستػرية يذيخ الى قػة
االنطسة تمظ والعكذ صحيح ،كسا اف آلية تبجيل وحل السؤسدات والدمصات ىػ احج
االستقخر فتغييخ الػزراء وحل البخلساف والػزارت ىػ احج اسبابيا ،كحلظ
ا
عػامل عجـ

الفذل الستػارث بيغ الحكػمات الستعاؾبة عمى تحديغ الػضع األمشي الدياسي
واالقترادؼ ادػ الى ضعف الػالء لعشاصخ األمغ السختخؽ مغ قبل جساعات مدمحة،
اذ تسثل السميذيات عشرخ خصخ ييجد األمغ القػمي (حدغ .)65 ،2017 ،كسا مثل

التصػر الخصيخ الحؼ حرل في مشترف عاـ  2014واحتالؿ تشطيع داعر لثالث
محافطات عخاؾية ووصػلو الى مذارؼ العاصسة بغجاد ،وىػ ما تدبب بسػجات ندوح

داخمي متػاصمة باتجاه السشاشق االكثخ امشاُ ،اذ قجرت احرائيات االمع الستحجة اعجاد
الشازحيغ داخميا الى اكثخ مغ ( )3ماليغ نازح ،وىحه االرقاـ ازدادت مع انصالؽ

معارؾ تحخيخ السػصل واالقزية التابعة ليا ،فزالً عغ مػجات الشدوح الدابقة لترل
الى( )4مالييغ نازح تقخيبا (عبجالكاضع.)251 ،2020 ،

مسا تقجـ يسكغ اف نفيع اف تأثيخ االرىاب بكل انػاعو في عسمية تذكيل اليػية
الػششية والسػاششة بعج  2003واضح وكبيخ .اذ تدبب في احجاث خخؽ واضح في
بشية السجتسع العخاقي الستعجد الثقافات مغ خالؿ عسميات القتل السسشيج والخصف وكل

انػاع االنتياكات لحقػؽ االنداف ،وادػ الى ىجخة وندوح اعجاد واسعة مغ ابشاء

السجتسع العخاقي ،يسكغ استجراجيع مغ قبل السجاميع والتشطيسات االرىابية ،لكػنيع
يذكمػف مجتسعات رخػة نتيجة االوضاع الرعبة التي يعيذػنيا في اماكغ الشدوح،
وايزا ادػ الى ضيػر سمػكيات مغ االغتخاب الدياسي والعشف االجتساعي بكل

اشكالو ،نتيجة إلخفاؽ القػػ الدياسية والحكػمات الستعاؾبة في ايجاد سياسات ناجحة
لتاميغ مبادغ العجؿ واالمغ والسداواة والذعػر بالسػاششة.
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السحػر الثاني
السعػقات االقترادية كاالجتساعية كالثقافية التي تػاجو السػاششة
اوال -:السعػقات االقترادية

 -1ىذاشة االقتراد العخاقي
قامت سمصة االئتالؼ والحكػمات الستعاؾبة بعج  2003بعسمية التحػؿ الى

اليات اقتراد الدػؽ عبخ تبشي سياسات واقتخاحات صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ الجولي

لإلنذاء والتعسيخ المحاف يديساف بتسػيل مذخوعات التشسية واعادة االعسار بعج الحخب،
فالعخاؽ يعاني مغ السذكالت االقترادية التي بجأت خالؿ حكع الشطاـ الدابق قبل

العاـ 2003ـ ،بدبب سػء الترخؼ بالسػارد االقترادية الستسثل بتخريز السػارد
عمى وفق السشصق االقترادؼ ،فتذػىت العالقة بيغ العخض والصمب واختالؿ

السػازنات السالية والشقجية ،كسا ارتفعت فقخة الخواتب كشدبة مغ الشاتج السحمي مغ

 %35الى  %60لألعػاـ بعج  ،2003تبعاً لحلظ فاف بشية االقتراد العخاقي متسحػرة
حػؿ انتاج وترجيخ الشفط الخاـ ،ونتيجة لحلظ انقدع االقتراد الى اقتراد يزع الشفط

ومذخوعاتو ،واقتراد يزع باقي قصاعات االقتراد الػششي ،ويػلج االوؿ "اؼ الشفط

ومذخوعاتو" معطع الشاتج السحمي االجسالي ،اما ؾيسة الرادرات وااليخادات العامة،

فانو ال يدتػعب ( )%1مغ حجع القػػ العاممة (عبجالكخيع.)251–250 ،2020 ،

اسيست الحخوب والسجيػنية والبصالة السقشعة والحرار والدياسات الخاشئة في

تيالظ البشية االقترادية الزعيفة اصال وتػريث ىحا الشطاـ الدياسي بعج 2003
نطاما اقتراديا متخمفا يعاني مغ مجسػعة مغ االختالالت والسذكالت البشيػية تسثمت

باختالؿ العالقة بيغ قصاعات االقتراد الػششي وخاصة الرشاعة والدراعة ،فزالً عغ

مذكالت ناجسة عغ سػء االدارة والتخصيط الدميع (عصػاف وآخخوف.)489 ،2015 ،

فيشاؾ االختالؿ في الييكل االقترادؼ (اقتراد ريعي) الشفط مقابل الدمع والخجمات،

كسا اف ىشاؾ غياب واضح لإلنتاج السحمي فييكل االنتاج يذيج خمال ىػ االخخ،
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وىشاؾ ازمة سكغ وبصالة مختفعة وديػف خارجية ،وكسا اسمفشا سياسات التػضيف غيخ

مخصط ليا ،كل ذلظ ادػ الى زيادة ندبة التزخع ففي عاـ  ،2005كانت الشدبة

( ،)%37كاف مغ السسكغ خفس التزخع اال اف الفداد السالي السدتذخؼ اثخ عمى

االقتراد ،فعسميات الرخؼ بسبالغ ىائمة عمى مذاريع وىسية وعسمية ضخ االمػاؿ مغ

دوف نذاط اقترادؼ مسا أثخ في عسمية رفع االسعار ،فالسيدانية العخاؾية سشػيا تقجر

الخدائخ بػ( )40-30مميار دوالر مشح العاـ ( )2015-2008بدبب صفقات الفداد.
اف السيدانية التذغيمية ورواتب السػضفيغ شيجت ارتفاع واضح في السختبات ،كسا اف

ىشاؾ رواتب ترخؼ ألشخاص غيخ مػجػديغ في الحؿيقة في القصاع العدكخؼ

واألمشي .اف الدسة الخيعية لالقتراد العخاقي والدياسات االقترادية الخاشئة التي

اعتسجتيا الحكػمات الدابقة كانت نتيجتيا الفذل في تشسية االقتراد العخاقي وجعمتو
اقتراداً أحادؼ الجانب يعتسج بذكل كمي عمى الخيع الشفصي .ويعتسج القصاع
االستخخاجي الشفصي أنساط عسل تترف بكثافة رأس الساؿ وقمة استخجاـ األيجؼ

