مح َّ
ــكمة ُتعـنـى بالعـلـــوم االجتمـاعيــــة
فصليــــة َ
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االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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Chiheb Yahyaoui | شهاب اليحياوي

الهجرة والفعل التنموي للتحويالت المالية
 أي دينامية للتنمية؟:في المجال الحضري في تونس
Migration and the Impact
of Migrant Remittances on the Urban Space:
What Development Dynamic?
تاريخيا إحدى الرافعات التي َبنت عليها الدول استراتيجياتها
 مثّلت ظاهرة الهجرة:ملخص
ًّ
 تتقفى الدراسة األثر التنموي، وفي هذا اإلطار البحثي.التنموية وسياساتها النقدية والمالية
للتحويالت المالية والرساميل االجتماعية التي يأتي بها المهاجرون العائدون معهم إلى
 مفترضين أنّ للهجرة دينامية تنموية وحضرية،مجتمع المنشأ في المجاالت الحضرية
تتبع
تجعل من المهاجرين فواعل تنموية في مجتمعاتهم
ّ ، ومن أجل ذلك.المحلية
ّ
 بتفكيك الخلفية،امتصاصا لعوائد المهاجرين المالية
األشد
الدراسة القطاعات والمجاالت
ّ
ً
ٌ  وهو،السوسيولوجية لفعلهم التنموي
 كان،فعل ارتبط بمعايير وسياقات اجتماعية مختلفة
.أثر ّبي ٌن في الفاعلية التنموية لسلوكهم االستثماري
ٌ لها
 الفاعلية، الفعل التنموي، المجال الحضري، دينامية تنمية، الهجرة الدولية:كلمات مفتاحية
.التنموية

Abstract: Migration has historically served as a historical lever upon which
countries construct their development strategies and monetary and financial policies.
This research traces the development impact of remittances and social capital taken
back by migrants to their home communities in urban areas. The research is built
on the assumption that migration has a developmental and urban dynamic that sees
migrants work as development agents in their local communities. For this reason,
the sectors and areas that absorb the migrants’ financial returns the most have been
sketched by dismantling the sociological background their action. This action has
been associated with diverse social criteria and contexts, which has had a clear
impact on the developmental effectiveness of their investment behaviour.
Keywords: International Migration, Development Dynamism, Urban Sphere,
Developmental Act, Developmental Effectiveness.
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تقديم
تؤسس الحقائق الجديدة لديناميات الهجرة الفردية والجماعية لمقاربة جديدة بشأن العالقة
ّ
المر ّكبة بين التنمية في بعدها المحلّي ،وظاهرة الهجرة الدولية في وجوهها النظامية أو غير
النظامية (غير الشرعية) ،تتجاوز الصورة النمطية لمهاجر الستينيات أو السبعينيات الذي هدفت هجرته
إن هجرة الفرد من العائلة لم تعد استراتيجية لتحسين الوضعية
إلى تحسين ظروف عيشه وتجاوز الفقرّ .
االقتصادية االجتماعية بالنسبة إلى العائلة ضمن مجتمعها األصلي (هجرة وقتية) فحسب ،بل تحولت
يؤسس لهجرة أوسع أو انتقال نهائي للعائلة نحو مجتمع االستقبال
كذلك إلى استثمار في نجاح فردي ّ
(هجرة دائمة).
تطور هيكلي يكشف عن ارتحال الديناميات الفردية إلى ديناميات جماعية((( ،خلق شروطًا
إ ّننا أمام ّ
ومبررات جديدة لتثبيت مسلك الهجرة ،وتقليل فرص العودة التي تزداد صعوبة مع تنامي عجز
ّ
المحلية (الساكنة
اقتصاديات مجتمعات المنشأ ومقاربات التنمية المعتمدة ضمن مجتمعاتها
ّ
تحركه دوافع وأسباب،
الحضرية) .فظاهرة الهجرة ،بوصفها بمنزلة "حراك جغرافي وسوسيولوجي ّ
وينخرط في ثنائية الجذب والطرد التي تناولتها أدبيات علم اجتماع الهجرة والنظريات الكالسيكية
ً
وتمس مستويات رسمية وغير رسمية من الحياة
جدا،
المفسرة للظاهرة"((( ،ت ّتخذ
أشكال متنوعة ًّ
ّ
االقتصادية وسوق الشغل والمجال في أبعاده العمرانية والتغيرات على مستوى أشكال المعمار في
المجتمعات المحلية وجماليته.
والتغيرات في استراتيجيات الهجرة الفردية والجماعية وفي بنيتها ،ال تنفي
أن هذه التحوالت
غير ّ
ّ
ثقل على الصعيد الماكرو – اقتصادي لبالد
وتنوعاتها من أثر يزداد ً
بتفرعاتها ّ
ما للهجرة الدولية ّ
المنشأ (التحويالت النقدية ودورها في تدعيم ميزانية الدولة وتحسين وضعية الموازين االقتصادية
تغير أوضاع عائالت
والمالية  ...إلخ) كما هو الشأن على الصعيد الميكرو – اقتصادي الذي ال يعني ّ
أيضا إلى سيرورات التمدين والتنمية المحلية والنسيج العمراني
المهاجرين فحسب ،بل إ ّنه يحيلنا ً
للمجال الحضري ،عبر ما يترتب على التحويالت المالية للمهاجرين ،أو عودتهم النهائية ،من
تمس ،بكيفيات متخالفة ،البناء االجتماعي للمجتمع
حركية تنموية وعقارية ومعمارية وعمرانية
ّ
(((
المحلّي وسيرورة التنمية والتمدين ضمنه .فمانويل كاستالز ينظر إلى المدينة على أ ّنها مجال
تبعا لهذا الفهم ،اعتبار المهاجرين العائدين إلى
التدفّقات ،وليست ساكنة مادية؛ ما يستوجبً ،
((( عدنا هنا إلى تقارير الهجرة الدولية وإلى تقارير الهجرة غير الشرعية التي يموت فيها األب واألم واالبن الرضيع ،وتموت فيها
األم ووليدها تاركة زوجها وأحد أبنائها في بلد المنشأ .ثم إن التقارير األمنية تكشف باستمرار ظاهرة تأثيث الهجرة غير الشرعية وتطور
تركيبة المغامرين برحالت الموت من أجل الهجرة؛ إذ لم تعد هذه القوارب تحمل العاطل عن العمل والهارب من العدالة وضعيف
كثيرا ما اشتملت تقارير الموتى في هذه الرحالت على عائالت ميسورة الحال ،وإطارات متوسطة في الدولة،
التشغيلية فحسب ،بل ً
وذوي شهادات عليا في تخصصات علمية وتكنولوجية حديثة.

((( عــائـشــة التايب" ،الفتاة العربية والهجرة إلــى الجنات الـمــوعــودة :محاولة فــي الفهم" ،عـمــران ،مــج  ،6الـعــدد ( 21صيف ،)2017
ص .8
(3) Manuel Castells, Vers une théorie de la planification urbaine (Paris: Maspero, 1997), p. 25.

تاسارد
ةيمنتلل ةيمانيد يأ :سنوت يف يرضحلا لاجملا يف ةيلاملا تاليوحتلل يومنتلا لعفلاو ةرجهلا

تغير وتنمية للمجال الحضري بما يأتون به معهم من رساميل مالية واجتماعية وثقافية،
مدنهم فواعل ُّ
وتجارب حياتية مختلفة ،تتحول إلى نماذج ناجحة ومع ّززة لدينامية الهجرة في الذهنيات ،يتراجع
معها اعتبارها مخاطرة كابحة لقرار المغامرة.
سوسيولوجيا ،أثر الهجرة الخارجية للتونسيين في خلق دينامية اقتصادية،
تستشكل هذه الدراسة،
ًّ
وتحوالت في النسيج العمراني والمعماري في المجال الحضري ،وما ُت ِ
تبدل
تبعا لذلك ،من ّ
حدثهً ،
في تم ّثالت الهجرة والمواقف منها .وال ي ّتجه البحث في إجابته عن إشكاليته الرئيسة هذه إلى
والتغير ،من خالل تأثير
تكرار األطروحات الماكروتنموية التي تقارب عالقة الهجرة بمسألة التنمية
ّ
التحويالت المالية الرسمية في رصيد العملة الصعبة للبلد وقيمة الدينار التونسي ،أو في االدخار
الوطني وتمويل المشاريع التنموية الكبرى للدولة ،وأهمية التدفّقات المالية للتونسيين بالخارج،
في تحسين وضعية التوازنات المالية للدولة ،وتقليص العجز العام((( ،بل ي ّتجه إلى استشكال
المعطى الميكروسوسيولوجي؛ أي الظواهر الجزئية الم ّتصلة بالمهاجرين
هذه العالقة في حضور ُ
بوصفهم فاعلين ،وبما ي ّتخذونه من قرارات استثمارية لعوائدهم المالية ،والكيفيات التي يوظّفون بها
الرساميل التي راكموها خالل تجربة الهجرة أو بعدها؛ وليس ذلك في تغيير وضعياتهم االجتماعية
أيضا .وفي هذا الصدد ،تستشكل هذه
ووضعيات عائالتهم فحسب((( ،بل في خلق ديناميات تنموية ً
تغيرات اقتصادية واجتماعية ما في المجال الحضري ،عبر
الدراسة مدى فاعلية الهجرة في إحداث ّ
تقفي بنية الفعل االستثماري للتحويالت النقدية للمهاجرين التونسيين ،والمجاالت التي تكون أكثر
ّ
استقطا ًبا الستثمار هذه العوائد المالية وأثرها التنموي.
أهم األدبيات والدراسات النوعية والتقارير الكمية الرسمية المهتمة بظاهرة الهجرة
وتوظّف الدراسة ّ
ٍ
عمل
في تونس ،وتستند في ذلك إلى
ميداني أجراه الباحث في "حي ابن خلدون" ،في "العمران
ّ
تضمن مقابالت مع عشر حاالت ،توزعت بين من خاضوا تجربة الهجرة
األعلى" بتونس العاصمة(((ّ ،
مستقرين في المهجر ومواظبين على زيارة مجالهم
نهائيا في مجالهم الحضري ،ومن ظلّوا
ّ
واستقروا ًّ
السكني ومتابعة مشاريعهم التجارية أو العقارية أو ترتيباتهم العائلية .واستنا ًدا إلى استشكال الفاعلية
أن العوائد
التنموية للتحويالت المالية الخاصة بالتونسيين ،تجادل الدراسة بأ ّنه على الرغم من ّ
(4) Samir Bouzidi, "Mobilisation de la diaspora: Bonnes pratiques à l’international et éléments de transposabilité en
Tunisie," LEMMA Projet de soutien au partenariat pour la mobilité UE Tunisie (Tunisie, 2018), pp. 8–11.
(5) Philippe Wanner, "L’apport des migrants au développement: Une perspective économique," Annuaire suisse de
politique de développement, no. 27–2, 2008, mis en ligne le 22 mars 2010, p. 125, accessed on 27/9/2020, at:
https://doi.org/10.4000/aspd.193

((( "حي ابن خلدون" – العمران األعـلــى ،هو أحــد أحياء العاصمة تونس ،ويبلغ عــدد سكانه بحسب آخــر تعداد سكني (،)2014
 55513ساك ًناِ ،سـ ّـن  44808منهم فــوق الخامسة عشرة ،و 65.3في المئة منهم مستواهم التعليمي بين االبتدائي والـثــانــوي ،أما نسبة
البطالة في العمران األعلى فتصل إلــى  16.17في المئة .يشتغل أكثر من ثلث المشتغلين في قطاعات التربية والصحة والخدمات
اإلداريــة ،ثم في التجارة .نجد أنّ  61.64في المئة منهم يملكون المنازل التي يسكنونها 81.03 ،في المئة منها مساكن متالصقة أو
طابق مسكن متالصق ،وأنّ أكثر من نصفهم لم يقوموا ببنائها ،بل اشتروها .ينظر :الجمهورية التونسية ،المعهد الوطني لإلحصاء،
"التعداد العام للسكان والسكنى  ،"2014إحصائيات تونس ،شوهد في  ،2022/6/19فيhttps://bit.ly/3tKI1T5 :
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تغير لمجتمع المنشأ المحلّي بالنسبة إلى
المالية لهجرة التونسيين ،تم ِّثل
ّ
محر ًكا تنمو ًّيا ودينامية ّ
أساسا النسيج العمراني والمعماري للمجال الحضري
تمس
فإن هذه الدينامية
المهاجر التونسيّ ،
ً
ّ
المحلية.
في مجتمعاتهم
ّ
تنقسم الدراسة إلى قسمين؛ إذ يتناول القسم األول بنية الهجرة وتحول دينامياتها من الفردي إلى
الجماعوي ،تستعرض فيه تاريخية ظاهرة الهجرة في تونس منذ دولة االستقالل ،عبر ثالثة أجيال من
المهاجرين بحسب تصنيف عبد المالك صياد((( ،وانتقالها من طابعها الفردي إلى طابعها الجماعي
بناء على نتائج العمل الميداني ،مدى صحة التوجه البحثي
المشاريعيّ .أما القسم الثاني ،فيختبرً ،
الذي يعتبر الهجرة دينامية تنموية تساهم في تغيير المجتمعات المحلية في بعدها العمراني والمعماري
أساسا إلى ما يسمى "اقتصاد القرب"
أن البعد االستثماري لتوظيف هذه العوائد يحيلنا
أساسا ،ليستنتج ّ
ً
ً
.Economie de Proximité

ً
أوال :بنية الهجرة وتحول دينامياتها :من الفردي إلى الجماعوي
 .1في تاريخية ظاهرة هجرة التونسيين

وخصوصا منذ الحرب العالمية الثانية،
تعود ظاهرة الهجرة الدولية في تونس إلى فترة الحماية الفرنسية،
ً
(((
توس ًعا الف ًتا لالنتباه ّإل في
تتوسع تدفقات الهجرة ّ
وإن كان ذلك على نحو محدود ومحتشم  .ولم ّ

بداية ستينيات القرن الماضي ،رغم اتجاه الدولة الوطنية الفتية إلى التضييق على الهجرة حفاظًا على
رأسمالها البشري الذي ما زال في طور التكوين بعد االستقالل بسنوات قليلة ،وخاصة مع تب ّني الدولة
نموذجا تنمو ًّيا تعاضد ًّيا .وقد م ّثلت فرنسا المقصد األهم ،وم ّثلت ألمانيا وبلجيكا البلدان األوروبية
ً
ظل عجز الدولة التونسية
إغراء وجذ ًبا لليد العاملة غير الماهرة أو
األشد
المدربة الباحثة عن الشغل ،في ّ
ّ
ّ
ً
(((
واقتصادها عن استيعاب الطلبات المتزايدة للشغل .

مهما في ظاهرة الهجرة في تونس؛ إذ خفتت رقابة
م ّثلت فترة السبعينيات من القرن الماضي
ً
تحول ًّ
الدولة على الهجرة مع فشل تجربة التعاضد وتب ّني الدولة التونسية تجربة ليبرالية الدولة( .((1وقد خلق
عميقا في سياسة الدولة تجاه هجرة التونسيين إلى الخارج،
تغي ًرا
ً
هذا التحول في النموذج التنموي ّ
نوعيا في رؤيتها لدينامية الهجرة التنموية .فتحولت الدولة من مانع وحارس باسم حماية
وتبد ًل
ّ
ًّ
الرأسمال البشري الوطني الشحيح ،إ ّبان السنوات األولى لالستقالل وبناء الدولة الوطنية ،إلى فاعل
(7) Abdelmalek Sayad, La Double Absence: des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré (Paris: Éditions du
Seuil, 1999), p. 18.
(8) Khalifa Chater, "Les mouvements migratoires entre la France et la Tunisie aux XIXe et XXe siècles, la dichotomie
du langage," Cahiers de la Méditerranée, Mots et migrations, no. 54 (1997), pp. 37–54.
(9) Hassène Kassar, "Changements sociaux et émigration clandestine en Tunisie," XV Congrès de l’UIESP, Juillet,
2005, Tours, France.