العاممة وال يػضف ىحا القصاع سػػ( )3-2مغ العسالة الستػافخة في الدػؽ ،ولحلظ
لجأت الحكػمات العخاؾية الستعاؾبة الى تزخيع الجياز اإلدارؼ لمجولة واستيعاب أكبخ
عجد مسكغ مغ الذباب في السؤسدات العدكخية واألمشية وفي مشذآت القصاع العاـ بسا

يفػؽ متصمباتيا الحؿيؿية ،ورغع ذلظ تبقى ىحه القصاعات عاجدة عغ استيعاب األعجاد

الستدايجة مغ السمتحقيغ بدػؽ العسل فشتج عغ ذلظ تفذي البصالة ،فاالقتراد العخاقي
الخيعي بصبيعتو ال يػلج فخص العسل ،وقج تعخض االقتراد العخاقي ليدات متعاؾبة

بدبب تحبحب عائجات الشفط لعجـ استقخار أسعاره العالسية ،أو الكسيات السرجرة ،وىحا

مؤشخ عمى فذل التشسية التي تعتسج عمى الشفط كسرجر أساسي (الخاوؼ،2002 ،
 .)88اف الجولة ىي السديصخة عمى كل الجػانب وىي الالعب الػحيج في االقتراد

العخاقي ،كسا اف االقتراد مػضف لخجمة شبقة معيشة وليذ لخجمة السجتسع .لع يدؿ
االداء السؤسدي الحكػمي في العخاؽ غيخ فعاؿ في تمبية احتياجات السػاششيغ
كالخجمات والشقل والرحة ....الخ فيشاؾ سيصخة واضحة مغ قبل الجساعات السدمحة
:
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عمى السػارد والثخوات الشفصية ،مغ ناحية اخخػ لعب الفداد السالي واالدارؼ والعجد

دور في زيادة التزخع والسجيػنية واعباء السيدانية فزال عغ انتذار ضاىخة
الحكػمي ا
الفزائييغ وىع اصحاب الخواتب الػىسية والتي تقجر بحجود مميار دوالر والحؼ يذكل

( )%10مسا تع اكتذافو (الخاوؼ.)70-68 ،2002 ،
 -2تفذي الفداد االداري كالسالي

مغ جانب اخخ تطيخ قزية اخخػ ذات أثخ واضح عمى ىجـ بشية السجتسع

وىي الفداد بأنػاعو كميا ،اذ يعج الفداد مغ احجػ آفات السجتسع السؤدية الى انييار
االنطسة السجتسعية والدياسية والسؤثخة في استقخارىا وعمى آلية الق اخرات الدياسية بدبب
االستخجاـ غيخ الكفػء لمسػارد البذخية واضعاؼ الدمصة السعشػية واالخالؾية في

السجتسع .فالفداد آفة في السجتسع تقػـ بشخخه الى اف تقزي عميو وىي حالة مدتذخية

في السجتسع ،عمى صعيج السؤسدات والجوائخ الحكػمية ،واالستخجاـ الديئ لمدمصة
مسا جعل العخاؽ يترجر القػائع (الجولية في مجركات الفداد) فرفقات الفداد
واالختالسات وتيخيب الشفط واالدوية الفاسجة مغ الجوؿ السجاورة اصبح في اعمى

مخاحمو ،وىػ بجوره انعكذ عمى الجانب االقترادؼ فشخػ ارتفاع الكمفة االقترادية
لمسذاريع ،الحج مغ فخص تحقيق التشسية االقترادية وافذاؿ جيػد االعسار واعادة
البشاء في السذاريع العامة وتحجيجا اصالح البشية األساسية والخجمات العامة

لمسػاششيغ .كسا بخز لمداحة تحج ججيج لع يكغ يعخؼ في العخاؽ وحتى اذا كاف مػجػدا

فيػ ال يكاد يحكخ وىػ تجارة السخجرات التي استجرجت الذباب وانتذخت عمى مدتػػ
عاؿ بدبب فتح الحجود وانعجاـ الخقابة (الجابخؼ وآخخوف.)242 ،2008 ،

كحلظ كاف مغ اكثخ التحجيات شيػعا وأث اخ في الفخد العخاقي ىي تفاقع مذكمة

(البصالة) وىي ليدت ججيجة عمى السجتسع العخاقي ولكشيا تدايجت بعج االحتالؿ اذ
وصمت الشدبة الى(  )%85نتيجة النييار الػضع األمشي ،فكانت البصالة سببا في

التجاء العاشميغ الى اعساؿ العشف .كسا شكمت الديادة في عجد االيتاـ واالرامل الحيغ

كبيخ يداىع في التأثيخ
بال معيغ او دخل او حتى مرجر رزؽ جعميع يذكمػف تحجياً اً
:
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عمى استقخار الشطاـ الدياسي .اما التحجؼ االخخ وىػ الػجو االخخ لمبصالة ىػ الفقخ

وتجني السدتػػ السعاشي لذخائح واسعة مغ السجتسع العخاقي .اف تدايج ندبة الفقخ أثخ

بجوره عمى الجانب االقترادؼ والدياسات التشسػية والرحية وحتى الجانب الثقافي،

االمخض واالوبئة مع نقز االدوية ىحا اذا
ا
فيشاؾ سػء التغحية ونقز السشاعة وانتذار
لع تكغ فاسجة ومشتيية الرالحية بدبب غياب الخقابة .اف ارتفاع مدتػػ الفقخ وصل
ليذسل ثمث الذعب العخاقي وىحا بدبب ما خمفو االحتالؿ مغ مآس وفداد انتذخ في

اجيدة الجولة كافة (الجابخؼ وآخخوف)242-240 ،2008 ،؛ فدياسات الحكػمات
العخاؾية ازاء الفقخ تسيدت بعجـ الػضػح والججية وكحلظ بالدصحية والسحجودية ،فكاف

الفقخ مػضع استغالؿ سياسي ودعائي في معطع بخامج االحداب والقػػ الدياسية (ؾ.

ـ .حسدة.)81–80 ،2011 ،

كحلظ مدألة غياب الػعي االجتساعي والدياسي لو دوره في انتذار األمية

وقمة الخبخة وانعجاـ الحخية مع سيصخة الصابع الذخري عمى العسمية الدياسية ما أدػ
الى ضعف وعجـ مخونة االحداب والتشطيسات الدياسية (الغالبي .)65 ،2013 ،وعمى

العخؽ فإف نطاـ التعميع التمقيشي في العخاؽ يعج مغ السذاكل السؤثخة
ذكخ األمية في ا

في السجتسع فيػ يشتج جيالُ ال يدتصيع مجاراة الحياة االجتساعية ،وىشاؾ سيصخة
واضحة ألجيدة الجولة السديدة عمى ىحه السؤسدات .وحاولت القػػ الفاعمة فخض

مشياج معيغ تسجج ؼيو فئة ومكػف مغ السجتسع ،ما أدػ الى انقداـ مجتسعي مثل ما
حجث في بجاية االحتالؿ مغ القاء الزػء عمى الفئات السيسذة ،كسا لعب الجيغ في

تػجيو والءات االفخاد اتجاه شائفة او محىب معيغ (سالع.)90–86 ،2014 ،

وعميو ما لع تفمح الحكػمة العخاؾية في ايجاد الحمػؿ الالزمة لمخخوج مغ ىحه

االزمات االقترادية  ،فإنيا تؤسذ لسدتقبل مجيػؿ مذحػف بالرخاعات واالختالفات

الخصيخة ،وال يسكغ تحقيق السػاششة في ضل الفقخ والحخماف واالزمات الشفدية .تشاولت
الجانب االقترادؼ لكغ تأثيخه عمى تحقق ؾيع السػاششة لع تكغ مػفق ًة ؼيو .

:
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ثانيا :السعػقات االجتساعية

-1غياب االنجماج الػششي

جاءت نطخية "ابخاىاـ ماسمػ" (اف الفخد يتأثخ بالعػامل البيئية االجتساعية،

ولكغ العػامل الشفدية والذخرية لمفخد ىي التي تعدز مجػ استجابة الفخد نحػ البيئة).
اف الفخد العخاقي عانى العشف والقدػة والكخاـية مسا أدػ الى زرع رغبة االنتقاـ لجيو.

ووفقا الى نطخية اريجؿ في عمع الشفذ( ،اف االنداف العخاقي نتيجة تخاكسات الساضي
والػضع الحالي فيػ يعاني مغ الغخبة) (جاسع.)224 ،2008 ،

وكانت ابخز التحجيات ىي إقامة دولة القانػف ،وذلظ كػنو يذسل اعادة اعسار

البشى التحتية والفػؾية ،تشذئة االجياؿ ،تقبل االخخ ،شيػع ثقافة السدامحة ،والثقة،
واشاعة القشاعة وكل ما ؤسبق ليذعخ االفخاد بأنيع مػاششػف متداووف في الحقػؽ

والػاجبات .وىحه صعػبة بالغة فشحغ شعب يعتد بالسػروثات الجيكتاتػرية ويسججىا،

كػف السجتسع ناقز الخبخة والػعي والثقافة ،فجولة القانػف ىي نؿيس الجولة التقميجية
فيي تعشي دولة السؤسدات ودولة السػاششة ،عكذ الجولة التقميجية القائسة عمى

شخرشة الدمصة .دولة القانػف ىي دولة ديسقخاشية تػزع الدمصة فييا عمى السؤسدات
وليذ االفخاد ،وكل سمصة تحج مغ سمصة االخخػ .فاالساس فييا ىػ القانػف اذ تحل

العالقات القانػنية محل العالقات العائمية ،والجولة التقميجية تعج الحقػؽ السعصاة
لمسػاششيغ ىي تكخيع وعصايا مشيا وليذ حقػقيع السسشػحة ،وىحا ما يػجج في الداحة

العخاؾية .اف التخكيبة العخؾية واألثشية (التعجدية) الستبايشة تؤدؼ الى سيادة الخالفات

مسا يجعل القانػف اداة في يج جية معيشة تسارس ضغػشيا عمى السكػنات االخخػ،
وىػ ما يشتذخ حاليا .وكحلظ الػالء الدياسي والجيشي ،فالصاعة السصمقة لجيات معيشة
قج يؤدؼ الى حجوث خمل في السجتسع فاختالؼ الػالءات يقػد الى الرخاع (ميجؼ،

.)228–226 ،2008

:
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اف غياب اليػية الػششية والسسارسات الدميسة ادػ الى ضيػر الدمػؾ الصائفي

السييسغ عمى الداحة العخاؾية نتيجة ضعف القاعجة االجتساعية التي تعتسج عمى اقمية
عذائخية ،شائؽية ،ديشية (ؿ .ع .الدبيجؼ والربيحي.)10–6 ،2017 ،
-2ضعف اليػية الػششية

اف مدألة اليػية تعج مغ أصعب العسميات وأخصخىا عمى السجتسع بدبب

تعجد انتساءات العخاقييغ وكثافة اىػائيع وتبايغ ىػاجديع وتعجدية ندعاتيع التي ال
تعخؼ ايغ تحىب خيػشيا الستذابكة مغ فئػية وجيػية ومحمية وعذائخية وقبمية وحدبية

وغيخىا مغ الػالءات التي تذتت اليػية .وىشاؾ عسميات اقراء لعجد مغ الثقافات

العخاؾية ،فالسجتسع مجتسع متعجد السكػنات ولكغ ما يذكل مذكمة لجيو ىػ عجـ اجساع
ىحه السكػنات عمى مبجأ التػافق ،الحؼ ىػ االساس الحؼ يقػـ عميو االجساع والستعمق

في مػضػع شكل الجولة والسرالح السذتخكة .اف الشطاـ الدياسي عاجد عغ ادارة
االختالؼ والتحكع في إمخ الرخاع القائع بيغ الجساعات السختمفة؛ فتأجيج السشحى
الصائفي مغ جية والعذائخية مغ جية اخخػ ،فزال عغ الرخاعات الدياسية الشاجسة
عشيا ،تقف عائقا اماـ مجتسع سياسي اوسع مغ التساثل االجتساعي .ادت ضاىخة
التعجد السجتسعي في العخاؽ دو ار مؤث اخ في حالة عجـ االستقخار الدياسي ،ألف ىحا

التعجد لع يجخ وفق مبجأ احتخاـ الحقػؽ وحق السذاركة لمجسيع وفق مشصق االدارة
الدمسية لالختالؼ فتحػلت الجولة نتيجة ىحا الرخاع الى اداة لفخض صيغة التػافق

القدخؼ لخمق التجانذ االجتساعي والتػحيج الدياسي بيغ الفخد والجولة ،تػافق قابل

لالنفجار في اؼ لحطة ،اذا ما اشتجت درجات القمق والتػتخ داخل السجتسع .اف اليػية
الػششية تػاجييا الكثيخ مغ السعػقات مشيا الدياسية وضعف االنجماج االجتساعي،

والحؼ يؤدؼ الى اىتساـ الجساعات السختمفة بتحقيق مرالحيا الخاصة مغ دوف اىسية

لمسرالح القػمية واالفتقار الى الشطخة القػمية الػاسعة؛ فاليػية الػششية تداعج في

تحقيق االنجماج والحؼ يفزي الى السرالحة الػششية وتػافق وششي يدتيجؼ تقخيب

وجيات الشطخ بيغ االشخاؼ السختمفة وىي تعشي ايزا التعادؿ والسداواة وعجـ تقجـ
:
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شخؼ عمى شخؼ آخخ ديشيا وسياسيا وفكخيا ،تػجج السرالحة الػششية اذ كانت
الجساعات الفخعية عشر اخ فاعال سياسيا مدتقال عغ غيخه ولكغ لع تكغ سياسات