أنموذجا (تونس :سراس للنشر ،)1993 ،ص .50–35
( ((1عبد اللطيف الهرماسي ،الدولة والتنمية في المغرب العربي :تونس
ً

تاسارد
ةيمنتلل ةيمانيد يأ :سنوت يف يرضحلا لاجملا يف ةيلاملا تاليوحتلل يومنتلا لعفلاو ةرجهلا

منظّم ومهيكل لسيرورة هجرة التونسيين .وأفضى هذا التحول النوعي لدور الدولة وموقفها إلى
مرات مقارنة بفترة الستينيات (من  52179إلى 149274
تضاعف عدد المهاجرين إلى فرنسا ثالث ّ
(((1
سنة  .((1()1973فلم تعد الهجرة بالنسبة إلى الدولة التونسية ،وبالنسبة إلى الدول المغاربية
عموما ،
ً
حل مشكالت
معضلة اقتصادية واجتماعية ،بقدر ما تحولت
عمليا إلى عامل مساعد في استراتيجيات ّ
ًّ
تبعا لذلك ،ا ّتجهت الدولة
مهم في عملية التنمية في مستوياتها
ّ
المتعددةً .
الفقر والبطالة ،و ُبعد ّ
التونسية – اقتنا ًعا بالمردودية التنموية التي يمكن اعتمادها بجد ّية في وضع سياسات التنمية ‑ إلى
مأسسة الهجرة ورسمنتها عبر بعث هياكل حكومية وتركيزها لتنظيم تدفق الهجرة نحو أوروبا خاصة،
وهيكلتها .وجرى على أساس ذلك بعث مكتب التدريب المهني والعمالة  OFPEسنة  ،1967الذي
عمل سنة  1969بالتنسيق مع المكتب الوطني الفرنسي للهجرة  ،ONIعلى تنظيم هجرة اليد العاملة
قرروا ذلك(.((1
مهنيا ،ومتابعة العمال المهاجرين في الخارج ،وتسهيل عودتهم ْ
إن ّ
التونسية ،وتأهيلها ًّ
وقد عرف نسق تدفّق الهجرات التونسية نحو أوروبا أزمة حا ّدة في بداية السبعينيات ()1974–1973؛
إذ تراجع ترحيب أوروبا ،مع نهاية "الثالثين المجيدة" ،((1()1975–1945( Trente Glorieuses
بتدفّقات الهجرة نحوها على نحو فتح مسارات جديدة لهجرة العمالة التونسية؛ ذلك أنها ا ّتجهت
أساسا نحو البلدان العربية النفطية (ليبيا ودول الخليج العربي) التي كانت في حاجة كبيرة إلى اليد
ً
امتدت سياسة الدولة التونسية المؤطّرة
العربية
المؤهلة ،وغير المؤهلة ،بحسب القطاعات .وقد ّ
ّ
مهما في بنية
المدربة إلى التسعينيات التي شهد فيها نسق الهجرة ا ّتسا ًعا
والمنظّمة للهجرة
ً
ّ
وتحول ًّ
الهجرة ،تجلّى في اتساع حضور الكفاءات في معدالت الهجرة ،سواء نحو أوروبا أو أميركا(.((1
أساسا ،نحو تدريب اليد العاملة ،وفي اآلن نفسه ،نحو التسويق لها عبر
وتوجهت هذه الهياكل،
ً
ّ
الوساطة بينها وبين بلدان االستقبال الراغبة في اليد العاملة التونسية ،وخاصة الدول العربية النفطية.
فأنشأت بذلك سنة  1972الوكالة التونسية للتعاون الفني  ATCTالتي فتحت للعمالة التونسية من
بناء على عقود عمل تجاوزت
متعددي
ّ
ّ
التخصصات والمستويات منافذ جديدة ومتنوعة للهجرةً ،
(((1
مثل .
ألفي عقد عمل سنة ً 2008
َ
وقد سعت الوكالة إلى توسيع األثر التنموي لهجرة التونسيين إلى الخارج واالستفادة العامة من
( ((1جــوالن تيبو ،الدولة التونسية والتونسيون في الـخــارج :دراســة حــول ديناميكيات الجاليات العربية المغتربة :تعزيز المساهمات
اإليجابية في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحوالت الديمقراطية في أوطانهم األصلية (القاهرة :المنظمة الدولية للهجرة؛ جامعة
الدول العربية ،)2012 ،ص .110
( ((1عبد القادر لطرش" ،واقع الهجرات المغاربية وتحوالتها" ،عمران ،مج  ،1العدد ( 3شتاء  ،)2013ص .128–127

( ((1تيبو ،ص .114

( ((1وهــو ما يعني ارتباط مسار الهجرة وتطور حجمها وأشكالها بما يحصل من تغيرات وتطورات في مجتمعات االنطالق ،على
غرار مجتمعات االستقبال أو االستقرار.
( ((1الـلـجـنــة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وأفريقيا ،دراســة عــن تـحــويــات التونسيين المقيمين
بالخارج (شمال أفريقيا :األمم المتحدة ،)2015 ،ص .3

( ((1تيبو ،ص .115
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وخصوصا في البرامج والمخططات التنموية .و ُأنشئ ديوان التونسيين بالخارج
التحويالت النقدية،
ً
 OTEسنة  ،1988تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية ،من أجل وضع البرامج واالستراتيجيات
التي من شأنها تذليل العراقيل والصعوبات التي تحول دون االستفادة القصوى من عوائد الهجرة
متعددة لدفع المهاجرين التونسيين إلى تحويل عوائدهم المالية
المادية ،وتقديم تشجيعات وتسهيالت ّ
واستثمارها في البلد األصل أو ا ّدخارها.
بتغيرات المقاربات التنموية التي تتب ّناها الدولة الوطنية،
تأثّر تدفّق التونسيين نحو الخارج،
تاريخياّ ،
ًّ
وأصبحت منذ سبعينيات القرن الماضي أحد الثوابت الرئيسة في سياسة التنمية في تونس ،باعتبار
المردود االقتصادي لتحويالت المهاجرين المالية في مجاالت تدعيم احتياطي العملة الصعبة،
والرفع من االدخار الوطني ،وتعديل الموازنات المالية المختلّة ،وتنشيط قطاعات اقتصادية على
رأسها الفالحة (ضمن المجاالت الريفية) ،والخدمات (ضمن المجاالت القروية والحضرية).
ألن
أن تقدير حجم التحويالت المالية للمهاجرين وقيمتها ّ
تظل مسألة ّ
معقدة وغير دقيقةّ ،
غير ّ
إل عن
الهجرة المنظّمة التي تكون فيها هياكل الدولة وسيطة ومس ّهلة لعملية الهجرة ال تكشف ّ
األقل من حجم التدفّقات البشرية من التونسيين نحو الخارج ،والتدفّقات المالية نحو بلد
الجزء
ّ
تعقد تكاليف التحويل
نظرا إلى ّ
المنشأ التي ت ّتجه في كثير منها إلى الوسائط غير الرسمية للتحويل؛ ً
أشد جذ ًبا
المالي عبر المسالك البنكية والبريدية وارتفاعها .فالهجرة غير النظامية تم ِّثل مسل ًكا ّ
وإغراء للتونسيين ،وخاصة بعد الثورة وتراجع قوة الدولة وحضورها على األصعدة األمنية والتنموية
ً
والدولية.
تحول ديناميات الهجرة :من الفردي إلى العائلي
.2
ّ

المعمقة للمعطيات الكمية ولمتغيرات البحث التي استندت إليها الدراسات
من خالل القراءة
ّ
(((1
تقدمها المنظّمات والهيئات الدولية التابعة للمنتظم األممي  ،نكون إزاء
واإلحصاءات التي ّ
التغير الهيكلي للظاهرة .وتستدعي هذه النتيجة
تحوالت عميقة في ظاهرة الهجرة ترتقي إلى مستوى ّ
تحليل الديناميات الجديدة للهجرة وما تحيل إليه من دالالت ورهانات متحولة وجديدة للظاهرة نفسها،
فهما أعمق
التنبه إليها
تحليليا لفهم واقع الهجرة ،وتحوالتها على الصعيدين المحلّي والدولي ً
ًّ
ال بد من ّ
والسري الذي يخطّط له الفرد بمعزل عن
وفيا لبعده الفردي
أن مشروع الهجرة لم ّ
وأوسع؛ ذلك ّ
ّ
يظل ًّ
بتخوفها من تجربة الغربة ومخاطر االنتقال من محيط غير مرضي – لك ّنه
العائلة وخفية عنها لعلمه
ّ
آمن – إلى محيط ُمغرٍ غير أ ّنه يخفي مخاطر عالية للفشل قد تصل إلى الموت في نظرها .فح ّتى الهجرة
يسمى
غير الشرعية ،أو غير النظامية ،تجري بموافقة العائلة وتمويلها للمغامرة ،بل ّ
إن تقارير ضحايا ما ّ
( ((1األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـج ــرة ،ت ـق ــري ــر الـ ـهـ ـج ــرة ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم لـ ـعـ ــام  ،2018ش ــوه ــد فـ ــي  ،2022/6/20ف ــي:
https://bit.ly/3HEli0o؛ األمم المتحدة ،المنظمة الدولية للهجرة ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،تقرير
الهجرة الدولية لعام  :2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة ،شوهد في  ،2022/6/20فيhttps://bit.ly/2GQHrLc :؛
األمــم المتحدة ،المنظمة الدولية للهجرة ،لجنة األمــم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،تقرير حالة الهجرة الدولية لعام
 :2019االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في سياق المنطقة العربية ،شوهد في  ،2020/7/25في:
https://bit.ly/3n2T4TE

تاسارد
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تاما ،باحتمالية عالية،
علما ًّ
الح ْرقَة" (ركوب البحر في اتجاه أوروبا رغم علم الشخصً ،
في تونس " َ
تعدد الضحايا من العائلة نفسها في رحلة الموت نفسها .فكثير من التقارير
أنه قد يموت) تكشف عن ّ
تحدثنا عن موت الزوج والزوجة واالبن ،وعن موت إخوة ذكور وإناث في
األمنية المنقولة
صحفيا ِّ
ًّ
رحلة الهجرة غير النظامية نفسها.
لم تعد الهجرة ،ببعديها النظامي وغير النظامي ،مغامرة يقتصر َوقودها على اليأس الذي يسكن
مبررات
الح ْرقَة" بالمفهوم
وحججا قو ّية التخاذ قرار المخاطرة أحيا ًنا عبر تجربة " َ
ً
الفرد ويمنحه ّ
الشبان" :وهل أنا في
التونسي المتداول لتوصيف الهجرة غير الرسمية .وفي هذا اإلطار ،يقول أحد ّ
حي حتى أخاف أن أخسر حياتي ،أنا ميت والموت الذي تقصده ال يخيف ،ألنه في نهاية
بالدي ّ
األمر سينهي محنة حياة مستمرة ،إذا كنت أركب الموت فمن أجل اختطاف فرصة حياة ممكنة
وتهيئهم لالستجابة لشروط القبول واالندماج
ومحتملة"( .((1أصبحت العائلة ُت ّ
عد أكثر أفرادها قدرة ّ
وخصوصا األبناء الطلبة المتميزين منهم أو الحاصلين على شهادات تدريبية
في مجتمع االستقبال،
ً
تحت إشراف مؤسسات تابعة لدولة المقصد أو معترف بها لديها ،لخوض تجربة الهجرة النظامية،
وحتى غير النظامية؛ من أجل أداء دور "الجسر" الذي يمكن أن ينقل العائلة كلّها ،أو بعضها ،إلى
مجال جديد للعمل أو االستقرار أسر ًّيا في مجتمعات عربية أو أوروبية .يقول أحد المستجيبين ،وهو
طالب متخرج حدي ًثا:
"تجربتي لن تقف عند إتمام الماجستير .أعتبر نجاحي في الحصول على هذه المنحة هو بوابتي نحو
اإلقامة الدائمة بألمانيا .صراحة ال أنوي العودة لالستقرار من جديد في تونس .سأعيش وأبني عالمي
المستقبلي في المهجر الذي لن يكون بكل حال من األحوال أسوأ مما ينتظرني في تونس .ثم أنا أحمل
معي هم العائلة فنجاحي يعني فتح الباب أمام أخي للحاق بي لبناء مستقبله هناك .سأبقى أزور البالد
من أجل رؤية عائلتي ومساعدتها وتحسين ظروفها المعيشية وظروف سكنها الذي تراه بنفسك ال ينبئ
إال بالفقر الذي يحاصر حاضرنا وال أظن واقع الحال في بلدنا ينبئ بخير"(.((1
متعلقا
إ ّننا أمام قرار غير اعتباطي يحيلنا إلى عقالنية الفعل ،بمعناه الفيبري وغائيته(((2؛ إذ لم ُيعد األمر
ً
يسميه
بمسارات فردية تقترن بمشاريع فردانية ،بل أصبح دينامية جماعية؛ ال بمعنى
التجمع العائلي فيما ّ
ّ
عبد المالك صياد "العمر الثالث للهجرة"( ،((2بل في معنى تأثير العائلة ومشاركتها في اتخاذ قرار هجرة
( ((1م .ح ،.مقابلة شخصية ،حي ابن خلدون – العمران األعلى ،تونس .2020/1/7 ،وهو شاب يبلغ من العمر  30سنة ال يملك
قارا ،وإنما يعمل مع قريبه في بيع الغالل.
ً
عمل ًّ
( ((1ت .ك ،.مقابلة شخصية ،حي ابن خلدون – العمران األعلى .2020/1/7 ،وهو طالب عمره  22سنة حاصل على اإلجازة في
التصرف ،ويستعد للمغادرة في اتجاه ألمانيا بعد الحصول على منحة دراسية من مؤسسة جامعية ألمانية.
اإلعالمية المطبقة في
ّ
ـضــر والـهـجــرة فــي الـمـغــرب (ف ــاس :كلية اآلداب ظهر
( ((2عـبــد الــرحـمــان الـمــالـكــي ،الـثـقــافــة والـمـجــال :دراس ــة فــي ســوسـيــولــوجـيــا الـتـحـ ّ
المهراز ،مختبر سوسيولوجيا التنمية االجتماعية ،)2015 ،ص .184–183
( ((2عـبــد الـلــه بلعباس" ،ظاهرة الـهـجــرة عند عبد المالك صـيــاد :مــن الـسـيــاق الـتــاريـخــي إلــى الـنـمــوذج السوسيولوجي" ،إنسانيات،
العدد  ،)2013( 62ص .38–25
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أبنائها ،وبناء االستراتيجيات المالئمة لتحقيق النجاح بوصفه غايةً جماعية وليست فردية( .((2وعلى
بالتحول في دينامية الهجرة والحضور
سبيل المثالّ ،بين عبد الس ّتار السحباني هذا االستنتاج المرتبط
ّ
القوي للجماعة (العائلة واألصدقاء الذين سبقوا إلى الهجرة)(.((2
ّ
يسمى "المفاعيل المضاعفة" في قرار الهجرة ،واعتبارها تجربة نجاح غير
وبناء عليه،
ّ
عما ّ
نتحدث ّ
ً
ويتصدر سلّم
ويحتل طلب الشغل الدافع الرئيس بامتياز التخاذ قرار الهجرة،
فردية ،بل إنها جماعية.
ّ
ّ
وتبدل نسقهاّ .أما المعطى العائلي ،فال تضعف مرتبته الثانية في اتخاذ قرار
الدوافع المنتجة للظاهرة ّ
(((2
يتحدد لدى هاربيسون سراح Harbinson Sarah
الهجرة واختيار الوجهة أهميتها ،وتأثيرها الذي
ّ
أن حساب الربح
ببنية العائلة ونوعيتها .فعقالنية قرار الهجرة ليست فردية ،بل إنها جماعية باعتبار ّ
وتكرسها
كل العائلة( ((2التي تستنفر إمكاناتها المادية
والخسارة وتوقّعهما يتجاوز الفرد المهاجر إلى ّ
ّ
ألحد أفرادها؛ رغبةً في إنجاح مشروع هو في ّأوله وآخره مشروع جماعي؛ من جهة اتخاذ قرار الهجرة؛
والمآالت التي يمكن أن تنتهي إليها.
نهائيا ،وقد يكون استراتيجية جماعية لتغيير وضعيتها االقتصادية واالجتماعية
قد يكون االنتقال
ًّ
تحول الهجرة من ٍ
فعل فردي (قرار شخصي) إلى جماعوي
بمدينتها األصل ،غير ّ
أن المشترك يحيلنا إلى ّ
بتوسع اإلجماع المتعلق بعدم األمان االقتصادي أو السياسي
(قرار مشترك) يشي ،على نحو ،واضح ّ
تعمق عجز المجتمع األصل عن إدماج أفراده في الحياة
يتعمق اإلحساس به كلّما ّ
أو االجتماعي الذي ّ
مقومات األمان االجتماعي أو السياسي بسبب تعطّل سيرورة التنمية ،أو عدم
االقتصادية ،أو توفير ّ
قدرة النموذج التنموي على منع تفاقم ظواهر البطالة والفقر وغالء المعيشة وضعف فرص العمل
الالئق أو غيابها .فعديد الدراسات المتعلقة بأسباب هجرة الشباب العربي ،انتهت إلى تجاوز الصورة
إن المسح الوطني للهجرة الدولية ّ 2021بين
التقليدية التي تقرن بين الهجرة واستدامة البطالة( .((2ثم ّ
أيضا من تقاسم العائلة لقيم وأفكار
( ((2ال يـتــأ ّتــى البعد الجماعوي لعقالنية فعل الهجرة من مشاركة العائلة في اتخاذ الـقــرار ،بل ً
وتصورات وتمثّالت وانتظارات محفّ زة ومنشّ طة لتوافق العائلة على قرار الهجرة.

( ((2عبد الستار السحباني ،الشباب والهجرة غير النظامية في تونس :دراسة ميدانية للتمثالت االجتماعية والممارسات واالنتظارات
(تونس :المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،)2016 ،ص .125–124
(24) Étienne Piguet, "Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision individuelle," Revue européenne des
migrations internationales, vol. 29, no. 3 (1/9/2016).

(25) Jordan Pinel, "Séraphin Gilles, Famille et migration," Revue européenne des migrations internationales, vol. 35,
no. 1–2 (1/10/2019).