السرالحة واالنجماج في الذارع العخاقي مججية ولع تداىع في نقل حالة السجتسع مغ

التذتت الى التجانذ ،لحا نخػ اف عجـ االستقخار الدياسي مازاؿ مػجػدا وىشاؾ

ضعف في مدتػػ السذاركة الذعبية الحؼ بجوره يؤثخ في االقتراد والتشسية واليػية
الػششية (ؿ .ع .الدبيجؼ والربيحي.)24-13 ،2017 ،

فالسجتسع العخاقي يحتػؼ عمى ازمات متعجدة ليذ بدبب التشػع بحج ذاتو،

وانسا بدبب فذل ادارة التشػع مغ قبل الحكػمات الستعاؾبة والقػػ الدياسية الحاكسة في
ايجاد سياسات عامة ناجحة لتأميغ مبادغ السػاششة وؾيسيا مع افتقار ىحه الدياسات

الى التجانذ واالنجماج بيغ اليػية الػششية الذاممة وتعجد اليػيات الفخعية.
ثالثا :السعػقات الثقافية

 -1بخكز كهيسشة الثقافة الدياسية التقميجية
تعج الثقافة الدياسية ثقافة فخعية أو جدء مغ الثقافة العامة لمسجتسع وىي

تختز بالؿيع واالتجاىات والدمػكيات والسعارؼ الدياسية ألفخاد السجتسع وتتأثخ
بالثقافة العامة لو .ويدػد نسط الثقافة الدياسية الجيسقخاشية في السجتسعات الستقجمة

ذات األنطسة الدياسية الجيسقخاشية ،إذ يكػف لجػ أفخاد ىحه السجتسعات اتجاىات
إدراكية ومعخؼية وعاشؽية وتقييسية إزاء الشطاـ الدياسي بذكل عاـ ما يجؿ عمى وجػد

مدتػػ عاؿ مغ الػعي بالذؤوف الدياسية والجور االيجابي الفاعل والسؤثخ الحؼ

يسارسػنو عبخ اإلسياـ في االنتخابات أو االحتجاجات أو االنتساء الحدبي لمتعبيخ عغ

قزية سياسية واجتساعية تيسيع ،فزالً عغ مسارسة األنذصة الدياسية مغ خالؿ

انتساء األفخاد الى جساعات الزغط والسرالح ،واف وجػد ثقافة ديسقخاشية في أؼ بمج
يؤدؼ الى تعديد أفزل صػرة لمػحجة الػششية والذعػر بالسػاششة القائسة عمى أساس
التعاير الدمسي والتدامح والتعاير بيغ اليػيات الجيشية وبيغ اليػيات االثشية والقػمية

السختمفة ،إذ أف اليػية االثشية ىي ىػية أصيمة ليذ مغ الديل ضسيا أو صيخىا أو
:
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القزاء عمييا والحل األسمع لمتعاير واالندجاـ بيغ الثقافات االثشية والقػمية لمػصػؿ

الى ثقافة وششية يكػف بذكل تجريجي ،بسا يعدز اليػية الػششية الػاحجة .أما غياب
الثقافة الجيسقخاشية في أؼ بمج كاف فانو يعدز األزمات داخل السجتسع ويفزي الى
االنقداـ وضعف السذاركة الذعبية وانعجاـ حخية التعبيخ عغ الخأؼ وحقػؽ اإلنداف.

وتعج السػاششة القاعجة القػية التي يختكد عمييا الشطاـ الدياسي والسؤسداتي،

اال اف مفيػـ السػاششة احج العؿبات بالشدبة لمشطاـ وذلظ بدبب تذػيو السفيػـ ،اذ

حكع العخاؽ عمى اساس القػة واالسمػب العدكخؼ والقيخ فتالشت ىحه اليػية (دمحم،
 .)178 ،2008اليػية الػششية السػحجة ىي ليدت مغ االمػر التكسيمية بل ىي
ضخورة مغ ضخورات العير السذتخؾ ،اف اليػية الػششية العخاؾية بعجىا احجػ اىع

القزايا الفكخية والدياسية بالشدبة لبشاء الجولة ونطاميا الدياسي واالجتساعي ،فيي

تسذ جسيع السكػنات االساسية لبشية الجولة والسجتسع واالقتراد والثقافة .وما عسق

االزدواجية لميػية ىػ اف العخاقييغ لجييع لغة وتخاث وفغ يجسعيع اال انيع يختمفػف في
السذاعخ الدياسية (كاشع .)173–172 ،2008 ،لحا فالدمػؾ الدياسي لمفخد العخاقي

برػرة عامة ىػ (الفعل ورد الفعل العشيف) فزال عغ التسدظ بالدمصة الدياسية

والسجتسع ذو الشديج االجتساعي التعجدؼ ضعيف التخابط ،ىحه القػػ الدياسية تحسل

بعس مغ صفات القػػ الدياسية القجيسة (الكخاـية–الػالءات الفخعية–العشف

الستػارث )...اف الذخرية العخاؾية تجسع سمػكيتيغ مختمفتيغ (التسجف-البجاوة) وصخاع
(السػروث–الحجيث) ،فالذخرية العخاؾية ليا امكانية استحزار ونبر الساضي كمسا
دعت الحاجة اليو فيي شخرية مشقدسة بيغ (العذائخية والسؤسدات الحجيثة) ،انيا
تترخؼ بصخيقة مجتسعية تخاثية ولكشيا تترخؼ بصخيقة دولتية حجاثية ،وال نشدى

تتخوح بيغ السثالية
عشرخ (الجيغ) الحؼ لو دور في التأثيخ في شخرية السػاشغ التي ا

والػاقع السخيخ ،بيغ التدامح والسحبة واالنتقاـ والثأر (جػاد.)161–160 ،2008 ،

اف السشاخ الدياسي العخاقي ىػ مشاخ مذجع عمى العشف والغاء االخخ ،ىحه

السشاخات الثقاؼية مبشية عمى ـيسشة الثقافة التقميجية العتيقة او عمى ثقافة العشف
:
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والخزػع او االثشيغ معا بعيجا عغ ثقافة السداىسة والسذاركة والتي تذكل السشاخ

الثقافي السالئع لبشاء الجولة السجنية وثقافتيا القائسة عمى قبػؿ االخخ .إف سبب غياب
ثقافة السداىسة ىػ التشػع في العخاؽ وىػ تشػع متشافخ وليذ مشدجع اؼ سيادة ثقافة

الترؽية (ؼياض.)171 ،2008 ،

-2تقجيع الػالء الحدبي كالصائفي عمى الػالء الػششي

تسثمت تػجيات القػػ الدياسية العخاؾية بعج العاـ  2003بيغ ثقافة مذاركة

تقميجية او خاضعة ،وىشاؾ ثقافة شائؽية عشرخية وعذائخية عسمت القػػ والحكػمة

عمى ابجاؿ الثقافة الدابقة مغ ثقافة خزػع الى مذاركة عغ شخيق نرػص الجستػر،

ولكغ ما فائجة الشرػص اذا كانت حب اخ عمى ورؽ .يؤشخ واقع الثقافة الدياسية في

العخاؽ وجػد الثقافة الدياسية بذكميا التقميجؼ بيغ شخائح واسعة مغ السجتسع ال تجرؾ

أ و تعي حقػقيا الدياسية وليذ بسقجورىا تكػيغ مذاعخ حػؿ األمة ونطاميا الدياسي
وحػؿ الجولة ومؤسداتيا وؾياداتيا الدياسية ،وتفتقخ ىحه الذخائح الػاسعة الى السعاييخ

التي تدتشج إلييا في بشاء وصياغة آرائيا الدياسية وأحكاميا وقج فخضت ضخوؼ
العخاؽ التاريخية واالجتساعية واالقترادية والدياسية التي دامت قخوناً عجيجة خزع

العخاؽ فييا لمديصخة األجشبية نػعاً مغ الثقافة التقميجية االجتساعية الدياسية السختكدة
عمى العربية واألعخاؼ التي وجيت والءات األفخاد لمعذيخة والعخؽ والجيغ والسحىب
والصائفة ،وغابت عغ السجتسع فكخة الجولة ومعشى الػالء واالنتساء ليا ولمػشغ،
ورسخت سياسات الحكػمات الستعاؾبة خاصة مخحمة الشطاـ الدابق التي ربصت

االنتساء العذائخؼ والسشاشقي بأمغ الشطاـ الدياسي واحتمت الػالءات لمجساعات

الفخعية األولػية واألسبؿية عمى الػالء الػششي وأصبحت الثقافات الفخعية أكثخ أىسية

وضيػ اًر مغ الثقافة الػششية التي تخاجعت وضعف تأثيخىا لجػ الفخد العخاقي (ش .ز.

حدغ ،د.ت) .لحا تطافخت عػامل االنييار الدخيع لمشطاـ الدياسي الدابق بعج
االحتالؿ األمخيكي عاـ  ،2003مع انعجاـ األمغ وحزػر الثقافة الدياسية التقميجية
في عقمية الفخد والسجتسع وأدت الى تفتيت السجتسع وتحػلو الى قصاعات تسدكت
:
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باالنتساءات التقميجية األولية بحثاً عغ الحساية واألمغ ،وتراعج الجور الدياسي
لمسكػنات االجتساعية الزيقة التي أصبحت جدءاً مغ معادلة تػازف القػػ عمى الداحة

الدياسية العخاؾية ،وعسمت سمصة االحتالؿ عمى تفتيت السجتسع مغ خالؿ التأكيج عمى
السكػنات ونطاـ السحاصرة الصائؽية والعخؾية والجيشية التي جدجىا تذكيل مجمذ

الحكع وقانػف إدارة الجولة لمسخحمة االنتقالية لدشة  2004مسا أثخ سمباً في الػالء لمجولة
وتحػلت األحداب الدياسية الى امتجادات لمتكػيشات االجتساعية الرغيخة ،وضعفت

قجرتيا عمى االستقصاب األفقي لمسػاششيغ فزالً عغ عجدىا عغ تبشي أشخ فكخية
وبخامج سياسية وششية تدسػ عمى االنتساءات الفخعية التقميجية فطيخت السدألة

الصائؽية في الثقافة الدياسية لمسجتسع وساعج في تشامييا التعجدية القػمية والجيشية

والسحىبية لمسجتسع العخاقي وانعكذ ىحا الػاقع في الشػاحي الدياسية واالجتساعية

والفكخية لمسجتسع ولحق ضخر كبيخ بالػحجة الػششية والفكخية لمسجتسع .وعانى السجتسع

العخاقي مغ حكع الصغاة ،وخزع لمستشفحيغ مغ أصحاب الشفػذ والسخاكد القبمية والجيشية
واالجتساعية ،وفخض عميو الخزػع بأساليب القدخ واإلكخاه والتخػيف والخجاع

والتزميل ،فأصبح االنؿياد واالستكانة والخزػع مع مخور الدمغ ثقافة راسخة في

العقػؿ (بػلظ.)220 ،2006 ،

وقج رسخت مسارسات الحكػمات الستعاؾبة مشح عاـ  1921ثقافة الخزػع

السػروثة في السجتسع العخاقي ،وأشاعت نسصاً مغ الثقافة يشدجع مع األيجيػلػجيا
الدياسية التي تبشتيا وباستخجاـ شعارات تخوج ليحه الثقافات مثل الحفاظ عمى الػحجة
الػششية مغ أجل إلغاء الحخيات العامة ومرادرتيا والغاء الثقافات الفخعية لمسكػنات

االجتساعية ،مسا فاقع مغ الدخط واالستياء ،وتخاكست مذاعخ الكخاـية ضج الدمصة
والجولة ،وضعفت الخوح الػششية ألفخاد السجتسع العخاقي ومكػناتو (محسػد،2005 ،

 .)69اف ثقافة الخزػع حاضخة في السجتسع العخاقي ذؼ الصابع األبػؼ القائع عمى
بشية تقميجية ،وتدػد في البيئة االجتساعية ؾيع الخزػع والصاعة بشدق تخاتبي ،وتبقى

ؾيع السداواة والحخية مجخد ؾيع لفطية مكتػبة عمى الػرؽ مغ دوف تأثيخ ووجػد عمى
:
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الرعيجيغ الشفدي واالجتساعي ويستج تأثيخ نسط التدمط األبػؼ مغ األسخة والسجتسع
الى الدمصة التي يخافيا األفخاد فتسكشت الصبقة الحاكسة مغ الديصخة عمى السجتسع

وأخزعتو لدمصتيا (عبج .)139 ،2008 ،ولع يخخج الدمػؾ الدياسي لمحكػمات التي

قامت بعج عاـ  ،2003عغ ىحا اإلشار واستسخ أنتاج ثقافة الخزػع وتغييب العقل

التي نخػ بػضػح آثارىا ونتائجيا الدمبية في بشاء الجولة والسجتسع ،ولع يعخؼ العخاؽ
في تاريخو الدياسي السعاصخ ثقافة السذاركة التي تختكد عمى رابصة السػاششة وتحفد

األفخاد لإلسياـ الصػعي الػاعي في الحياة الدياسية التي تدػد في األنطسة الدياسية

الجيسقخاشية (الخبيعي.)18 ،2009 ،

إال أف البيئة السجتسعية العخاؾية شيجت بػادر التحػؿ مغ ثقافة الخزػع الى

ثقافة السذاركة بعج االحتالؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ  .2003وتتعخض األفكار والؿيع
الػافجة لمتغييخ والتحػيخ عبخ األجياؿ وعبخ التفاعل بيغ السجتسعات والحزارات لكي