( ((2الـسـحـبــانــي؛ مـهــدي مـبــروك ،أشــرعــة ومـلــح :ثـقــافــة الـهـجــرة الـســريــة (الـشـبـكــات والـتـنـظـيــم) (تــونــس :دار سـحــر لـلـنـشــر)2010 ،؛
عــائـشــة الـتــايــب" ،الفتاة الـعــربـيــة والـهـجــرة إلــى الـجـنــات الـمــوعــودة :مـحــاولــة فــي الفهم" ،عـمــران .مــج  ،6الـعــدد ( 21صـيــف )2017؛
األمم المتحدة ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،المجلس الدنماركي للالجئين (آلية رصد الهجرة المختلطة "" ،)"4Miمشروع
الـهـجــرة الـمـخـتـلـطــة لـلـشـبــاب ،دوافــع الـهـجــرة والـحــاجـيــات لـلـخــدمــات الـمـتـعـلـقــة بــالـصـحــة الـجـنـسـيــة واإلنـجــابـيــة ،دراســة كـمـيــة ونــوعـيــة
للمهاجرين الشباب في تونس الكبرى ( ،"2017نيسان /أبريل  ،)2018شوهد في  ،2022/6/21فيhttps://bit.ly/2HIE9uC :؛
الـجـمـهــوريــة الـتــونـسـيــة ،األم ــم الـمـتـحــدة ،مـكـتــب ص ـنــدوق األم ــم الـمـتـحــدة لـلـسـكــان بـتــونــس ،الـتـقــريــر الــوط ـنــي لـتـقـيـيــم مـسـتــوى تـنـفـيــذ
الجمهورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( 20+تونس :حزيران /يونيو  ،)2013ص  ،175–165شوهد
في  ،2022/6/21فيhttps://bit.ly/3tMrlKY :
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أن  55.2في المئة من أسباب الهجرة تتعلّق بتحسين الدخل أو ظروف العمل وتحسين المستوى
ّ
تستبد به الرغبة في خوض تجربة الهجرة ،أي
المعيشي( .((2فعمل العامل الفقير لم يُحصنه من أن
ّ
البحث عن تجربة حياة مغايرة ومغرية ،تغذّ ي تم ّثالت الهجرة ،بوصفها دينامية ارتقاء وتحسين
وضعيات( ((2تشترك فيها العائلة وتباركها ،بل إنها تشتغل على هذا األساس وفق استراتيجية تراها أنسب
تام أحد
عبر عنه بوضوح ّ
لتحقيق أهدافها ورؤيتها لذاتها ولمكانتها ولعالقتها بمجالها المعيش ،وهو ما ّ
المهاجرين بقوله:
إن العمل في تونس حتى إن توفّر فإ ّنه ال يرتقي إلى ضمانة حقيقية لألمان على المستقبل .أنا تركت
" ّ
عملي في تونس وسافرت إلى فرنسا والحمد لله نجحت في الحصول على شغل وتحسين وضعية
عائلتي وسكنها كما ترى .فالشغل في تونس هو لضمان الحد األدنى للعيش وال يبني المستقبل
وال يحقق العيش الكريمّ .أما العمل في الخارج فإ ّنه يختصر وقت الواحد م ّنا في تأمين مستقبله في
تونس إذا أراد العودة"(.((2
الجدول ()1
مبررات الهجرة والجنس
توزيع المهاجرين بحسب ّ
مب ّررات الهجرة

الجنس

ذكور

إناث

تحسين الدخل ،طبيعة العمل وظروفه

29.6

26.7

التج ّمع العائلي

0.6

البحث عن شغل

تحسين ظروف العيش

التعليم

الرغبة في السفر

أسباب أخرى

المجموع

27.8

المجموع

15.6

23.2

26.5

27.0

26.7

11.6

18.3

14.1

1.7

3.5

2.5

2.2

100.0

3.7

5.2

100.0

28.5
1.7

3.3

100.0

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :الجمهورية التونسية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،المرصد الوطني للهجرة" ،الهجرة الدولية
في أرقام من خالل المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس" ،شوهد في  ،2022/6/20فيhttps://bit.ly/3n4M0pL :
( ((2الجمهورية التونسية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،المرصد الوطني للهجرة" ،الهجرة الدولية في أرقام من خالل المسح الوطني
للهجرة الدولية بتونس" ،شوهد في  ،2022/6/20فيhttps://bit.ly/3n4M0pL :
(28) Sayad, p. 18.

( ((2ص .ف ،.مقابلة شخصية ،حي ابن خلدون – العمران األعلى بتونس العاصمة .2020/1/8 ،وهو كهل يبلغ  50سنة من العمر،
سافر إلى فرنسا منذ  20سنة بطريقة غير شرعية ،ولكنه نجح في تسوية وضعيته ببلد االستقبال وتحسين وضعية عائلته ،وبناء طابق
علوي وإنجاز مشروع تجاري بالحي الذي يقطنه بالمدينة.
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التحول في الفاعل المرجعي للهجرة وخلفياتها من الفرد إلى العائلة (تحولها من المساند
إن هذا
ّ
ّ
والموافق على قرار الهجرة الفردي إلى فاعل رئيس في اتخاذ قرار الهجرة ،الذي يتحول فيه الفرد
أقرته نتائج البحوث والمسوح االجتماعية في العشرية األخيرة المتعلقة بالهجرة(.((3
إلى قائم بمهمةّ ،
أن الهجرة السر ّية ،أو غير النظامية ،أصبحت ،هي
فقد ّبينت دراسة ميدانية للمرصد الوطني للشباب ّ
أيضا ،وحتى من جهة المشاركة في
دعما
عائليا؛ من جهة المساندة المعنوية والتمويل ً
ذاتها ،تلقى ً
ًّ
الح ْرقَة"(.((3
مغامرة ما يصطلح على تسميته " َ
وي ّتضح السند العائلي (البعد الجماعي) ،ضمن الهجرة النظامية أو الشرعية ،على نحو أوسع،
تقريبا
كما ورد في دراسة لمهدي مبروك متعلقة بثقافة الهجرة السرية( ،((3بما أن نصف العائالت
ً
ال تدعم مشاريع أبنائها المتعلقة بالهجرة والبحث عن مسارات دراسية وحياتية جديدة فحسب،
أيضا في التخطيط والبرمجة واالستعداد المعرفي والمالي لتجسيد المشروع؛
بل إ ّنها تنخرط معهم ً
أن الهجرة مسار نجاح جدير ح ّتى بالمغامرة في سياق تنموي غير
بالنظر إلى قناعة قوية لديها مفادها ّ
بتغير الوضعيات وانفراج معضلة البطالة ،وخاصة العالمة منها (أصحاب الشهادات العليا).
ّ
مبشر ّ
خصوصا ،هو المشكالت ذات الصيغة االقتصادية
عموما ،والتونسي
فأكثر ما يشغل المواطن العربي
ً
ً
(((3
معممة
أمر يتزامن مع قناعة شبه ّ
الم ّتصلة بغالء المعيشة وارتفاع األسعار واستفحال البطالة  ،وهو ٌ
حل أكثر المشكالت التي تتر ّأس أولويات المواطن
في عدم جد ّية الحكومات العربية وقدرتها على ّ
(((3
العربي والتونسي ،مثلما ينجلي ذلك بوضوح في نتائج المؤشر العربي لسنة . 2018 /2017
العينة ،في هذا المؤشر ،ال يثقون بدولتهم،
فما يقرب من  60في المئة من المستجوبين في ّ
ويعتبرونها غير جد ّية في موضعة المشكالت االقتصادية والمعيشية للمواطن على رأس أولوياتها،
ضمن سياستها االقتصادية وأنموذج التنمية والحوكمة المتب ّنى من جهة حكوماتها المتعاقبة منذ
(ثورة [كانون األول ]/ديسمبر [ /2010كانون الثاني ]/يناير .)2011
يظل الفرد ،كما هو الشأن في المقاربات الكالسيكية والكالسيكية المحدثة ،الفاعل المرجعي الذي
لم ّ
يحتكم قرار الهجرة لديه إلى قوانين الجذب (الوضعية المعلومة أو المتخيلة في مجتمع االستقبال،
مثل الحصول على شغل ،أو العائد المالي المرتفع) والطرد التي نظّر لها الجغرافي إرنست جورج
رافنشتاين  ،Ernst Georg Ravensteinوالتي تدور في فلك الدوافع االقتصادية للفاعلين (الوضعية
( ((3مثل الدراسات المشار إليها في هذه الدراسة ،والتي تعود إلى عبد الستار السحباني ،ومهدي مبروك ،ومحمد علي بن زينة،
وعائشة التايب ،وغيرها ،ومسوح المؤشر العربي ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

(31) Mehdi Mabrouk, "El Harikoun, pour une approche sociologique du milieu social des immigrés clandestins et de
leur imaginaire," Revue tunisienne de sciences sociales, no. 125 (2003), pp. 15–49.

( ((3مبروك.

( ((3ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي  ،2018 /2017الـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـعـ ــربـ ــي لـ ــأبـ ـحـ ــاث ودراسـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات ،شـ ــوهـ ــد ف ـ ــي  ،2022/6/16ف ــي:
(بتصرف)
https://bit.ly/2LadHMF
ّ
( ((3المرجع نفسه.

تاسارد
ةيمنتلل ةيمانيد يأ :سنوت يف يرضحلا لاجملا يف ةيلاملا تاليوحتلل

يومنتلا لعفلاو ةرجهلا

غير المالئمة ،أو المرفوضة ،في مجتمع االنطالق ،مثل البطالة والمردود الضعيف للعمل)(((3؛ ذلك
تغير في الهدف المرتبط بالهجرة من خالل تعظيم
ّ
كثيرا من البحوث المتعلقة بالهجرة ّ
أن ً
تقر بحدوث ّ
الربح الذي ال يفقد بريقه وإغراءه ،حتى في أدنى درجاته الممكنة في عالقته بحجم الخسارة الممكنة
إن البقاء في سياق
من عدم اتخاذ قرار الهجرة ،إلى تقليل المخاطر غير الم ّتصلة بالهجرة فحسب ،بل ّ
وقرر أن
التطور
متحرك ،وحظوظه ضعيفة في
غير
ّ
والتغير ،أصبح مخاطرة في نظر من حسم موقفه ّ
ّ
ّ
يهاجر.
الشكل ()1
حل المشكالت بوصفها أهم المشكالت
اتجاهات الرأي العام نحو جدية بلدانه في العمل على ّ
التي تواجهها بلدانهم (مثال تونس)

الـمـصــدر :مــن إعــداد الـبــاحــث اسـتـنــا ًدا إلــى :الـمــؤشــر الـعــربــي  ،2018 /2017الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة الـسـيــاســات ،شــوهــد في
 ،2022/6/16فيhttps://bit.ly/2LadHMF :

التصور السائد للهجرة؛ باعتبارها قطيعة مع مجتمع المنشأ (وضعية طاردة)،
ويستند هذا االنتقال من
ّ
إلى الهجرة؛ باعتبارها عملية خلق لروابط عبر وطنية من خالل المجال (تكوين رأسمال اجتماعي)،
أن الفرد من جهة تف ّهم نظريات الشبكات والرأسمال االجتماعي يرتبط ببنية اجتماعية( ((3تحيل إلى
إلى ّ
وتتحول إلى شبكات
الحي،
والموسع ،وتحيل إلى األصدقاء والجيران وس ّكان
الضيق
ّ
ّ
العائلة في بعدها ّ
ّ
قوة الروابط الضعيفة")( ،((3وتش ّكل مصادر معلومة
اجتماعية (أو ما يسميها غرانوفيتر ّ " Granoveter
(35) Victor Piché, Les théories de la migration, Collection: Manuels et Textes fondamentaux (Paris: INED, 2013),
pp. 21–22.
(36) Alain Degenne, Michel Forsé, Les Réseaux sociaux. Une Analyse structurale en sociologie (Paris: Éditions Armand
Colin, 1994).

( ((3مارك س .غرانوفيتر" ،قوة الروابط الضعيفة" ،ترجمة ثائر ديب ،عمران ،مج  ،7العدد  ،)2018( 26ص .138–137
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فإن أثرها يتجاوزه نحو
دافعا أو
تمس فر ًدا من األسرةّ ،
ً
ومستندا ً
ً
كابحا لقرار الهجرة .فالهجرة وإن كانت ّ
ينمي التم ّثالت الفردية للهجرة
كل العائلة( ،((3ويالمس الحقل االقتصادي ،ويش ّكل
ّ
نموذجا تعزيز ًيا ّ
ً
يوما بعد يوم ،للخروج من وضعية الهامشية والهشاشة االجتماعية
ويعمقها ،بوصفها
ً
مسارا تتأ ّكد حتميته ً
ّ
في دولة رخوة لم تعد تملك القدرة على تأدية األدوار المنتظرة منها بالنسبة إلى الفئات الضعيفة وغير
المحظوظة التي تراجعت وازدادت وضعيتها االقتصادية واالجتماعية تر ّد ًيا.
الشكل ()2
توصيف المستجيبين لدخول أسرهم (مثال تونس)

المصدر :مــن إعــداد الباحث ،اسـتـنــا ًدا إلــى :الـمــؤشــر الـعــربــي  ،2018 /2017المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،شوهد في
 ،2022/6/16فيhttps://bit.ly/2LadHMF :

يقيمون وضعيتهم األسرية
إذا كانت الوضعية السوسيو–اقتصادية للعائالت (ارتفاع نسبة التونسيين الذين ّ
جدا ،من  57في المئة في المؤشر العربي  2018 /2017إلى  88في المئة في
بكونها سيئة ،وسيئة ًّ
(((3
المؤشر العربي  ) 2020 /2019تنتصب بوصفها أحد العوامل الدافعة للتعلّق الجماعي للعائلة بعدم
عدة ،ليس المجال مجال
يوما بعد يوم ،ألسباب ّ
المخاطرة بالبقاء في مجتمع يتراجع فيه دور الدولة ً
فإن القرار الجماعي للعائلة ،المتمثل في الهجرة ،إ ّنما هو استراتيجية تحتكم إلى أكثر
خوض فيهاّ ،
مجال
أيضا مع الهجرة بوصفها
ً
من دافع ،وال تصب كلّها في المغادرة النهائية لبلد المنشأ ،بل تتعامل ً
تمس وضعيتها االقتصادية واالجتماعية،
ً
بديل ،أكثر استجابةً لبرامج العائلة وأهدافها ببلدها األصلي ّ
(38) Gilles Séraphin, Famille et migration, Recherches familiales, no. 13 (Paris: Éd. Union Nationale des Associations
Familiales, 2016), p. 3.

( ((3المؤشر العربي  ،2020 /2019المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،شوهد في  ،2021/3/10في:

https://bit.ly/3Qno8eq

تاسارد
ةيمنتلل ةيمانيد يأ :سنوت يف يرضحلا لاجملا يف ةيلاملا تاليوحتلل يومنتلا لعفلاو ةرجهلا

وتم ّثل رافعة لتحقيق األماني التي تبدو صعبة المنال؛ لذلك اعتبر عالم االجتماع التونسي رضا بوكراع
تحر ٍر من وضعية
ثقافي ،بما هو وعي بعدم حتمية الوضع المعيشي ببلد المنشأ،
فعل
ُ
أن الهجرة ٌ
ّ
وفعل ّ
ّ
(((4
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية غير مرضية ،وتعل ٌّق ببديل ممكن يصنعه قرار الهجرة .
من هذا المنطلق ،ارتأينا أن ندرس عائد الهجرة التنموي بالنسبة إلى العائلة ،وبالنسبة إلى المجال
الحضري الذي انتقلت منه ،استنا ًدا إلى تقارير الهيئات الرسمية التي ال تتعلّق بحجم العائدات المالية
للتونسيين بالخارج فقط ،بل بمجاالت إنفاق المهاجرين العائدين لرساميلهم المتراكمة أو تحويالتهم
أيضا ،وتكشف بنية هذه الدينامية التنموية التي
المالية التي تكشف مضامين الفعل التنموي للهجرة ً
يصح استشكال العالقة بين العائد المالي للهجرة والفعل
ُت ْحدثها ومدى فاعليتها التنموية .لذلك،
ّ
فاعل تنمو ًّيا في مجاله الحضري ،وإن كانت هذه
صحة اعتبار المهاجر ً
التنموي عبر التساؤل عن مدى ّ
الرساميل المالية تتحول إلى دينامية تنموية ضمن المجتمع المحلّي .وقد انتهت قراءتنا لبيانات المعهد
الحقا،
أساسا ،إضافة إلى دراسات سابقة نحيل إليها أثناء التحليل
الوطني لإلحصاء والبنك المركزي،
ً
ً
إلى أن العوائد المالية للهجرة لم تتحول إلى رأسمال بالمعنى الذي يفضي إلى خلق ثروة عبر الفعل
االستثماري في قطاعات اقتصادية ما.

ً
وافدا :هيمنة البعد العمراني
فاعلا تنمو ًّيا
ثانيا :المهاجر
ً
ً

التغير االجتماعي والتنمية
تتبع األثر التنموي والحضري لظاهرة هجرة الحضريين في ّ
ت ّتجه دراستنا إلى ّ
وتعقب مضامين الفعل التنموي للمهاجرين ،من خالل مسارات استثمار
ضمن المجال الحضري،
ّ
فثمة رابط وثيق بين السؤال الحضري والسؤال المتعلق بالهجرة يؤ ّكد
تحويالتهم المالية ومآالتهاّ .
عالقة سوسيولوجيا الهجرة بسوسيولوجيا المجال الحضري .فال يمكن التفكير في المدينة والتنمية
الحضرية من دون طرح مسألة الهجرة ،سواء في أبعادها الداخلية (في اتجاه المدينة) أو الخارجية
وتبعا لذلك فإن استثمار المهاجرين العائدين لرساميل المالية واالجتماعية
(انطالقًا من المدينة)؛ ً
والثقافية في مشروعات تنموية ،أو تحسين ظروف العيش أو سكن العائلة ضمن المجال الحضري،
يع ّزز كل منهما استراتيجية الهجرة بوصفها تجربة حياة نموذجية على الصعيدين الفردي والجماعي،
يقل معها اعتبارها مخاطرة ومغامرة في المجهول.
ّ
فالتحويالت المالية للتونسيين بالخارج ،في بعدها الرسمي وغير الرسمي ،يتعاظم حجمها(،((4
للتحديات الكبرى
ويتزايد ثقلها االقتصادي والتنموي في تعبئة الدولة موارد إضافية؛ استجابةً
ّ
يفسر
التي تواجهها ،وخاصة بعد الثورة
ّ
وتضخم المطلبية لدى مختلف شرائح العاملين ،وهو ما ّ

(40) Ridha Boukraa, "Migration, interculturalité et intégration: Approche globale," in: Actes de la deuxième Ecole d’Eté
sur la Migration, Migration et Développement Durable en Tunisie: observations, analyses et perspectives (Tunis:
Organisation Internationale pour les Migrations, 2016), p. 40.