تتالءـ مع األفكار والعقػؿ في البيئة التي دخمت إلييا لتذكيل اإلشار السخجعي

والدمػكي لعسمية التغييخ في ؾيع وسمػؾ األفخاد والسجتسع باتجاه البشاء الحزارؼ الحؼ
يشصمق مغ بشاء شخرية الفخد بػصفو المبشة األساسية في عسمية بشاء السجتسع والجولة

(الحدغ .)88 ،1990 ،وتػاجو ثقافة السذاركة كؿيسة العجيج مغ السعػقات في العخاؽ

في مقجمتيا عجـ تبمػر مفيػـ الجيسقخاشية بذكل واضح يحطى بقبػؿ الجسيع ورضاىع

ويخسخ الثقافة الججيجة لكي تربح الجيسقخاشية والسذاركة ؾيسة اجتساعية ومعيا اًر

سمػكياً يتحجد بسػجبو مػاقف أفخاد السجتسع العخاقي وسمػكيع الدياسي .إف الؿيسة تشذأ
عغ مسارسة فخدية يدتحدشيا السجتسع فتتحػؿ مع مخور الدمغ الى ؾيسة ثقاؼية ،ومع

أف الؿيسة ُمعصى اجتساعي يعكذ حكع الفخد عمييا ما تػافقت عميو الجساعة ،إال أف
ىشاؾ ؾيع نذأت فخدية ثع أصبحت جساعية وتحػلت الى ثقافة.
وقج مخت دوؿ العالع الستقجـ بيحا التحػؿ عشجما انتقمت مجتسعاتيا مغ مخحمة

اإلقصاع وؾيسو الى مخحمة الخأسسالية والميبخالية وؾيسيا الثقاؼية .والدؤاؿ الحؼ يصخح

نفدو ىػ ىل تػجج في السجتسع العخاقي وثقافتو الدائجة اإلمكانية والقابمية الحتخاـ الؿيع
:
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الفخدية واألخح بالرالح مشيا لتربح ؾيساً اجتساعية وثقاؼية؟ أـ أف عائق الثبات
والتبعية لمجساعة سيحػالف دوف نذػء ؾيع ججيجة مشاقزة لسا ىػ سائج عغ شخيق
األفخاد؟ ويكذف ىحا التداؤؿ عغ االختالؼ بيغ السجتسع التقميجؼ ومجتسعات العالع

الستقجـ ،فالسجتسعات التقميجية تعج ؾيسيا السػروثة ؾيساً عميا ثابتة أزلية وغيخ قابمة
لمتغييخ ،بيشسا تخػ السجتسعات الستقجمة أف ؾيع العسل والفخدية والحخية ىي مغ الؿيع
العميا ،ويعكذ األمخ تشاقزاً بيغ رؤيتيغ :األولى تقميجية غيخ مادية وغيخ واقعية،
والثانية تعكذ ؾيع الػاقعية والحزارة السعاصخة في العالع الستقجـ ،ومشذأ االختالؼ

ىػ عجـ اعتخاؼ الثقافة التقميجية بالؿيسة إال بعج أف تربح جدءاً مغ الشدق

االجتساعي ،أؼ تربح تقميجاً في السجتسع وعخفاً في الثقافة فتتحػؿ الى واحجة مغ
آليات القػػ االجتساعية التي تدتمدـ االمتثاؿ لستصمباتيا (بيػمي)46 ،1981 ،؛ فؿيع
السجتسع التقميجؼ ماضػية تشجمج فييا الرفة الجساعية مع مػروث الساضي الى الحج
الحؼ يتيح لكل مغ يذاء أف يفدخىا ويأوليا كسا يخغب ويخيج مثل ؾيع الثأر واألصل

والذخؼ .لقج احجث االحتالؿ األمخيكي لمعخاؽ تغيي اًخ غيخ مػجو عشجما تع إسقاط
الشطاـ الدياسي وازاحة شبقة سياسية ،وإحالؿ أخخػ محميا ووقعت تحػالت في البشى
الدياسية واالجتساعية واالقترادية ،ومغ السسكغ تحػيل ىحا التغييخ غيخ السػجو الى

تغييخ مػجو ومخصط لو عبخ تغييخ نسط الثقافة التقميجية الدائجة عبخ اضصالع الشطاـ
الدياسي بيحه السيسة بتػافقو واتفاقو مع السؤسدات السعشية بالتشذئة االجتساعية

الدياسية عمى ىجؼ مذتخؾ ىػ خمق الفخد والسجتسع الػششي الستساسظ الػاعي لحقػقو
وواجباتو والقادر عمى أداء دوره االجتساعي الدياسي ،وبجوف وجػد ىحه الشػعية

الستفاعمة والستكاممة والسشجمجة مغ األفخاد التي تذكل السجتسع لغ يتحقق ىجؼ بشاء
الجولة العخاؾية العرخية السػحجة القادرة عمى التعامل مع السعػقات الجاخمية والخارجية
أالف وفي السدتقبل إذ يسكغ صياغة أفزل الجساتيخ ووضع األسذ والقػاعج الشطخية

ألفزل السؤسدات وتذخيع أكثخ القػانيغ عجالة ،ويبقى الدؤاؿ السيع وىػ مغ الحؼ

سيمتدـ بالجستػر ويصبقو ،ومغ الحؼ سيحتخـ القانػف ويسشحو صفة الديادة والدسػ عمى
:
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الجسيع ،وكيف سيقتشع الحاكع انو خادـ لمذعب وليذ سيجا عميو ،واف وجػده وكل

السدؤوليغ معو في مشاصبيع ،ىػ تكميف مؤقت مخىػف بإرادة األمة ورضاىا .إنو

السجتسع وأفخاده ،أؼ السحكػمػف والحكاـ ويطيخ ىشا دور مؤسدات التشذئة

االجتساعية الدياسية ووضائفيا في صشاعة التغييخ وخمق قاعجة العسق االستخاتيجي

لمجولة ومرجر قػتيا الحؿيقي وقجرتيا عمى استعادة التػازف بعج كل تحجؼ يؤثخ عمييا
سػاء كاف نابعاً مغ الجاخل أـ قادماً مغ الخارج ،وتسثل التشذئة االجتساعية الدياسية
الػسيمة التي يتع عغ شخيقيا تحقيق االنجماج والتػافق الجسعي لسكػنات السجتسع
وغايتيا جعل أعزاء السجتسع يتقبمػف السعاييخ والسعتقجات والؿيع واألدوار االجتساعية

والدياسية التي تكدبيع شخريتيع وىػيتيع الدياسية بػصفيع مػاششيغ" وتعسل التشذئة
االجتساعية الدياسية عمى بمػرة ؾيع العسل الجساعي والسدؤولية السذتخكة وبشاء