( ((4تطورت تحويالت التونسيين بالخارج بمتوسطمعدل نمو سنوي يقترب من  20في المئة من  508مليون دوالر أميركي في سنة
 1992إلــى  3984مليون دوالر أميركي فــي سنة  ،2014لتصل إلــى  4949.3مليون ديـنــار سنة  ،2019بحسب بيانات البنك المركزي
التونسي.
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تزايد اهتمام الدولة بالمهاجرين واشتغالها بتذليل العقبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعودة
فضل عن تحويل أموالهم إلى عائالتهم بالبالد التونسية .من هنا ،يفرض
المهاجرين الموسمية،
ً
سؤال الكيفية نفسه بح ًثا عن فهم وجهة استثمار هذه التحويالت؛ من أجل ٍ
فهم أعمق لديناميتها
تتبع البحث سيرورة العائد المالي للهجرة الخارجية للتونسيين،
أمر ّ
وفعاليتها التنموية .وهو ٌ
يبرر ّ
تمهيدا لمقاربة الفعل التنموي لدينامية
وأثرها التنموي على الصعيد الماكرو – اقتصادي بوصفها
ً
التحويالت النقدية للمهاجرين التونسيين ،عبر البحث في وجهة استثماره الفردي (الميكرو –
اقتصادي)؛ لتحديد مدى فعالية هذه الدينامية في إحداث التنمية والتغير االجتماعي ،ضمن
المجال الحضري للمهاجرين العائدين ،أو القائمين بالتحويالت النقدية لعائالتهم بمجتمع
االنطالق (الميكرومجالي).
 .1طبيعة العائد المالي للهجرة التونسية ومستوياته

مما تم ّثله من أهمية في تمويل االقتصاد الوطني والمشاريع
ّ
تستمد عوائد الهجرة المالية أهميتها ّ
التنموية ،مقارنة بعوائد السياحة أو االدخار الوطني أو الناتج الوطني الخام .فقد بلغت تحويالت
التونسيين المالية والعينية عبر القنوات الرسمية سنة  ،2018بحسب تقدير البنك المركزي التونسي،
 5034مليون دينار ( 1902.494مليون دوالر)(((4؛ أي ما يعادل  4.8في المئة من الناتج الداخلي
تقريبا ،خالل الفترة
الخام( .((4وتضاعف حجم التحويالت النقدية والعينية للتونسيين بالخارج مرتين
ً
 ،2016–2006ليتحول من  2010مليون دينار إلى  3913مليون دينار ( 1822.543مليون دوالر) سنة
دورا مؤث ًّرا في تعديل ميزان الدفوعات عبر تغطيتها
 ،2016وأغلب هذه التحويالت نقدية ،وقد أ ّدت ً
 37في المئة من عجز الميزان التجاري لسنة  ،2016لتم ّثل  4.7في المئة من الناتج الداخلي المحلّي
سنة .((4(2017
وتبعا للمعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي الصادرة في  9حزيران /يونيو  ،((4(2020قاربت
ً
التحويالت النقدية للتونسيين بالخارج طوال سنة  2019ما مقداره نحو  5200مليون دينار (1772.928
مليون دوالر) ،لتصل ،بحسب المرصد الوطني للهجرة ،إلى 8599مليون دينار ( 3075.464مليون
أن أهمية التحويالت النقدية للمهاجرين ال ُتقرأ في حجمها
دوالر) خالل سنة  ،((4(2021على ّ
دائما حساب المبلغ بالدوالر األميركي استنا ًدا إلى سعر صرف الدوالر مقابل الدينار التونسي خالل السنة نفسها كما هو
( ((4يقع ً
ـصــرف الـمـتــداولــة بـيــن الـبـنــوك فــي الـبـنــك الـمــركــزي الـتــونـســي .يـنـظــر :الـبـنــك الـمــركــزي الـتــونـســي،
ـ
ل
ا
ـار
ـ
ع
ـ
س
أل
ـة
ـ
ي
ـو
ـ
ن
ـ
س
ـ
ل
ا
الت
ـد
وارد فــي الـمـعـ ّ
ّ
"اإلحصائيات النقدية واالقتصادية والمالية" ،شوهد في  ،2022/6/20فيhttps://bit.ly/3tNmvgo :

(43) Banque Centrale De Tunisie, La Balance Des paiements Et La Position Extérieure Globale De La Tunisie (Tunisie:
Décembre 2019), p. 24.

(((4

البنك المركزي التونسي ،التقرير السنوي  ،2017شوهد في  ،2022/4/16فيhttps://bit.ly/3QvBMfA :

( ((4البنك المركزي التونسي ،البنك المركزي التونسي–التقرير السنوي  ،2019موقع إدارتي ،شوهد في  ،2022/4/16في:

https://bit.ly/3bgb0HK

موجهة للتونسيين
( ((4الجمهورية التونسية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،المرصد الوطني للهجرة" ،تونسيو العالم منصة افتراضية ّ
بالخارج" ،شوهد في  ،2022/6/20فيhttps://bit.ly/3QzOdqu :

تاسارد
ةيمنتلل ةيمانيد يأ :سنوت يف يرضحلا لاجملا يف ةيلاملا تاليوحتلل

يومنتلا لعفلاو ةرجهلا

تقدمه من دفع لقطاعات اقتصادية
المادي بقدر ما ُتقرأ في مضامينها التنموية ،وما يمكن أن ّ
حيوية لالقتصاد الوطني ،ولمجتمعاتها المحلّية التي م ّثلت مجتمع االنطالق .ورغم أن المقاربة
تمس التوازنات المالية
الماكروتنموية تضعنا أمام مثل هذه األرقام المهمة التي لها انعكاسات مالية ّ
فعل إلى البالد
العامة ،وخاصة االدخار الوطني ،فإ ّنها ال تعكس قيمة مال المهاجرين المحول ً
المحول عبر الطرق غير النظامية وغير
واقعيا إذا أخذنا في الحسبان المال
يقدر بضعفه
التونسية؛ إذ ّ
ّ
ً
الرسمية(.((4
الشكل ()3

المصدر:

Banque Centrale De Tunisie, 2020: Banque Centrale De Tunisie, Balance Des Paiements Et Position Extérieure Globale
De La Tunisie (Tunisie: Décembre 2021), accessed on 20/6/2022, at: https://bit.ly/3tNWttj

فمثل ،كشفت دراسة "تيدو"
ت ّتصف تحويالت التونسيين من الخارج باالستقرار والثبات.
ً
 ،TIDO 2011وهي متعلقة بمساهمة التونسيين المقيمين في الخارج في التنمية االقتصادية
واالجتماعية لتونس ،عن ميل  57في المئة من التونسيين المقيمين بأوروبا إلى تحويل رساميلهم
ثم
على نحو متواتر ومنتظم إلى عائالتهم بمدنهم األصلية عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية(ّ ،((4
عبروا في غالبيتهم العظمى ( 85.9في المئة) عن
إن التونسيين بالخارج والمقيمين بأوروبا،
ّ
ً
أساساّ ،
أن  11.8في المئة
أن الدراسة ذاتها ّبينت ّ
رغبتهم في استثمار رساميلهم في مجتمعاتهم المحلية ،غير ّ
جدا،
فعليا في بلدانهم األصلية .وهي نسبة ضعيفة ًّ
عينة البحث ،استثمروا أموالهم ًّ
فحسب ،من ّ
( ((4عادل الوشاني" ،المال المهاجر في تونس وإمكانات تفعيله في تحقيق التنمية :الفرصة الضائعة" ،المستقبل العربي ،العدد 475
(أيلول /سبتمبر .)2018
(48) Ibtihel Bouchoucha et al. Quel liens les Tunisiens résidant en Europe gardent– ils Avec le pays d’origine? (Tunis:
Organisation Internationale pour les Migrations, 2011).
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يتضاءل معها اعتبار تحويالت المهاجرين رساميل اقتصادية ،لضعف البعد االستثماري المرتبط
بتوظيفها في بلد المنشأ .وتتأ ّكد هذه النتيجة بوضوح مع عدم ا ّتجاه هذه التحويالت النقدية نحو
االستثمار في بعث المؤسسات الصغرى؛ إذ ال تجاوز النسبة في هذا السياق  4.4في المئة من
استثمارات التونسيين في بلدهم األصلي.
إن
ثم ّ
إذًا ،نحن أمام مردودية ضعيفة تنمو ًّيا لتوظيف عوائد الهجرة والتحويالت تجاه بلد األصلّ .
أن ذلك غير
ّنيات االستثمار ،أو االنخراط في مشروع استثمار للرأسمال النقدي المراكم ،إضافة إلى ّ
أثر في المجتمعات
مرتفع على النحو الذي يرقى بها إلى مستوى الفاعلية التنموية التي يكون لها ٌ
وتتوسع لدى الجيل األقدم للهجرة؛ أي
المحلية ،تتضاءل لدى المهاجرات مقارنة بالمهاجرين الذكور،
ّ
المولود ببلد المنشأ .فهذا الجيل هو األكثر استعدا ًدا واألكثر توجي ًها لرأسماله إلى االستثمار في تونس،
تواترا
وانتظاما في تحويل األموال إلى بلد المنشأ(.((4
ً
مثلما أ ّنه األكثر ً
بقوته لدى الجيل األقدم للهجرة .ويترجم هذا الرباط في حرص
فالرابط بمدينة المنشأ ال يزال يحتفظ ّ
كل أمواله المراكمة ببلد االستقبال إلى مجتمعه األصلي على اعتبار وجود رغبة
المهاجر على تحويل ّ
عاطفيا من بلد المنشأ،
وجدانيا أو
موقفا
قوية لديه في العودة ،وعدم التعامل مع الهجرة بوصفها
ً
ً
ً
بل استراتيجية تحسين وضعية ،ودينامية تغيير مسار حياتي كشف – كما أسلفنا – عن عمقه وبعده
تعبيرا عن هذه المعقولية في تم ّثل دينامية
يصرح بوضوح،
الجماعي المد ّعم
ً
والمحرك .وهذا أحدهم ّ
ّ
الهجرة الدولية لدى الجيل األقدم بالمهجر ،بقوله:
"أنا أعرف أن أبنائي يميلون أكثر إلى البقاء بالمهجر خاصة مع تر ّدي األوضاع األمنية واالقتصادية
ألحقق ببلدي وبمسقط
والسياسية في البالد ،ولكن أنا لم أغترب ألبقى إلى ما ال نهاية .أنا اغتربت
ّ
أتخل عن فكرة العودة ،لذلك حرصت على تحويل مداخيل عملي
رأسي ما عجزت عنه هنا ولم
ّ
بانتظام إلى تونس .ال أبحث عن التحول إلى رأسمالي ،وال إلى ثري ،لذلك ال أميل إلى االستثمار
في أي مشروع اقتصادي قد ال ينجح ويخسرني "شقاء العمر" .يكفيني أنني أعدت تجديد بيتي
يقرر أبنائي العودة في يوم ما ليجدوا مسكنهم
ّ
ووسعته وأضفت له طابقين وضعتهما للكراء إلى أن ّ
(((5
جاه ًزا" .
 .2قراءة في األثر التنموي للتحويالت المالية :غلبة البعد االجتماعي

ثمة عالقة مباشرة بين حجم التحويالت المالية نحو المجتمعات المحلية وخلق دينامية تنمية
ليس ّ
(((5
محلية قادرة على تحسين وضعية المجتمع المحلي االقتصادية  .فال يتحدد الفعل التنموي وقدرة
(49) Ibid.

مسن ( 60سنة) قضى  35سنة بفرنسا،
( ((5ص .م ،.مقابلة شخصية ،حي ابن خلدون – العمران األعلى ،تونس .2020/6/8 ،وهو
ّ
نهائيا إلى تونس ،واستقر بمسكنه بالحي الجديد حيث اشترى مسك ًنا وأدخل عليه تحسينات كبيرة.
وعاد منذ مدة ًّ

(51) Cheikh Samba Wade, Aboubacry Wade, "La migration, facteur urbanisant et de développement socio territorial
dans la vallée du fleuve Sénégal," Études caribéennes (Avril– Août 2018), pp. 39–40.
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التحويالت المالية ،أو الرساميل المالية للمهاجرين – التي بلغت  9في المئة من الدخل القومي
اإلجمالي سنة  ،2020بحسب نتائج دراسة أنجزها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع الوكالة
األلمانية للتعاون الدولية  – ((5(GIZعلى إحداث التغير ضمن مجتمعاتها الحضرية المحلية ،بحجم

أساسا بكيفيات استثمارها ومقارباتها ،واألدوار
تتحدد
التحويالت النقدية رغم أهميتها ،بل إنها
ّ
ً

الطرح السوسيوتنموي
عمق
التنموية التي يمكن أن تؤديها ،ووجهة استثمار هذه العوائد.
ً
ولزاما أن ُي ّ
ُ

للهجرة ،وصل ُتها بالمسألة التنموية لمجتمعات المنشأ عبر تفكيك بنية الهجرة ،كما سلف أن تناولنا

ذلك في الفقرات السابقة .فالفعل التنموي لعوائد الهجرة ،أو ما يمكن تسميته الدينامية الهجرية،

المؤهلة أو ضعفها ،و /أو بحجم هجرة
بقوة ببنية الظاهرة من جهة ،وغلبة حضور اليد العاملة
ّ
يتأثّر ّ

األدمغة والكفاءات العالية التكوين والتأهيل ،بصفة خاصة ،من جهة ثانية.

ثقل أوسع
فعودة أمثال هؤالء المهاجرين إلى مجتمع االنطالق مثقلة بالمال والخبرة والتدريب يمنحها ً
وأشد فعالية من مردودية اليد العاملة الضعيفة التأهيل
في المردودية التنموية للهجرة؛ إذ تكون أعمق
ّ

أن دينامية الهجرة تتغاير نتائجها
أو غير الم ّؤهلة ،ومن مردودية المهاجرين غير الشرعيين أيضً ا؛ ذلك ّ
التنموية المتعلقة بمجتمعات االنطالق إذا انتقلنا من هجرة جماهيرية إلى هجرة انتقائية؛ أي من هجرة
مؤهلة ،انتقلت إلى مجتمعات االستقبال عبر مسالك غير رسمية ،ضمن
يد عاملة ضعيفة التأهيل أو غير ّ

ما اصطلح على تسميته "الهجرة غير النظامية" ،و"غير الشرعية" ،إلى الهجرة الخاضعة إلشراف وتوجيه

ومتابعة الهياكل الوطنية المعنية بتنظيم سيرورة الهجرة ومتابعة وضعيات عملها في المهجر.

(((5
إن مساهمة الهجرة في التنمية
فضل عن ذلك،
ويتحدد،
يتلون
ً
ّ
ّ
ّ
فعليا إلى رافعة تنموية ّ ،
وتحولها ًّ

على الصعيد الماكروتنموي ،بكيفيات استفادة الدولة من التحويالت المالية والرساميل االجتماعية
والمالية والمعرفية التي يراكمها المهاجرون (المقيمون في المهجر خالل فترة تراوح بين  5و 10سنوات

األقل)( ((5في بعث مشاريع تنموية مستوعبة لليد العاملة وتعزيز التنمية المحلية ،وتقليل التفاوت
على ّ
الجهوي وتقليص العجز العام ،وما إلى ذلك من األهداف التي تحتاج إلى أن تملك الدولة رؤية

استراتيجية ،وبرامج تعبئة لإلمكانيات المادية والبشرية لتونسيي الخارج.

وعلى الصعيد الميكروتنموي ،تتأثّر الدينامية التنموية للهجرة بوجهة المهاجرين وتركيبة الهجرة (بالنظر،

إن الرساميل المادية ذات األثر االقتصادي والتنموي في
خاصة ،إلى معطى التأهيل والكفاءة) .ثم ّ

يحصله
(بمتعدد قنواتها) فحسب ،بل بما
تتحدد بالتحويالت المالية المباشرة
المجاالت الحضرية ،ال
ّ
ّ
ّ

المهاجرون طوال تجاربهم الهجرية من رساميل اجتماعية؛ أي أنماط سلوك وعالقات بعوالم المال
(" ((5أرقام هامة عن تحويالت التونسيين بالخارج" ،أفريكان مانجر ،2021/5/27 ،شوهد في  ،2022/4/12في:

https://bit.ly/3632r0O

(53) Nations Unies, Migrations internationales et développement, Rapport du Secrétaire général (New York: 2006),
pp. 50–54.
(54) Ibid., A/60/871, p. 69.
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والثقافة وبعث مشاريع وعالقات اجتماعية( ،((5تجد طريقها إلى التوظيف الملموس في الفعل التنموي
وتغيير واقع مدن المنشأ( .((5ففعالية التحويالت المالية للمهاجرين وديناميتها تنمو ًّيا ،في المجاالت
عميقا بنوعية
تأثيرا
ً
الحضرية التي انطلقوا منها ،تتغاير بحسب بنية الهجرة وتركيبتها؛ بمعنى أنها تتأثر ً
المهاجرين وكفاءاتهم ومؤهالتهم( ،((5وقدراتهم على ربط عالقات قو ّية ضمن بلد اإلقامة بدوائر المال
مجال يثمر
واالقتصاد أو مؤسسات علمية أو بحثية أو اقتصادية أو تنموية ،من شأنها أن تفتح لها
ً
فرصا حقيقية لتنمية مجاالتها الحضرية ببلد المنشأ ،وجلب مشاريع تستجيب لواقع التنمية الحضرية
ً
والحد من البطالة وتنمية البنية التحتية والبنية
بمدينة المنشأ ،وحاجاتها الفعلية المتعلّقة بمقاومة الفقر
ّ
األساسية للتنمية الحضرية واالقتصادية بالمدينة.
إذًا ،تتأثّر الدينامية التنموية للعوائد المالية للهجرة بالبعد االندماجي للمهاجر في بلد اإلقامة ،بوصفه
عمقا وفعالية تنموية
أحد جسور تكوين الرأسمال االجتماعي والثقافي الذي يمنح الرأسمال المادي ً
قادرة على إحداث تغيير ما في المجتمعات المحلية لبلد االنطالق .فقدرة فعل المهاجرين التنموي
حد ما ،بمستويات اندماجهم وانخراطهم في الحياة الفكرية والعلمية
لمجالهم الحضري
تتحدد ،إلى ّ
ّ
أيضا –
واالقتصادية لمجتمع اإلقامة ومسار التمهين وتملّك المهارات التي خضعوا لها – وتطويرها ً
(((5
كثيرا
طوال وجودهم في مجتمعات االستقبال( .((5على ّ
أن الوضعية االندماجية للمهاجر تتأثّر ً
بالكفاءات والمؤهالت التي ينطلق بها من بلد المنشأ ،والتي تضمن له وضعية أفضل ضمن مجتمع
فثمة تبادلية
االستقبال ،وسهولة أكبر في االندماج في سوق الشغل ،واستفادة أعمق من تجربة الهجرةّ .
تكيف،
تأثير متينة بين وضعية المهاجر في مجتمع المنشأ ووضعيته االندماجية في مجتمع االستقبال ّ
فاعل تنمو ًّيا
األثر التنموي للهجرة في مجتمع المنشأ ،ومدى بروز المهاجر ،بوصفه
حد بعيد،
ً
إلى ّ
َ
متغير التوزيع الجغرافي للمهاجرين ،بوصفهم فواعل
محليا ،ال يم ِّثل حضوره الثقل نفسه إذا استدعينا ّ
ًّ
ومتغير التوزيع القطاعي الستثمارات المهاجرين التونسيين؛ ّإما مباشرة عند العودة
محلية،
تنموية
ّ
ّ
وتنفذ استراتيجيته االستثمارية.
تتلقى تحويالته المالية ّ
وإما عبر العائلة التي ّ
النهائيةّ ،
وفي حال العودة إلى تقارير المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بتونس ( )2015بشأن الوجهات التي
تستقطب استثمار التونسيين العائدين رساميلهم المادية في مشاريع تنموية ،ينكشف توزيع جغرافي
تحتل مدينة صفاقس من الجنوب الشرقي
وقطاعي متفاوت الستثمار العوائد المالية للهجرة ،وضمنه
ّ
(55) Peggy Levitt, "Social Remittances: A Conceptual Tool for Understanding Migration and Development," Working
Paper Series, no. 96. 04 Harvard Center for Population and Development Studies, Cambridge, 1996.
(56) Nesrine Amina Benhaddad & Nacer–eddine Hammouda, "Contribution des migrants de retour au développement
de leurs pays d’origine. Étude comparative entre les pays du Maghreb: l’Algérie, la Tunisie et le Maroc," Insaniyat,
no. 69–70 (Juillet–Décembre 2015), pp. 83–110.
(57) Denis Drechsler & Jason Gagnon, "Les migrations, une source de développement à exploiter," Annuaire suisse de
politique de développement, no. 27–2, 2008, p. 84, mise en ligne en 19/3/2010, accessed on 27/9/2020, at:
http://journals.openedition.org/aspd/172
(58) Benhaddad & Hammouda, p. 95.
(59) Ducheny Marie, Andrea Rea & Maryse Tripier, "Sociologie de l’immigration (collection "Repères"), 2003," Les
Annales de la recherche urbaine, no. 96 (2004), pp. 170–171.
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للبالد التونسية هرم التوزيع التفاضلي لعدد المشروعات الصغيرة التي أنجزت مقارنةً بجهات أخرى،
وبالنظر إلى نسبة المستثمرين من العائدين نهائيًا أيضً ا .فمن  310مهاجرين عائدين سنة  ،2015استثمر
مهاجرا عوائده المالية في بعث مشروع فردي أو جماعي صغير ( 88.38في المئة منهم) .وما يالحظ
274
ً
أن  52في المئة من العائدين المستفيدين من هذا البرنامج ،يميلون إلى االستثمار في
في هذه الدراسةّ ،
(((6
المشغل لعدد من اليد العاملة المحلّية،
وخصوصا قطاع تربية األغنام واألبقار
المجال الفالحي،
ّ
ً
وأن  18في المئة من المشاريع تندرج فيما يسمى اقتصاد
سواء كانت عائلية أو من أبناء الجهة العاطلينّ ،
بمقر اإلقامة الشخصية أو العائلية (المقاهي ومحالت البقالة والمغازات الصغيرة،
القرب الملتصق
ّ
وغيرها).
الشكل ()4
نسبة المشاريع الصغرى بحسب النشاط

المصدر:

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), "Projets de retour... Projets d’avenir," BROCHURE 31 mai
2016, p. 47, accessed on 21/6/2022, at: https://tunisia.iom.int/fr/search

العامة التي تكشفها تقارير المنظمة الوطنية للهجرة بتونس( ،((6والمرصد الوطني للهجرة،
غير ّ
أن السمة ّ
(((6
أن المهاجرين التونسيين ال يتم ّثلون أنفسهم ،في
تبين كلّها ّ
وآخر تعداد للمعهد الوطني لإلحصاء ّ ،
المحلية التي انطلقوا منها نحو مجتمع االستقبال؛
الغالب ،بوصفهم فواعل تنموية ضمن مجتمعاتهم
ّ
وذلك بالنظر إلى ضعف حضور ّنيات االستثمار لديهم في مشاريع ذات مردودية وفاعلية تنموية،
(60) Organisation Internationale pour les Migrations, Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration de Suisse en
Tunisie (2015), accessed on 20/6/2022, at: https://bit.ly/3y5XwHR

( ((6األمم المتحدة ،تقرير حالة الهجرة الدولية لعام .2019
(" ((6التعداد العام للسكان والسكنى ."2014
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في مقابل توجيه الغالبية العظمى من عائالت المهاجرين تحويالت أبنائهم إلى تغطية مقتضيات
أن
اليومي العائلي ،بما يتوافق مع ما انتهت إليه دراسة المرصد الوطني للهجرة لسنة  2020من ّ
 55.67في المئة من األسباب االجتماعية للهجرة تتعلّق بتحسين وضعية العائلة( ((6أو ما ورد في
مهمة من تحويالتهم لعائالتهم أثناء إقامتهم في المهجر ،ت ّتجه
تصريحات المستجيبين من ّ
أن نسبة ّ
إلى مجابهة النفقات الصحية (العمليات الجراحية أو المداواة بالمصحات الخاصة) ،أو التعليمية
(تمويل متابعة اإلخوة أو األبناء للدراسات العليا بالخارج أو بالجامعات الخاصة داخل الوطن) ،أو
تمكين العائلة من إدخال تحسينات على المسكن العائلي ،أو إضافة طابق سكني ،أو تتجه – في
كثير من الحاالت التي عايناها مباشرة ضمن المجاالت الحضرية التي أجرينا بشأنها مقابالت مع
عائالت مهاجرة – إلى ترميم الواجهة وإعادة بنائها في اتجاه يستبدل التقليدي بالحديث والقديم
بالجديد والبسيط بالجمالي والف ّني معمار ًّيا.
أن مساعدة
فالمهاجرون التونسيون ،كما ُيفهم من أقوال المبحوثين من الحاالت المدروسة ،يرون ّ
العائلة واجبة ما لم ينقطعوا عن العمل واالستقرار ببلدان اإلقامةّ ،أما عند هجرة العودة أو التخطيط لها
فإن شراء مسكن أو بناءه هو الهدف والمشغل الرئيس لمشاريع ما بعد العودة إلى المجتمع األصلي؛
ّ
الرتباطه بفكرة تأمين السكن المريح والمناسب عند العودة النهائية أو عند بلوغ التقاعد ،وهو ما يتوافق
مع ما انتهت إليه دراسة "تيدو"  2011بشأن مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية االقتصادية
إن  39.7في المئة من العينة المدروسة ينفقون تحويالتهم المالية (التي ستبلغ
واالجتماعية لتونس؛ إذ ّ
(((6
بحسب المسالك النظامية  5في المئة من الناتج القومي الخام سنة  ، )2014لتتراجع إلى  4.7في
المئة من الناتج القومي الخام سنة  1890( 2017مليون دوالر بما يعادل  233في المئة من االستثمار
األجنبي المباشر)( ((6في شراء المساكن أو بنائها.
األشد جذ ًبا لبناء مسكن أو شرائه .فثالثة أرباع التونسيين ( 77.4في
وتم ّثل مدن االنطالق المجال
ّ
يتعمدون ،شراء مسكن أو بناءه في الحي السكني الذي
المئة) بحسب هذه الدراسة ّ
يفضلون ،بل ّ
يؤجرون فيه بي ًتا أو ضمن منزل العائلة ،بح ًثا عن ترجمة تجربة نجاح اجتماعي في فعل مادي
كانوا ّ
يفرض إعادة تموضع ضمن بنية المواقع في المحيط االجتماعي للمهاجر( .((6فالتحسينات المعمارية
التوسعات العمرانية التي تنتجها الرساميل المادية التي يرسلها المهاجرون أو يأتون بها معهم إلى
أو
ّ
تمرر رسائل إلى المحيط االجتماعي تحيل إلى تغير المستوى
مدنهم ،إ ّنما تحمل أبعا ًدا رمزية بما أ ّنها ّ
سيميائيا ،أو سيميولوجيا اجتماعية تنشد نو ًعا من الرباط
نصا
المعيشي ،وتصنع من الشكل المادي ًّ
ًّ
(63) Hechmi Jelassi, Mohammed Ridha Ben Amor & Gabriella Sanchez, Les sources d’information et les leviers de
motivation pour la migration régulière et irrégulière depuis La Tunisie, L’Observatoire national de la migration (ONM) et
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (Tunisie: 2020), accessed on 20/6/2022, at: https://bit.ly/3HCkFo7
(64) Chokri Arfa, "Aspects socio–économiques, mutations et enjeux des migrations en Tunisie," in: Actes de la deuxième
Ecole d’Eté sur la Migration, p. 45.

( ((6األمم المتحدة ،تقرير حالة الهجرة الدولية لعام .2019

(66) Bouchoucha, Fourati & Zekri, p. 19.
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االجتماعي الذي يجتهد المهاجر في توجيه محيطه االجتماعي إلى االعتراف به عبر هذه المظهرة
تصور هذه الفئة لنفسها ولموقعها بعد تجربة الهجرة
المادية للتحول في المكانة االجتماعية؛ من جهة ّ
في مجتمع المنشأ.
يبث رسائل
وفي هذا السياق ،يكون الحرص على إعادة ترميم واجهة السكن وتضخيمه في اتجاه ّ
مختلفا،
تحول في القدرة المادية وفي الرباط االجتماعي بالمجال الحضري الذي عاد إليه المهاجر
ً
ّ
إن
يبرر إقرار هذا الرابط المفترض بين الهجرة
والتغير الحضري ضمن مدن المنشأ؛ إذ ّ
وهو ما ّ
ّ
قوة ارتباط
الفعل التنموي للمهاجرين التونسيين يغلب عليه البعد العمراني والمعماري مثلما تتأ ّكد ّ
المهاجرين بمجاالتهم الحضرية .فاستثمار التونسيين عوائد عملهم بمجتمعات اإلقامة يفتقر إلى
أن الغالبية العظمى من نفقات المهاجرين
معقولية االستثمار االقتصادي القائمة على منطق الربح؛ ذلك ّ
المحلية
ويمس بصفة أعمق البعد الحضري في تنمية المجتمعات
التونسيين يستوعبها القطاع العقاري
ّ
ّ
منذ سبعينيات القرن الماضي( ،((6وينتفي معه البعد المحلّي لمثل هذا االستنتاج الذي انتهينا إليه في
مجتمع الدراسة والحاالت المدروسة ،ويجوز تعميمه على سلوك المهاجر التونسي الذي يظهر رغبة
التفاخر االجتماعي وإظهار المكانة االجتماعية ماد ًّيا ،عبر استهالك الجزء األكبر من رأسماله المراكم
في مجاالت غير منتجة؛ على غرار اقتناء السيارات الفارهة ،وإعادة بناء منزل العائلة ،أو توسعته ،أو
عصرنته ،أو شراء منزل جديد بالحي السكني الذي انطلق منه.
أن المكانة االجتماعية الجديدة (ما بعد الهجرة) ال تتالءم مع
أن اعتبار البعض من عينة الدراسة ّ
غير ّ
توسع عمراني وحضري في المدن ،عبر ظهور أحياء
المجال الحضري الذي انطلق منه خلق دينامية ّ
جديدة أفضل تهيئة؛ إذ إن أغلب مالكي العقارات ِ
ضمنها ُهم من الطبقة الوسطى المرفّهة ومن المهاجرين
التوسعات العمرانية والحضرية بجهة المحرس من والية
العائدين ،مثلما تكشف عن ذلك مورفولوجية
ّ
مثل ،أو بمدينة منزل كامل بوالية المنستير ،أو حي "ابن خلدون" مجتمع الدراسة ،و"حي
صفاقس ً
التحرير" و"حي التضامن" و"دوار هيشر" في تونس الكبرى.
ويتضح غياب النزعة المشاريعية في السلوك التنموي للمهاجرين في ضعف استثمار أموالهم في
ّ
(((6
مشاريع اقتصادية  ،وعدم بحثهم عن تحقيق أرباح مادية من شراء المساكن أثناء إقامتهم في المهجر؛
فالغاية الرئيسة من شراء المساكن بمدن المنشأ إ ّنما هي تحقيق هاجس األمان االجتماعي( ((6الذي
سن التقاعد وانتهاء عقد العمل
نهائيا ،أو عند بلوغ ّ
يقترن في تم ّثالتهم بتأمين المسكن عند العودة ً
بمجتمعات اإلقامة من جهة ،وإبراز المكانة االجتماعية الجديدة بوصفها عنوان نجاح لتجربة اجتماعية
(67) Ma Mung Emmanuel, "L’impact des transferts migratoires dans la ville de M’saken (Tunisie)," Revue européenne
des migrations internationales, vol. 2, no. 1 (Septembre 1986), "Méditerranée," pp. 163–178.