الجساعة األساسية .وتعج التخبية والتعميع أدوات سياسية اجتساعية لتشطيع الصاعة
واالمتثاؿ لمدمصة إلدارة الجساعة الدياسية واأليساف بأىجافيا السذتخكة ،وتحافع التشذئة

عمى وحجة الجساعة وتساسكيا وتحػؿ مغ دوف تفككيا عبخ خمق أنسػذج ثقافي سياسي

مػحج يؤشخ أعزاء الجساعة الدياسية مغ دوف إلغاء ثقافاتيا الفخعية (األسػد،
.)140 ،1999

وتخفع التشذئة االجتساعية الدياسية الػعي الدياسي لمفخد وتعخفو بفكخة الجولة

التي يشتسي إلييا ألف نطاميا الدياسي يقػـ عمى ىحه الفكخة ،والجولة عامل تساسظ
يؤلف بيغ مكػنات السجتسع السختمفة بػصفيا اإلشار الحؼ تتكيف ضسشو كل

التشاقزات الدائجة في البشية االجتساعية (فخج .)51 ،2018 ،ويؤدؼ نسػ الػعي
الدياسي لمفخد الى تفعيل مذاركتو الدياسية عبخ تحفيده لستابعة األحجاث وإدراكو

لتأثيخ الدياسات الحكػمية عميو بػصفو فخداً وعزػاً في السجتسع ،ؼيكػف مياالً
لالنخخاط في الحػار والسشاقذات مع اآلخخيغ في مػضػعات سياسية وىػ واثق مغ

تأثيخه في محيصو االجتساعي (عبجهللا .)335 ،1997 ،كسا تؤدؼ الفاعمية في

السذاركة الدياسية الى تشسية روح السبادرة والعسل الجساعي لجػ الفخد فزالً عغ
:
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تعسيقيا الحتخاـ قػاعج الجستػر والقانػف والشطاـ والسذاركة في الحياة الحدبية في إشار
آليات الشطاـ الدياسي ويديع ذلظ في دعع االستقخار الدياسي ،فالتشذئة االجتساعية
الدياسية تشذخ الؿيع واالتجاىات لبشاء ثقافة سياسية مذتخكة تفزي الى تحقيق

االندجاـ والتكامل في أداء مؤسدات الجولة لػضائفيا عبخ بخنامج سياسي يسشع

التشاقس في العسل بيغ ىحه السؤسدات ويخفع مدتػػ انجازىا (عبجالمصيف،1998 ،
.)193

خالصة القػؿ يتصمب تحقيق التغييخ في الثقافة الدياسية التقميجية واعادة بشاء

السػاشغ والسجتسع العخاقي ،صياغة وتبشي استخاتيجية واقعية لزساف تكامل واستسخار
أداء السؤسدات السعشية بالتشذئة االجتساعية الدياسية عمى السجيات القخيبة والستػسصة

والبعيجة ،وتبجأ ىحه السؤسدات مغ األسخة ثع السؤسدات التخبػية والتعميسية ،واألحداب
الدياسية ،ووسائل اإلعالـ ،ومشطسات السجتسع السجني ،والسؤسدة العدكخية.
الخاتسة

مغ الػاضح اف الحكػمات الستعاؾبة عمى حكع العخاؽ بعج التغييخ لع تفمح في
ايجاد الحمػؿ لمخخوج مغ ىحه السعػقات مجتسعة او مشفخدة والتي مازالت تؤدؼ دو ار

فاعال لجية التأثيخ عمى بشاء ؾيع السػاششة في العخاؽ .اف السػاششة في العخاؽ تعاني

مغ اختالالت عمى صعيج السسارسة والتصبيق ،وىحا يذكل بسجسػعو ازمات حادة ييجد
استسخارىا وتراعج وتائخىا الػحجة الػششية ومدتقبل الجولة .ومغ اجل معالجة ىحه

االختالالت دوف تفاقسيا ،يتػجب العسل عمى وضع خصة عسل تتحقق فييا متصمبات
ومدتمدمات السػاششة الحقة في العخاؽ .وعميو البج مغ تطافخ الجيػد مغ جسيع

االشخاؼ والقػػ الدياسية لمعسل في مػاجية ىحه السعػقات االمخ الحؼ سيسيج الدبيل

مغ اجل ترحيح مدار العسمية الدياسية في العخاؽ والحؼ مغ خاللو يسكغ تأسيذ

نطاـ سياسي صالح يختكد الى مقػمات رشيجة وعمى اسذ عقالنية قانػنية ،والعسل
عمى تحقيق وبشاء ؾيع السػاششة ودولة السؤسدات والقانػف.

:
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التػصيات
اىسيا:

ىشاؾ مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ اف تديع في عسمية بشاء ؾيع السػاششة

-1معالجة القرػر والخمل في الجستػر العخاقي الرادر عاـ  ،2005واف يكػف
الجستػر خاليا مغ التشاقزات ،وخاصة السػاد التي تقف عائقا اماـ تحقق السػاششة

الحقة ،وتقجيع افزل الزسانات السسكشة لحساية حقػؽ االنداف وحخياتو االساسية.

-2الداـ الشخب الدياسية بعجـ تجاوزىا لحجود الدمصة السػكمة الييع وبسا يؤسذ
لمجيسقخاشية وسيادة القانػف ،والتأكيج عمى مبجا الفرل بيغ الدمصات وتػازنيا
واستقالليتيا وتصػيخ القزاء واناشة ميسة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ الى

محكسة دستػرية خاصة ،وخزػع اعساؿ الجولة كافة لخقابتيا وعجـ تدييديا

وخاصة االعساؿ التي تخز حقػؽ السػاشغ.

-3معالجة اسباب التجىػر االمشي باختالؼ انػاعيا والػقػؼ عمى العػامل التي

ساعجت في تكػيشو لتقميل الفجػة في عسمية تذكيل اليػية الػششية والسػاششة،
واعادة ـيكمية وبشاء السؤسدة العدكخية عمى اساس السػاششة واالنتساء والعقيجة

القائسة عمى مبجأ الجفاع عغ العخاؽ والتحخيع القاشع لمعسل الدياسي فييا وألفخادىا،
الف السؤسدة العدكخية تسثل بيئة نسػذجية لالنجماج الػششي وتخسيخ االنتساء

لمػشغ واليػية الػششية ،وضخورة حرخ الدالح بيج الجولة والتػجو نحػ بشاء
السؤسدات االمشية والعدكخية باالستشاد الى السعاييخ السيشية في بشاء الجيػش

الػششية ضسغ عقيجة عدكخية واحجة تحخص عمى وحجة العخاؽ.