المحولة
( ((6ال ي ـت ـجــاوز االسـتـثـمــار األم ــوال الـمـحـ ّـولــة إلــى الـعــائــات ببلد المنشأ فــي مـشــاريــع اقـتـصــاديــة  4.4فــي الـمـئــة مــن األم ــوال
ّ
بحسب دراسة "تيدو"  ،2011ينظر.Bouchoucha, Fourati & Zekri :
(69) Mohamed Khachani, Dialogue Sur La Coopération Migratoire En Méditerranée Occidentale, document de
synthèse, Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (Rabat, Maroc: 2002), pp. 7–8.
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يحولها إلى نموذج نجاح اجتماعي في وسطه العائلي أو المجتمعي .وتتأ ّكد محورية
يريد المهاجر أن ّ
تتكرر عند المهاجرين األكبر س ًّنا ،رغم تجربتهم غير الطويلة
األمان السكني عند المهاجر في مقولة ّ
بالهجرة .يقول أحدهم:
األقل سكنهم الذي
أؤمن ألبنائي على ّ
أشيد هذا المنزل وأن ّ
"الحمد لله استطعت بعد غربة طويلة أن ّ
مستقبل" .فالموظف التونسي عاجز اليوم عن التوفيق بين نفقات
سيخفف عنهم ثقل تكوين عائلة
ً
ّ
ألن أراهن بمحصول تعب وغربة
الزواج وتكوين أسرة جديدة وبناء قبر الحياة ،صراحةً لست
مستعدا ْ
ًّ
نفسيا ويجعلني أشعر
طويلة في بعث مشروع قد ينجح وقد ال ينجح ،لكن تشييد منزل ألبنائي يريحني ًّ
نت لهم ما ُيؤويهم"(.((7
أ ّنني ّأم ُ
ضعيفا
فإن تأثيره يبدو
ً
ويبررهّ ،
إذا كان المعطى االقتصادي يغذّ ي فعل اتخاذ قرار الهجرة الفردية أو العائلية ّ
في إثراء الفاعلية التنموية لفعل استثمار عوائد الهجرة المادية في بلد المنشأ؛ سواء كان ذلك من جهة
الحكومات المركزية ،أو من الجماعات المحلية والمجتمعات المحلية التي انطلق منها المهاجرون.
واألقل تنمية وتمد ًنا ،التي تم ِّثل أكثر من نصف المجاالت األصلية
فقرا
ّ
فالمجاالت الريفية األشد ً
للمهاجرين التونسيين ،ال تنجح (بحسب المعهد الوطني لإلحصاء) في استقطاب الرساميل التونسية
ألبنائها المهاجرين في اتجاه بعث المشاريع الفالحية الكبرى أو المتوسطة ،أو إنشاء المؤسسات
االقتصادية القادرة على امتصاص جزء من نسب البطالة العالية ،وإعادة تنظيم سوق الشغل ،وتخفيف
معدالت الفقر المرتفعة ضمن هذه الجهات (الهوامش الحضرية ،والمناطق الداخلية في وسط البالد
ّ
وجنوبها خاصة).
حرصا على تحويل األموال إلى عائلته على نحو منتظم ومتواتر طوال
إن المهاجر ،كما أسلفنا ،يبدي
ً
وجوده ببلد االستقبال؛ من أجل مساعدتها على مجابهة مصاريف الحياة اليومية المتصلة باألكل
والملبس والتداوي والتعليم بدرجة أولى ،وتوجيه جزء منها إلى تحسين المسكن أو توسيعه أو
بناء مسكن جديد بدرجة ثانية .فالرساميل المراكمة طوال اإلقامة في المهجر ال تستهلك في إنتاج
القيمة المضافة وتوسيع رأس المال وتضخيمه بقدر ما تنفق في قيم استهالك نهائي (األكل واللباس
إن إسهام الرأسمال اآلتي من المهاجرين التونسيين في المقاوالت
والتداوي) ،أو ثابت (العقارات) .ثم ّ
والمشاريع ال يتجاوز  4.7في المئة سنة  ،2011مثلما أ ّنه يميل إلى االستثمار الحذر على نحو ما هو
أساسا إلى الرأسمال العائلي
جدا المستندة
مستقرأ من سلوك بعث المؤسسات الصغيرة والصغيرة ًّ
ً
َ
إن هذا الشكل من المؤسسات االقتصادية ،أو ما يسمى باقتصاد
واإلدارة العائلية للمشروع؛ إذ ّ
القرب ،يم ّثل بحسب دراسة مكتب شمال أفريقيا التابع لمنظمة األمم المتحدة ،الغالبية العظمى؛
أي  98.8في المئة من المقاوالت المحدثة سنة .((7(2011
( ((7ب .ع ،.مقابلة شخصية ،حي ابن خلدون – العمران األعلى( .2020/1/10 ،معلّم 45 ،سنة) قضى  10سنوات في إحدى دول
الخليج العربي معل ًّما.
(71) Bouchoucha, Fourati & Zekri, p. 18.
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الحر  ،((7(ANETIبشأن المردودية االقتصادية
وقد انتهت دراسة الوكالة الوطنية للتوظيف والعمل
ّ
مكونة من 160
الستثمارات التونسيين العائدين من فرنسا في الفترة ( ،)2015–2011من خالل عينة َّ
عائ ًدا ،إلى ضعف القدرة التشغيلية للمشروعات االقتصادية؛ إذ ال يوفّر المشروع الواحد أكثر من موطن
شغل ،إضافة إلى باعثه .ولم تشذّ هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات التي استندنا إليها ،وعن نتائج
المالحظات الميدانية التي سجلناها ضمن حي ابن خلدون الذي أجرينا ضمنه مقابالتنا مع عائالت
خاضت تجربة الهجرة ،سنوات كثيرة ،قبل اتخاذ قرارها بالعودة إلى مدينة المنشأ واالنطالق ،وأخرى
ال تزال مستقرة ببلد المهجر وتواظب على تحويل مداخيل شغلها بالمهجر إلى أهلها .فنتائجها تعيد
تأكيد طابع الحذر الشديد للسلوك االستثماري للمهاجر التونسي ،وعدم رغبته في بعث المشاريع
جدا ،إضافة إلى تأكيد تأثير العائلة
المتوسطة والكبرى ،واتجاه الغالبية الكبرى إلى المؤسسات الصغيرة ًّ
التصرف في التحويالت المالية والرساميل التي يراكمها
القوي في قرار الهجرة من جهة ،وفي كيفية
ّ
رئيسا للهجرة في منطقة الدراسة عند نحو
سببا ً
ويعود بها المهاجرون من جهة أخرى .فالمسكن يم ّثل ً
مهاجرا)(.((7
ثلث مهاجريها البالغين ( 31.90في المئة) سنة 5363( 2014
ً
وعبروا على نحو أو على نحو
يشي عدم ميل التونسيين العائدين من المهجر (ممن شملتهم دراستنا ّ
التوجس)( ((7إلى المغامرة االقتصادية باستثمار كل عوائدهم المالية في بعث مشاريع
آخر عن هذا
ّ
تعقد مسالك البعث وإجراءات االستثمار
متوسطة أو كبرى؛
توجسا من الخسارة المحتملة ،أو من ّ
ًّ
تصور مخصوص لصورتهم ،بوصفهم
في القانون التونسي .لذلك ،يكشف سلوكهم التنموي عن
ّ
فواعل تنموية ،وانتظارات الدولة والمجتمع المحلي منهم بوصفهم أصحاب رؤوس أموال وافدة قادرة
يقيد
على خلق دينامية تنموية بالمجال السكني الضيق (الحي أو المدينة) أو الواسع (الجهة والبالد)ّ ،
اعتبارا التجاه الغالبية إلى تأمين العائلة
السلوك االستثماري للمهاجرين ،ويقلّل من فاعليته التنموية،
ً
تصورهم المتقاسم بين غالبيتهم األولويةَ المطلقة لبناء المسكن العائلي أو اقتنائه
اجتماعيا؛ ما يعني في ّ
ً
أو توسعته ،وامتالك السيارة المناسبة للوضعية االجتماعية الجديدة التي يميلون إلى تجسيدها ماد ًّيا عبر
اجتماعيا مباشرة على المكانة االجتماعية التي
يستدل
هذين المجالين .فمن خالل المسكن والسيارة،
ّ
ًّ
متنوعة على إبرازها ،ورغبتهم في
يصر المهاجرون الذين أجرينا معهم مقابالت ضمن مجاالت حضرية ّ
ّ
أن يلمسوها في ردود أفعال المحيطين بهم ضمن الحي أو المدينة.
وال تم ّثل جاذبية القطاع العقاري القوية المرتبطة باختيارات المهاجرين المستثمرين لعوائدهم المالية
سمةً مخصوصة لمجتمع الدراسة ،بقدر ما تلتقي هذه الخاصية مع استنتاجات عديد الدراسات المغاربية
(72) "Migration De Retour Et Réinsertion En Tunisie Enjeux, Potentiels Et Role De L’Accompagnement," Actes Du
Séminaire, Tunis, 30–31/3/2017, L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), p. 16.

(" ((7التعداد العام للسكان والسكنى ."2014

( ((7يتأكّد هذا السلوك الحذر في إنفاق العوائد المالية للهجرة بصفة خاصة مع الفئتين .1 :فئة المهاجرين المتقاعدين؛ أي الذين
يوجهون غالبية عوائدهم إلى تلبية حاجات األبناء وتأمين السكن
يملكون راتب تقاعد ً
قادرا على تأمين حاجاتهم الحياتية ،ولذلك ّ
الالئق وتملك السيارة الخاصة .2 .الشباب الذين يعتبرون أنّ تأجيل الـعــودة النهائية مـبـ ّـر ًرا قو ًّيا لتوجيه أغلب عوائدهم في تحسين
الظروف السكنية والمعيشية إلى العائلة وتأمين حاجاتها من صحة وتعليم وسكن.
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المعقدة بين الهجرة والتنمية .ففي دراسة المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
المرتبطة بالعالقة
ّ
احتل القطاع العقاري المرتبة األولى في وجهة استثمار المغربيين لرساميلهم؛
بالرباط ،((7(l’INSEA
ّ
إذ يحظى مشروع امتالك مسكن جديد أو إعادة بناء المسكن العائلي أو الفردي وتوسعته بأهمية بالغةً
أيضا ،فقد ّبينت دراسة تونسية ،موضوعها
تقدم األمن االجتماعي في تفكير المهاجر التونسي
وتصرفه ً
ّ
ّ
استثمارات المهاجرين العائدين ،استيعاب قطاع البناء  44.6في المئة والعقارات  29.8في المئة ،في
مقابل عدم تجاوز المشاريع التجارية  6.7في المئة( .((7وقد كشفت دراسات أخرى عن تقارب في سلوك
المهاجرين المغاربة المتعلق باستثمار عوائدهم المالية داخل مجتمعاتهم األصلية؛ من جهة استئثار تلبية
حاجات العائلة بأكثر من نصف العوائد المالية لبناء ،أو اقتناء ،منزل بنحو ثلث تحويالتهم المالية(.((7

خاتمة
مهما من المسؤولية في ضعف المردودية التنموية لعوائد
تتحمل
أن الدولة
ال ّ
شك في ّ
قسما ًّ
ً
ّ
الهجرة؛ بالنظر إلى غياب ،أو عدم جدوى ،البرامج الخصوصية لإلحاطة بالمهاجرين وتوجيههم
وتشجيعهم على استثمار تحويالتهم المالية في مشاريع تنموية ذات مردودية اقتصادية وتنموية
حل مشكالت الفقر والبطالة من جهة ،وتطوير قطاعات اقتصادية ذات خصوصية
عالية ،تسهم في ّ
محلية ترتبط بطبيعة الجهة وتركيبتها السوسيولوجية .فقيمة التحويالت المالية الناتجة من هجرة
التونسيين ال تنحصر في تحسين ميزان الدفوعات والرفع من قيمة االدخار الوطني ،بل في مآالت
أيضا ،إلى رافعة تنموية وطنية
هذه األموال وتحولها إلى رساميل منتجة لقيم مضافة ،وتحولهاً ،
دال على مستوى التنمية
وجهوية ومحلية تالمس عديد مناحي الحياة االقتصادية .فالهجرة هي مؤشر ّ
توسع الظاهرة دليل على عجز الدولة ومقاربتها التنموية عن االحتفاظ
في بلد االنطالق ،من جهة ّ
أن ّ
المؤهل؛ الفتقارها إلى الحلول التنموية لمشكالت البطالة والفقر،
المؤهل أو غير
برأسمالها البشري
ّ
ّ
وغياب اآلفاق العلمية والمهنية والتشغيلية المناسبة لطموحات وانتظارات اليد العاملة المتعلّمة
والمؤهلة .ومن جهة أخرى ،أضحت الهجرة أحد أهم ركائز االستراتيجيات التنموية لبلدان المنشأ
ّ
تقدمه من تدفقات عالية للتحويالت المالية التي قد تتحول إلى رافعة تنموية ومصدر
بالنظر إلى ما ّ
أيضا،
لخلق ديناميات تنموية ،إذا ما أحسنت الدول تأطير المهاجرين والعائدين منهم وتوجيههم ً
مهمة.
لتحولهم إلى فواعل تنموية ّ
إن ما انتهت إليه دراستنا للفعل التنموي ،أو األثر التنموي إلنفاق الرساميل المالية المحولة إلى
ّ
مجتمعات االنطالق المحلية ،ال يستقيم معه اعتبار الهجرة التونسية دينامية تنمية؛ استنا ًدا إلى غلبة
الطابع االستهالكي غير المنتج الم ّتصل بتغطية مصاريف العالج والتعليم والغذاء واللباس من جهة،
(75) Bachir Hamdouch et al. Les Marocains résidant à l’étranger: Une enquête socio–économique (Rabat: Imprimerie
El Maarif El Jadida, 2000).

(" ((7الهجرة الدولية في أرقام".

(77) Jean Pierre Cassarino, Migrants de Retour au Magreb, Réintegration et Enjeux de Développement (Florence, Italie:
l’Union Européenne et l’Institut Universitaire Européen 2007).
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وضعف التوجه نحو بعث المشاريع التنموية المتوسطة والكبرى – سواء كان ذلك في المجال الريفي
أو الحضري – القادرة على استيعاب جزء من اليد العاملة المحلية العاطلة ،وخلق حركية اقتصادية أو
تصب
مهما من عوائد الهجرة
جزءا ًّ
ّ
إحداث أسواق جديدة .فالغالبية العظمى للمشاريع التي تستوعب ً
متمثل في إدارة هذه
يسمى اقتصاد القرب الذي يم ِّثل امتدا ًدا لهيمنة حضور العائلة ،أكان ذلك
ً
فيما ّ
(محلت
أن السكن العائلي هو المجال العقاري لتنفيذ هذه المشروعات
ّ
المشروعات الصغيرة أو في ّ
بقالة ،أو بيع المالبس أو العطورات أو اإلكسسوارات المنزلية أو المغازات الصغرى  ...إلخ).
فعل ،إلى التحول إلى دينامية تنموية خاصة ضمن مجتمعات االنطالق المحلية
تحتاج الهجرةً ،
تدخل مؤسسات الدولة ذات الصلة المباشرة بمتابعة المهاجرين التونسيين بالخارج ،أو
للمهاجرين ،وإلى ّ
عودتهم النهائية إلى الوطن ،عبر تأطير الفعل االستثماري للعوائد المالية للمهاجرين وتوجيهه وإرشاده،
وتقديم المساعدة التقنية والقانونية والمالية لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات االقتصادية األقدر على
عموما،
استيعاب هذه الرساميل وتنميتها وإدماجها في الدورة االقتصادية ،وفي السيرورة التنموية للبالد
ً
تضمن الميزان االقتصادي لسنة  ،2021الصادر عن
المحلية
أو المجتمعات
ً
خصوصا .وفي هذا السياقّ ،
ّ
(((7
برنامجا لتركيز آلية "تونسنا لإلدماج" تحت إشراف
وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار التونسية ،
ً
ديوان التونسيين بالخارج ،وإطالق المسح الوطني للهجرة الدولية في تونس  HIMS Tunisiaالذي أنجز
في الفترة حزيران /يونيو‑ تموز /يوليو  – 2020آذار /مارس  ،2021بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء
ومحينة متعلقة بمختلف الجوانب
والمرصد الوطني للهجرة ومن شأنه توفير معطيات إحصائية دقيقة
ّ
المحيطة بالهجرة المغادرة والوافدة في تونس ،وال سيما مساهمة الهجرة التونسية في التنمية ووجهات
استثمار العائدين ألموالهم المحولة.
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ّ
وتشكل الحركات االجتماعية الجديدة
الوعي البيئي
 نضال المجتمع المدني:في مدينة تونسية
ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس

Environmental Awareness and the Formation
of New Social Movements in a Tunisian City:
The Struggle of Civil Society
against Environmental Pollution in Sfax

 تهدف هذه الدراسة إلى توصيف وفحص العالقة المعقّدة التي نشأت بين المجتمع:ملخص
ّ المدني والحركات االجتماعية البيئية التي
 والمطالِبة بغلق أهم،دفاعا عن بيئة سليمة
ً تشكلت
 وتشرح الدراسة كيف تعثّر.ملوث في مدينة صفاقس
ّ مصنع لألسمدة والمواد الكمياوية وأكبر
تحول
ّ  في سياق2011–2010  وكيف تطور بعد ثورة،النضال البيئي في مناخ سياسي استبدادي
ً :وخلصت إلى ثالث نتائج
 بوصفه، إن الوعي الجماعي بأهمية البيئة السليمة،أول
.ديمقراطي
َ
ً
أساسيا للحياة المدينية ال ينشأ
شرطا
 إن،ثانيا
ً . بل يحتاج إلى مجتمع مدني منتج له،تلقائيا
ً
ً
 يمكن أن تتعامل مع بعض القضايا العامة من منظور، كالنقابة وغيرها،منظمات المجتمع المدني
ّ  ُي،مهني منفعي صرف
 إن إعادة صياغة العالقة التوصيفية والتحليلية بين، ثالثًا.عطل أهدا ًفا أشمل
.مفهومي المجتمع المدني والحركات االجتماعية مفيدة في دراسة مثل هذه القضايا
. الحركات االجتماعية البيئية، المجتمع المدني، البيئة، صفاقس:كلمات مفتاحية

Abstract: This study undertakes a description and analysis of the complex
relationship that has developed between the civil society and environmental social
movements that were formed in defense of a healthy environment demanding the
closure of the most important fertilizer and chemical plant and the largest polluter
in the city of Sfax. The study explains how the environmental struggle faltered in an
authoritarian political climate, and how it developed after the 2010–2011 revolution
in the context of a democratic transition. The study reached three conclusions.
Firstly, collective awareness of the importance of a healthy environment is not
spontaneous. It requires an active civil society to trigger it. Secondly, civil society
organizations, such as unions, can deal with some general issues from a purely
professional perspective that may differ from the general public interest. Third,
reformulating the descriptive and analytical relationship between the concepts of
civil society and social movements is useful in studying such issues.
Keywords: Sfax, Environment, Civil Society, Environmental Social Movements.
. تونس،* أستاذة مساعدة في برنامج علم االجتماع في جامعة صفاقس

Assistant Professor in the Sociology Program at the University of Sfax, Tunisia.
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مقدمة

(((

ارتبط تاريخ أزمة البيئة في العصر الحديث بالثورة الصناعية ،وبدأت هذه األزمة في
التشعب لتأخذ مظاهر كونية غير مسبوقة منذ أن اك ُت ِش َف إشكال طبقة األوزون ،وا ّتضح
ّ

"األثر المنحرف" للعلم والتكنولوجيا (الحروب والكوارث واألزمات)" .وتتجلّى أهم مظاهر

هذه األزمة في مدى الظلم الذي سيلحق باألجيال القادمة من البشرية ،وفي إمكانية ضياع حقها

أساسا في الزمان والمكان"((( .وقد تغيرت
من الموارد الطبيعية والبيئية ،وهي موارد محدودة
ً
هددة بفعل النشاط البشري ،ما استوجب الدعوة إلى
البيئة /الطبيعة ،وصارت ضعيفة
ّ
وم ّ
وهشة ُ

"التصرف فيها بطريقة تتوافق فيها تأثيرات األفعال /األنشطة مع ديمومة حياة بشرية أصيلة على
األرض"((( ،وعلى نحو أكثر مسؤولية أمام التقدم والتحديث اللذ ْين يشهدهما العالم اليوم.
فبقدر المكاسب التي حققها "الفرد الحداثي" في السيطرة على الطبيعة ،أخفق في التحكم في
التوازن البيئي ،وأضحى ينتقد التوزيع االجتماعي للمخاطر التي تسببت بها أنشطته الصناعية

وتغير المناخ ،واستنزاف موارد الطبيعة ،واألوبئة،
المحكومة بالربح والمنافسة (ثقب األوزون،
ّ
والتلوث  ...إلخ)((( .وقد أدى هذا الوعي العالمي المتنامي بمخاطر االختالالت البيئية إلى تش ّكل
حقل بحثي متعدد االختصاصات في المجال ،وظهور سياسات دولية تصارعية تحاول التعامل مع
هذه القضية الخطرة التي أنتجها اإلنسان الحديث .ولم تلبث أن ظهرت مقاربات اقتصادية وفلسفية

ظم أول
تطوره مع اهتمام رسمي دولي به ( ،((()1962كما ُن َ
في الموضوع ش ّكلت مبح ًثا ممي ًزا ،تزامن ّ

يوم لألرض في الواليات المتحدة ( 22نيسان /أبريل  ،)1970و ُعقدت مؤتمرات عدة ،مثل مؤتمر
األمم المتحدة األول في ستوكهولم ( ،)1972ثم ُأ ّسست "الجمعية األميركية للتاريخ البيئي" في

عام  .(((1977وكان أول من كتب في موضوع البيئة بعض "المؤرخين الذين أرادوا بكتاباتهم آنذاك
والمنسيين
إعطاء الكلمة 'للمظلومين
نسقيا' ،ويقصدون بذلك األرض والمحيط البيولوجي ،وكانوا
ً
ّ

جزئيا ،بدعم من المجلس العربي للعلوم االجتماعية ،في إطــار منحة مقدمة من مؤسسة كارنيجي في
((( تــم تنفيذ هذه الــدراســةً ،
نيويورك لبرنامج الزماالت ما بعد الدكتوراه في دورته السابعة ( .)2021–2020والتصريحات واآلراء الواردة هنا هي مسؤولية المؤلفة
وحدها.

((( عبد الحميد العبيدي" ،محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع نقد مسار نقد الحداثة" ،عمران ،مج  ،8العدد ،)2020( 31
ص .118

(3) Jonas Hans, Le principe responsabilité: Une éthique pour la civilisation technologique (Paris: Le Cerf, 1990),
pp. 30–31.

((( أسمهان بنفرج ،ثقافة المؤسسة في مجتمع ديناميكي (تونس :دار محمد علي الحامي ،)2021 ،ص ً ،43
نقل عن :لبنى لطيف،
"علم اجتماع المخاطر :علم االجتماع الجديد ،العالم بين المخاطرة والخطر" ،مقال كالود ،2017/3/11 ،شوهد في ،2020/10/20
فيhttps://bit.ly/3y4urfV :
(5) Carson Rachel, Printemps silencieux (Boston: Houghton Mifflin, 1962), p. 287.

(6) Fabien Locher & Grégory Quenet, "L’histoire environnementale: Origines, enjeux et perspectives d’un nouveau
chantier," Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 56, no. 4 (2009), p. 8.

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

يقولون بضرورة كتابة التاريخ انطالقًا من األسفل ،أي من "المنسي والمجهول الذي ال يتكلم"(((،
عوضا عن االهتمام فقط بالتاريخ
أي "إعطاء دو ٍر محوري للطبيعة وإدماجها في كل كتب التاريخ
ً
الفكري والسياسي"((( .وهكذا ،ارتبطت البيئة بقضايا األخالق والحقوق والحريات والمواطنة
وبمسألة الحداثة والتحضر ،وتداخلت مع مفاهيم عميقة ،مثل التنمية المستدامة والديمقراطية
والسالم ،حتى ظهرت أعمال أخرى كتلك التي تحدثت عن الصيد في أفريقيا ،والغابات في الهند،
واحتالل األراضي في الصين(((.
تحوالت قيمية منذ عهد الرئيس
امتد السياق نفسه ليشمل الوطن العربي،
ً
وتحديدا تونس ،فم ّه َد لبروز ّ
التونسي األسبق الحبيب بورقيبة( ،((1م ّكنت بدورها من التفطّن لمسألة التلوث في المدن الصناعية(،((1
وأهمها مدينة صفاقس ،حيث يوجد مصنع المجمع الكيميائي التونسي ( ((1()1952ومؤسسة الـ NPK
( ،((1()1962اللذان أسهما على نحو ما في تأسيس "جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس" في عام
.((1(1980
م ّثلت جمعية حماية البيئة والطبيعة أهم المؤسسين للوعي البيئي في صفاقس ،ويمكن القول
عكست أسبقية المجتمع المدني على الدولة في الوعي بمخاطر اإلخالالت البيئية؛ إذ إن
إنها
ْ
الدولة التونسية ،على الرغم من أنها سمحت بتأسيس الجمعية المذكورة ،فإنها اختزلت البيئة
(7) Roderick Nash, "American Environmental History: A New Teaching Frontier," Pacific Historical Review, vol. 41,
no. 3 (1972), pp. 362–372.

((( العبيدي ،ص .118

(9) John M. Mackenzie, The Empire of Nature: Hunting, Conservation and British Imperialism
(Manchester/ New York: Manchester University Press, 1988); Ramachandra Guha, The Unquiet Woods: Ecological
Change and Peasant Resistance in the Himalaya (Delhi: Oxford University Press, 1989); Peter C. Perdue, Exhausting
the Earth: State and Peasant in Hunan, 1500–1850 (Cambridge, MA: Harvard University, Council on East Asian
Studies, 1987).

( ((1برزت جمعيات ذات انشغاالت حقوقية ومستقلة :رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان ( ،)1977وجمعية المحامين الشبان وجمعية
القضاة ( .)1979وتشكلت عناصر حزبية منافسة :حركة الديمقراطيين االشتراكيين في عام  1983بقيادة أحمد الخصخوصي ،وحزب
الوحدة الشعبية في العام نفسه ،بقيادة حسين الهمامي.

( ((1مدينتا الشرقية  1والشرقية  ،2تقعان في شمال العاصمة التونسية ،ومدن أخرى مثل صفاقس وقابس وقفصة.
(ُ ((1مشار إليه الحقً ا بـ  SIAPEالسياب ،وهو مؤسسة عمومية ُأ ّسست في عام  1947في مدينة صفاقسُ ،محاذية لشريطها الساحلي
هكتاراُ ،مجاورة لمنطقتي طينة
الجنوبي (طريق قابس) ،وانطلق نشاطها في عام  .1952يمتد مصنعها األول على مساحة تُقدر بـ 120
ً
 1و ،2ومنطقة حي الحبيب السكنية .تُشغل  1426عو ًنا ( ،)2020بعد أن كانت تُشغل  1309أعوان (( )2010قسم الموارد البشرية بإدارة
الـمـجـمــع) .وفــي إثــر تـحــرر االقـتـصــاد الـتــونـســي :المنظمة العالمية للتجارة ( ،)1994واتـفــاقـيــة الـشــراكــة األورومـتــوسـطـيــة (ُ ،)1995ب ِعث
مصنعها الثاني في منطقة الصخيرة ( .)1987ومن أهم أنشطتها :تحويل ثالثي الفوسفات الرفيع ،والحامض الفوسفوري والحامض
الكبريتي ،وثاني فوسفات األمونيوم.
( ((1مؤسسة صناعية سويدية للحامض الكبريتي وتحويل الفوسفاتُ ،أسست في عام  :NPK .1962اختصار ألسماء ثالثة أنواع من
األسمدة.N: l’Azote; P: Phosphore; K: Potassium :
(ُ ((1أ ّسست بتأشيرة قانونية رقم  ،4646في  ،1980/2/25الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  .)1980/3/18( 17وهي ذات
صبغة عامة وفق تصنيف وزارة الداخلية والتنمية المحلية ،وبيئية تنموية ،وفق تصنيف وزارة البيئة والتنمية المستدامة .تتركب هيئة
الجمعية من عدد من األساتذة الجامعيين والمهندسين واألطباء وبعض اإلطارات اإلدارية العليا.
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الحيز الذي تمارس فيه استراتيجياتها التنموية ،من دون األخذ في
حتى ذلك الوقت بمجرد
ّ
جراء التصنيع ،حيث لم يصدر أول قانون بشأن حماية البيئة
الم ّ
الحسبان المخاطر ُ
هددة من ّ
إل بعد مرور عقد من الزمن على تأسيس جمعية حماية البيئة
والنهوض بالعمل البيئي في تونس ّ
والطبيعة .وقد أحدثت بمقتضى هذا القانون الوكالة الوطنية لحماية المحيط ( ،)1987ووزارة
المعولم
البيئة والتخطيط واإلقليم ( .((1()1991ثم قبلت تونس شروط االنخراط في االقتصاد ُ
خضم هذا
الملزِمة بضرورة تب ّني المقاييس العالمية للجودة وحماية المحيط( ،((1وتب ّنت في
ّ
ُ
االنفتاح مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة كما صاغته المفوضية األوروبية Commission
 européenneفي تموز /يوليو .2002
توسع االهتمام بالبيئة ،وصار يم ّثل مصدر قلق ،دفع جملة من الباحثين إلى إثارة هذه المسألة ضمن
ّ
(((1
(((1
كبيرا لدى
تصورات فيزيائية وكيميائية وسوسيولوجية ّ ،
إل أن هذا المبحث لم يجد بعد ً
صدى ً
األكاديميين في تونس ،والمؤشر الدال على ذلك هو ندرة الكتابات فيه ،بل إن الثقافة البيئية "قد
انحسرت في حدود المبادرات المحلية والنخبوية المحتشمة"(.((1
تكمن أهمية دراستنا في توضيح أن سؤال البيئة في تونس أصبح قضية مدنية اجتماعية تتشكل
بشأنها بعض الحركات االجتماعية .ومن هذا المنظور ،تبحث دراستنا في مدى إسهام المجتمع
عموما ،وضد شركة السياب المذكورة
المدني "الصفاقسي" في بناء وعي بيئي جماعي ،ضد التلوث
ً
خصوصاُ ،ت ّو َج بتش ّكل حركات اجتماعية جديدة في سياق سياسي جديد ،بوصفها إحدى العالمات
ً
للتحول الديمقراطي الذي عرفته تونس بعد ثورة 2011–2010؛ فقد بدأ النضال البيئي قبل
البارزة
ّ
المف َتتن ببورقيبة والخاضع
الثورة متع ّث ًرا ،ولم يكن من السهل على المجتمع المدني دعوة الشعب ُ
لزين العابدين بن علي إلى التنظم والمناورة من أجل قيمة ُتعتبر ثانوية في مجتمع تسوده الهشاشة
االجتماعية واالقتصادية ،كما كان من الصعب تشكيل مواقف مدنية واضحة رافضة للواقع البيئي أو
المساير
السياسي .لذلك ،ا ّتخذ المجتمع المدني في المدينة من األساليب التحسيسية ذات النهج ُ
( ((1دليل البيئة في تونس (تونس :شركة آية للتسويق والدعاية ،)2007 ،ص .13

( ((1للمزيد بشأن توقيع اتفاقية الشراكة األورومتوسطية ( ،)1995ينظر :الحبيب الــدرويــش ،دراســات فــي قضايا التنشئة والتمكين
واالندماج بتونس (تونس :مطبعة التسفير الفني ،)2010 ،ص .235–234

(17) Mohamed Belghith, "Etude physico–chimique des aérosols atmosphériques en milieu urbain côtier: Cas de la
région de Sfax. Influence des conditions météorologiques locales et synoptiques," Thèse de doctorat, Université de
Tunis, 1999 (non publiée); Salem Dahech, Gerard Beltrando & Hervé Quenol, "Brise de mer et pollution atmosphérique
à Sfax (Tunisie)," Pollution atmosphérique, no. 190 (Janvier 2006), pp. 211–221; Chafai Azri, Ahmed Maalej & Khaled
Medhioub, "Etude de la variabilité des constituants de l’aérosol de la ville de Sfax (Tunisie)," Pollution Atmosphérique:
Climat, Santé, Société, no. 165 (2000), pp. 121–130.
(18) Ridah Abdmouleh, La cause écologique en Tunisie: Son image, son public, ses atouts et ses handicaps (Tunisie:
;)Edition FLSHS, 2008

رضا عبد مواله ،المواطن والمسألة البيئية :بين التحمس والالمباالة :دراسة نفسية اجتماعية حول السلوكيات البيئية في الوطن العربي،
أنموذجا (تونس :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس)2011 ،؛ العبيدي.
تونس
ً
( ((1العبيدي ،ص .120

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

سبيل لتشييد أفق من الوعي البيئي ،قبل أن تتوافر له الشروط الموضوعية المناسبة للتحرك بقوة
للنظام
ً
في هذا االتجاه.

ً
أوال :توضيحات منهجية ونظرية
استنا ًدا إلى مقاربة سوسيوثقافية ُتولي األهمية للفاعلين االجتماعيين ،و ُتنزل أشكال نضاالتهم ضمن
سياق تفاعالت معقدة مع أطراف النزاع (السياب ،واألنظمة الحاكمة ،واالتحاد الجهوي للشغل
بصفاقس) ،نسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس لدراستنا وهو الكيفية التي تش ّكل بها الوعي البيئي
في مدينة صفاقس والحركات االجتماعية الجديدة التي تش ّكلت حول هذا المحور .وستكون
قراءتنا كيفية تفهمية قصد الولوج إلى عالم الناشطين المدنيين ،ومحاولة الكشف عن الدوافع
سيم ّكننا من اإلحاطة بالعوامل التي تقف وراء
التي ُت ّ
حركهم .فالفهم ،وفق ماكس فيبر ،هو الذي ُ
لتتبع مسار انبثاق فعلهم .واقتفت مقاربتنا مساعي المجتمع
االحتجاج والكشف عن دواخل قادته ّ
ناقل لذاكرة المجتمعات وراو ًيا
المدني النضالية في صفاقس وفق المنهج السوسيوتاريخي ،بصفته ً
منهجا مقار ًنا يتابع تاريخ تش ّكل
أيضا
لسيرورتها
وتغيراتها من حيث السلوك .وستعتمد دراستنا ً
ً
ّ
عهدي بورقيبة وبن علي ،ثم ما بعد الثورة.
النضال البيئي في المدينة بين
ْ
منحت الدراسة األولوية للميدان والمالحظة المباشرة ،ونهضت على عشر مقابالت نصف موجهة،
مع قادة الحركات االجتماعية وأهمهم رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة( ،((2والناطق الرسمي
باسم تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس( ،((2ونائب رئيس أسبق لجمعية حماية البيئة والطبيعة (–1996
 ،)2010وأول مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان في صفاقس( ،((2وعضو في
مخبر "هندسة البيئة والتكنولوجيا البيئية  ،"GEETوعضو اللجنة التوجيهية للتجمع البيئي والتنمية
أيضا مسؤولين داخل
الجهوية بصفاقس ،وثالثة ناشطين مدنيين آخرين( .((2وشملت مقابالتنا ً
السياب ،بمن فيهم المدير الجهوي للمعامل ،ومدير معمل صفاقس ،والمسؤول النقابي .وكررنا
المقابالت لكل من المستجيبين ،ملتزمين في ذلك بالتنقل إلى مكان عملهم لمقابلتهم وبصفة
انفرادية بمعزل عن باقي زمالئهم( .((2ولقد ُأجري هذا البحث بصفة براغماتية ،فكلما تطلّب البحث
إضافة معلومات ،حددنا مواعيد وأجرينا مقابالت .إال أننا لم نتمكن من مقابلة ُممثل عن االتحاد
العام التونسي للشغل ألسباب خارجة عن نطاقنا ،لذلك استندنا إلى دراسة تناولت تموقعه في
( ((2أسـتــاذ تعليم عـ ٍ
ـال ،تــرأس أكثر من عشرة أعــوام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنـســان في صفاقس ،وكاتب عــام مؤسس
للنقابة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي.

( ((2مسؤول في إذاعة ديوان  FMفي صفاقس ،وعضو في نادي  Lions Clubs Internationalالدولي للخدمات التطوعية.
(ُ ((2كلّف باألنشطة الثقافية في بلدية صفاقس ( ،)1990–1985ووزير سابق في حكومة الوحدة الوطنية في عام .2011

( ((2ع ـضــو فــي جمعية حـمــايــة البيئة والـطـبـيـعــة ،وعـضــو فــي تنسيقية البيئة والـتـنـمـيــة ،وعـضــو فــي الــرابـطــة التونسية لـلــدفــاع عــن حقوق
اإلنسان فرع صفاقس الجنوبية.