 -4اعتساد سياسات اقترادية صحيحة تقػـ عمى اساس االستثسار بالسػارد

باعتبارىا حق مكتدب لمذعب ،واالىتساـ في القصاعات االنتاجية الرشاعية
والدراعية والتجارية وعجـ االعتساد عمى مرجر واحج لمسيدانية العامة لمجولة العخاؾية

وىػ الشفط اؼ بقاء العخاؽ دولة ريعية  ،ومعالجة ضاىخة الفداد الحؼ احتل مػقع

مترجر في السذيج االقترادؼ بعج عاـ التغييخ  ،2003ومحاربة تشامي ىحه
:
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الطاىخة التي عجت ضاىخة مدتذخية في البالد ،وكحلظ معالجة مذكالت الخشػة

وغياب الخقابة وارتفاع ندبة الفقخ والبصالة والفػضى ونقز الخجمات وانتذار

االمخاض .

-5التخمز او التقميل مغ حجع االضخار السجتسعية والدياسية الخصيخة التي تتدبب

بيا االنقدامات الصائؽية واالثشية والعذائخية ..وغيخىا عمى الػحجة الػششية

واالستقخار الدياسي ،بسعشى العسل عمى تحػيل التشػع االثشي والجيشي والسحىبي

والمغػؼ مغ عػامل ضعف وخمل لمجولة الى عػامل قػة وانتطاـ ،وغخس ؾيع
السػاششة ال سبيل لتسديقيا وتذػيييا .

 -6ادراؾ الجسيع باف ثقافة السذاركة ىي احجػ االدوات السيسة في بشاء الجولة

العخاؾية وتصػر السجتسع وتساسظ مكػناتو ،والتػجو نحػ اعادة بشاء اليػية الػششية

العخاؾية ،قػاميا الػحجة واحتخاـ التشػع والتعجد بكل مدتػياتو وصيانة حقػؽ االنداف
وحخياتو االساسية ،وتأكيج روح السػاششة وتغميبيا عمى الػالءات الزيقة ،واالرتقاء
بالػعي الدياسي لمفخد العخاقي بذكل يقػد الى نبح االرىاب ونذخ ثقافة الالعشف

وتغميب لغة الحػار والتدامح والقبػؿ بالحمػؿ الػسط .

-7االبتعاد عغ فكخة السحاصرة الصائؽية والدياسية وفكخة التػافؿية وااللتداـ بسعاييخ
العجؿ والسػضػعية والكفاءة في جسيع االمػر والسدائل ،وضساف السذاركة العامة
في عسمية اتخاذ الق اخرات وصشع الدياسة العامة ونبح جسيع سياسات التيسير

واالقراء والتسييد والحخماف والطمع ،واحتخاـ حقػؽ االنداف بسا يزسغ لمجسيع

حخية التعبيخ عغ معتقجاتيع وآرائيع وشعائخىع في ضل القانػف والجستػر.

 -8تذجيع مشطسات السجتسع السجني عمى الؿياـ بجورىا كصخؼ في بشاء ؾيع
السػاششة ،واالشالع بسدؤولياتيا االجتساعية واالقترادية ،والحفاظ عمى

استقالليتيا ،وعجـ الدساح ألية فئة او جية مغ تدييذ ىحه السشطسات خجمة
لسرالحيا ،وتفعيل دور الخاؼ العاـ وحث الشاس عمى السذاركة في الحياة العامة.

:
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اليػامر
( )1السػاششة  :ي مجسػعة القيع االندانية كالسعاييخ الحقػقية كالقانػنية كالسجنية كاالجتساعية
كاالقترادية كالدياسية كالجيشية التي تسكغ الفخد مغ االنخخاط في السجتسع كالتفاعل فيو ايجابيا،

كالسذاركة في ادارة شؤكنو ،كىػ ما يصمق عميو السػاششة العزػية .كىي التدامات متبادلة بيغ

األشخاص كالجكلة ،فالذخز يحرل عمى حقػقو السجنية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية
نتيجة انتسائو لسجتسع معيغ ،كعميو في الػقت ذاتو كاجبات يتحتع أداؤىا ،اما قامػس عمع
االجتساع يعخفيا بأنيا العالقة التي تشذأ بيغ افخاد السجتسع كالجكلة عبخ عقج اجتساعي يقػـ

بسػجبيا الصخؼ األكؿ بالػالء ،في حيغ تكػف ميسة الصخؼ الثاني الحساية ،أكىي صفة السػاشغ
الحي يتستع بالحقػؽ كيمتدـ بالػاجبات التي يفخضيا عميو انتساءه إلى الػشغ (الجابخي،1995 ،

65؛ حسدة.)4 ،2010 ،

( )2أي السػاششة التي تقػـ عمى مجسػعة مغ القيع كالقػاعج التي ُيسكغ ذكخىا بالذكل اآلتي:
 -1قاعجة السداكاة في الحقػؽ كالػاجبات ،أماـ القانػف دكف تسييد بدبب الجيغ أك المػف أك المغة
أك الجشذ أك العخؽ أك السشذأ االجتساعي أك ألي سبب آخخ.

 -2قاعجة الحخية كقيسة عميا ،كالتي ال يسكغ تحقيق الحقػؽ اإلندانية األُخخى بجكنيا فيي السجخل
كالبػابة الزخكرية لمحقػؽ كافة ،بسا فييا حق التعبيخ كحق تأسيذ الجسعيات كاإلضخاب كحق
االعتقاد كحق السذاركة الدياسية في إدارة الذؤكف العامة كتػلي السشاصب العميا ،كإجخاء
انتخابات دكرية ،كحق التسمظ كالتشقل ،كعجـ التعخض إلى التعحيب  ...الخ .

 -3قاعجة العجالة بجسيع صشػفيا كأشكاليا ،كجػانبيا القانػنية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية
كالثقافية ،فسع الفقخ ال تدتقيع العجالة ،كمع انتياؾ حقػؽ السخأة ستبقى العجالة ناقرة كمبتػرة،

أف
كمع التجاكز عمى حقػؽ السجاميع اإلثشية الثقافية كالجيشية كغيخىا ستكػف العجالة مذػىة ،إذ َّ

تحقيق فكخة العجالة يتع مغ خالؿ فكخة التشسية الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقافية

كالقانػنية كالتخبػية  ...الخ ،السدتشجة إلى قاعجة الحخيات كالحقػؽ السجنية كالدياسية تمظ التي
تعتشي بالسعخفة كتشسية القجرات ،السيسا التعميسية مشيا ،كتقميز الفػارؽ الصبقية كتحقيق العجالة

االجتساعية.

 -4قاعجة الحق في السذاركة مغ دكف تسييد بدبب الجيغ أك العخؽ أك الجشذ أك المغة أك المػػف أك
السشذأ االجتساعي ،إذ ال مػاششة حقيقية مغ دكف الحق فػي السذػاركة كالحػق فػي تػػلي السشاصػب
العميا بال تسييد ألي اعتبار كاف (مخاد.)81 ،2011 ،

:
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( )3الباجػو جػػي :سياسػػي مخزػخـ ككزيػػخ سػػابق ،كرئػيذ تجسػػع الػػجيسقخاشييغ السدػتقميغ كعزػػػ فػػي
مجمذ الحكع انطع الى القائسة العخاقية التابعة لعالكي في .2005
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