( ((2واجهنا في فترة الدراسة بعض الصعوبات الطارئة ،منها تعقد الوضع مع الموجة الثانية النتشار وباء فيروس كورونا المستجد
(كوفيد–.)19
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أعدته جمعية حماية البيئة والطبيعة في
سيرورة النضال البيئي في صفاقس( .((2كما ُعدنا إلى كتاب ّ
عاما على تأسيسها(.((2
ذكرى مرور ثالثين ً
تقاطعا بين القراءة التفهمية الفيبرية والمقاربة الفعالنية ألالن توران على أساس
أيضا
ستعتمد الدراسة ً
ً
أن الناشطين المدنيين ليسوا مجرد "أعوان اجتماعيين" ،بالمفهوم الذي ُيعطيه بيير بورديو للعبارة،
والبنى االجتماعية ،بل هم في األساس يتعاملون مع البناء الكلي
يتحركون وفق ضوابط األنظمة ُ
أسسا نظرية
ويسعون لتجاوزه من أجل تحقيق أهدافهم .واعتمدت الدراسة مفاهيم مهمة بوصفها ً
ومفاهيم إجرائية للوصف والتحليل ،مثل :البيئة ،والمجتمع المدني ،والوعي البيئي ،والحركات
االجتماعية.
قصد بالبيئة في هذه الدراسة "مجموعة من الظروف الطبيعية (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية)
ً
أولُ ،ي ُ
الحية ،خاصة البشر ،والتي يمكن أن تؤثر فيها وتتأثر
والثقافية (االجتماعية) التي تتطور فيها الكائنات ّ
بها"( .((2ولكن "مع تجديد المقاربات وتقاطع االختصاصات ،أصبحت البيئة تعني المحيط اإليكولوجي
وضمنيا ،ترتبط الكلمة بتدهور عام
لحياة اإلنسان بما يشمل النبات والحيوان والماء والهواء والتربة.
ً
للمحيط الحيوي بفعل الحضارة التكنولوجية وآثارها في المحيط الطبيعي وموارده اإليكولوجية"(.((2
ثانيا ،بصفة عامة ُيعنى المجتمع المدني بـ "تقديم خدمة للمواطن وممارسة أنشطة إنسانية
ً
(((2
متنوعة"  ،منها األنشطة البيئية وضمان تشريك األفراد في عملية البناء والتغيير .وهو مؤشر على
تطور المجتمعات وانتشار الروح الديمقراطية داخلها .لكن المفهوم قديم ،على األقل في مفهومه
الحديث ،ونجده عند هيغل  )1831–1770( Georg Wilhelm Friedrich Hegelالذي اعتبر أن
إل من خاللها.
إل أنه وبشكل مفارق ال يمكن أن يتجسد ّ
"المجتمع المدني ليس هو الدولةّ ،
فالعالقة بينهما عالقة وحدة معقدة من الصراع والتكامل .إنه مجتمع يقترن عنده بدالالت الفردانية،
و ُيحيل إلى جملة التجمعات المهنية والحرفية واألسرية الضيقة التي ليس بإمكانها تحقيق حريتها
إل في ظل دولة راعية مطلقة تحميها"( .((3أما ألكسيس دي توكفيل ،فيرى أن المجتمع
وإرادتها ّ
المدني وتش ُّكل الجمعيات من أهم تجليات المساواة بما أنها ال يمكن أن تسود العالم السياسي
(((3
أيضا عن أعمق
عبر المجتمع المدني ً
بقدر ما هي قابلة للتأسيس في المجتمع المدني  .و ُي ّ
( ((2زووي فــرنــان ،ضــد المظالم البيئية فــي تــونــس :مــذكــرة للحركات االجتماعية ( 2017–2016تــونــس :المنتدى التونسي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية.)2017 ،
( ((2البشير كمون [وآخرون] 30 ،سنة من النضال البيئي (صفاقس :مطبعة التسفير الفني.)2010 ،

(27) "Environnement," Dictionnaire Le Robert en ligne, accessed on 26/5/2022, at: https://bit.ly/3R78cgG

( ((2العبيدي ،ص .117

( ((2محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ط ( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص .8

( ((3حــافــظ عبد الرحيم" ،أنا" الزعيم :قــراءة سوسيولوجية فــي الكاريزما البورقيبية وامـتــداداتـهــا (تونس :شركة فن الطباعة،)2011 ،
ص .245
(31) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome 2, 7ème éd. (Paris: Gallimard, 1951), p. 124.

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

تعمق فيه مونتسكيو Montesquieu
الخيارات المجتمعية القائمة على الفصل بين السلطات الذي ّ

في كتابه حول روح القوانين ) ،De l’Esprit des Lois (1748بعد أن م ّهدت له الفلسفة األرسطية

أيضا من أهم من كتب عن المجتمع
السياسية وجون لوك  .John Lockeو ُيعتبر أنطونيو غرامشي ً
المدني في القرن العشرين( .((3ولعل غياب مظاهر التقدم ومناخات الديمقراطية الضرورية لنشأة

عد من أهم أسباب ضعفه
المجتمع المدني ،بحسب الفلسفة الغربية التي أحلنا إلى بعض رموزهاُ ،ي ّ
تحدث العديد عن أزمة هذا المفهوم ومشكالت استخدامه في توصيف
في المجتمع العربي .وقد ّ

والمعمق
الحالة العربية ،ومن هؤالء عبد القادر الزغل( ،((3والطاهر لبيب( ،((3لكن يبقى العمل الشامل
ّ

إلدواردز الذي عرض تاريخ المفهوم واستخداماته ونقاط قوته وضعفه وأفق تجاوزه( .((3وفي ضوء
المالحظات التي تعلّقت بمضامينه التاريخية واستخداماته ،سنحاول تتبع مسار تش ّكله في تونس،
و َف ْه َم الكيفية التي اش ُتغل بها هناك ،وكيف ساهم في تأسيس وعي بيئي في صفاقس.

ثال ًثا ،نقصد بالوعي البيئي اإلدراك الثقافي للبيئة واإلحساس بالمسؤولية تجاهها ،والسعي إليجاد
ومهتما بحمايتها
وجماعيا على المحافظة عليها .وحتى يكون الفرد ُمدر ًكا ومتف ّه ًما
السبل للعمل فرد ًيا
ً
ً
من المخاطر ،اشتغل المجتمع المدني في صفاقس ببناء مشروع توعوي ،أساسه تحرير العقل التونسي
التلوث التصنيعي وانعكاساته البيئية والصحية ،وعمل
(في صفاقس) من التصورات المحدودة بشأن ّ
على تصحيح مسار الوعي بالتصنيع الذي ال يم ّثل محر ًكا تنمو ًيا فحسب ،بل له أثر بيئي سلبي .وسعى
جماعيا.
المجتمع المدني من خالل آليات نضالية جديدة لجعل الوعي البيئي
ً
رابعا ،اشتغل كثيرون على مفهوم الحركات االجتماعية الذي هو أحد مفاهيم هذه الدراسة،
ً
تصوره عن الحركة االجتماعية من رحم المقاربتين
وأهم هؤالء هو أالن توران الذي ُو ِل َد
ّ
الموجه فعله)،
مهما في إعادة صوغ نظام القيم
الماركسية والفيبرية (التي تعتبر أن للفاعل ً
دورا ً
ّ
عرفها بـ "السلوك الجماعي المنظم لممثل طبقي يكافح ضد خصمه الطبقي من أجل االتجاه
ُفي ّ
(((3
االجتماعي للتاريخ ضمن جماعة ملموسة"  .ويتفق ماركس وتوران على مبدأ الصراع بوصفه
إل أن توران ال يقتصر الصراع
مبد ًأ ثاب ًتا يقوم على أساسه األفراد والمجموعات والمجتمعاتّ ،
( ((3جـيــوفــري نويل سميث وكنتين هــور ،غــرامـشــي وقـضــايــا المجتمع الـمــدنــي ،ترجمة فاضل جتكر (دمـشــق :دار كنعان للدراسات
والنشر.)1991 ،

( ((3عبد القادر الزغل" ،المجتمع المدني والصراع من أجل الهيمنة األيديولوجية في المغرب العربي" ،في :سعيد بنسعيد العلوي
[وآخــرون] ،المجتمع الـمــدنــي فــي الــوطــن الـعــربــي ودوره فــي تحقيق الديمقراطية :بـحــوث ومناقشات الـنــدوة الفكرية الـتــي نظمها مركز
ـضــا النقد الــذي ُو ّجــه إلى
دراس ــات الــوحــدة العربية ،ط ( 3بـيــروت :مــركــز دراســات الــوحــدة العربية ،)2010 ،ص 466–431؛ وينظر أيـ ً
مفهوم المجتمع المدني في مضمونه الكالسيكي :مولدي األحمر" ،النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق 'الربيع
العربي' :مثال االتحاد العام التونسي للشغل" ،سياسات عربية ،العدد ( 30كانون الثاني /يناير  ،)2018ص .47–40
( ((3الطاهر لبيب" ،عالقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي" ،في :العلوي [وآخرون] ،ص .95

( ((3مايكل إدواردز ،المجتمع المدني :النظرية والممارسة ،ترجمة عبد الرحمن عبد القادر شاهين (الدوحة /بيروت :المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
(36) Alain Touraine, La voix et le regard (Paris: Seuil, 1978), p. 104.
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عنده على السيطرة على وسائل اإلنتاج ،بل يسعى من خالله للسيطرة على التاريخانية ،فيقول
إن "الحركة االجتماعية هي العمل الخالفي الذي بوساطته تتحول التوجهات الثقافية ومجال
تاريخي إلى أشكال من التنظيم االجتماعي التي تحددها المعايير الثقافية العامة وعالقات الهيمنة
االجتماعية"(.((3
يقدم توران مفهومه للحركات االجتماعية من مستوى اختالفه عن المفهوم
وعلى أساس هذا الرأيّ ،
المستلهم من التصور الماركسي في ثالث نقاط أساسية" :في المقام األول – وهذه هي النقطة
ذاته ُ
أيضا سلوكيات
أعرف الحركات االجتماعية على أنها سلوكيات متضاربة
اجتماعيا ،لكنها ً
الرئيسة – ّ
ً
أتصور الحركة
مظهرا من مظاهر التناقضات الموضوعية لنظام الهيمنة .أنا ال
ثقافيا وليست
موجهة
ّ
ّ
ً
ً
العمالية باعتبارها انتفاضة البروليتاريين فحسب ،بل مجرد نموذج مضاد للمجتمع الصناعي ،يحمله
موج ًها بشكل أساسي
ثانيا ،عمل الحركات االجتماعية ليس ّ
العمال الذين يملكون القوة العاملةً .
موجهة ضد
نحو الدولة ،وال يمكن ربطه بعمل سياسي لالستيالء على السلطة؛ إنها دعوى جماعية ّ
خصم اجتماعي بحت .يمكن أن يكون هناك تقارب أو تحالف ،وليس هناك توحيد ،بين حركة
نشأ مجتمع أكثر حداثة أو
اجتماعية وعمل لتغيير سلطة الدولة.
أخيرا ،الحركة االجتماعية ليست َم َ
ً
معين ،عن مجتمع آخر.
ً
تقدما من المجتمع الذي تحارب؛ إنها تدافع ،في مجال ثقافي وتاريخي ّ
يجب أن نستبدل موضوع تجاوز موضوع البديل .وهذا يتناقض مع األفكار التطورية التي سيطرت
على الفكر االجتماعي في القرن الماضي"(.((3
تشعبات المفهوم الذي ُيقدمه توران ،التي يريد توظيفها لإلجابة عن أسئلة أوسع بكثير
إننا ندرك ّ
مما نسعى له ،لكننا سنحتفظ منه بفكرة أن الحركات االجتماعية تناضل من أجل إرساء دعائم مجتمع
حل فيه القضايا موضوع الصراع ،وهو ال ينشط من أجل الحصول على السلطة السياسية ،كما أشار
ُت ّ
توران نفسه في كتابه صوت ونظرة(.((3

للتلوث البيئي لمدينة صفاقس
ثانيا :في التأريخ
ّ
ً

صفاقس مدينة قديمة ،تجارية وحرفية(ُ ،((4وصفت ببوابة الشرق المتداد روابطها التجارية المحلية
(((4
مي َز أهلها بالحرف والمهن والتجارة(.((4
والعربية – المشرقية واألوروبية  ،وللتراكم التاريخي الذي ّ

"(37) Alain Touraine, "Les mouvements sociaux: Objet particulier ou problème centrale de l’analyse sociologique,
Revue française de la sociologie, vol. 25, no. 1 (1984), p. 8.
(38) Yannick Yotti (dir.), Sociologie, psychologie sociale: Auteurs et textes contemporains (Paris: Publication de la
Sorbonne, 2000), p. 80.
(39) Touraine, La voix et le regard.
(40) Ali Zouari, Les relations commerciales entre Sfax et le Levant aux XVIIIe et XIXe siècles (Tunisie: Institut national
d’archéologie et d’art, 1990).

( ((4زاهـ ــر كـمــون" ،التجارة فــي صـفــاقــس فــي الـقــرنـيــن الـثــامــن عـشــر والـتــاســع عشر" ،مــدونــة زاه ــر كـمــون ،2017/12/23 ،شــوهــد في
 ،2022/5/28فيhttps://bit.ly/3N39eaq :
( ((4عبد الواحد المكني ،صفاقس المحروسة :رحلة الذاكرة والتاريخ (صفاقس :دار محمد علي للنشر ،)2021 ،ص .41
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تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

مهما "في تاريخ مدينة صفاقس؛ إذ لم يكن
إال أن حلول االستعمار الفرنسي فيها م ّثل
ً
منعطفا ً
تتهيأ كغيرها من المدن التونسية
سببا في وقف حركة ّ
نموها التجاري فحسب ،بل [ ]...جعلها ّ
ً
(((4
للعب أدوار جديدة"  .فبعد أن اكتشف المستعمر الفرنسي مناجم الفوسفات في المتلوي /قفصة
ومد في العام نفسه خط سكة
أسس "شركة الفسفاط والسكك الحديدية بقفصة" (ّ ،)1897
(ّ ،)1885
حديدية يربط المتلوي بميناء صفاقس لتصدير الفوسفات إلى أوروبا ،ومن ثم جاءت فكرة تحويل
ث السياب في صفاقس ( .)1947ومنذ ذلك التاريخ" ،مث ّل قطاع الفوسفات والميناء
الفوسفاتَ ،فب َع َ
والسكة األضلع الثالثة للنشاط الصناعي الفرنسي ،عرفت من ورائه صفاقس أنشطة صناعية أخرى،
معظمها في الميدان التحويلي ،مثل صناعة الصابون وتقطير العطورات والعجين الغذائي"( .((4وقبل
غير التركيبة المجالية والعمرانية للمدينة ،خدمةً لمشاريعه
هذا التوجه الصناعي ،كان المستعمر قد ّ
مهما من الفرنسيين واألوروبيين
عموما ،وذلك بردم جزء
ً
االستثمارية االستعمارية التي جلبت عد ًدا ً
مده ،لبناء "البالد السوري"
مهم من شاطئ البحر الذي كان يالمس أسوار المدينة العتيقة في حركة ّ
محدثنا( ،((4بمعنى المدينة األوروبية المعروفة اليوم بباب البحر .ومن بعدها ،تم بناء
سماها
ّ
كما ّ
حي "بيك فيل" غرب المدينة ،و"موالن فيل" شمال شرق المدينة ،والحي العمالي قرب السكة
متنفسا للمتساكنين،
الحديدية والميناء( ،((4وجرت تهيئة الشواطئ الشمالية للمدينة( ((4التي كانت
ً
وتوفر الماء الصالح للشراب ،و ُأ ِ
حدثَت
حتى إن الذاكرة الجماعية ال تزال تتحدث عنها إلى اليوم(،((4
َ
مراكز صحية وإدارات وخدمات.
سار َع هذا التحول في نسق النزوح نحو مدينة صفاقس الذي دعمته السياسات السكانية خالل
َ
الخمسينيات ،التي كانت وراء كل حراك جغرافي في اتجاه المدن التونسية الكبرى منذ عام
 ((4(1956بح ًثا عن العمل في المصانع؛ فتطور عدد سكان المدينة من  87ألف نسمة في عام 1931
إلى  400271في عام  .((5(1968وقد واصل النموذج التنموي فجر االستقالل تأكيده على التركيز
( ((4المرجع نفسه ،ص ( 129بتصرف).

( ((4المرجع نفسه ،ص .136

محمد علولو (نائب رئيس أسبق لجمعية حماية البيئة والطبيعة  ،2010–1996وأول مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
(((4
ّ
اإلنسان في صفاقس ،ووزير سابق في حكومة  ،)2011مقابلة شخصية في مكتبه.2022/4/16 ،
( ((4المكني ،ص .132

( ((4شــاطــئ فــرحــات حـشــاد وشــاطــئ الـكــازيـنــو وشــاطــئ البلدية أو الـ "فيريو" .لمزيد مــن االطــاع ينظر :محمد الـعــش" ،ذكريات
محمد
شــاطــئ فــرحــات حــشّ ــاد بصفاقس" ،تــاريــخ صـفــاقــس ،2015/7/10 ،شــوهــد فــي  ،2022/7/6فــيhttps://bit.ly/3nHumIX :؛
ّ
محمد
الـعــش" ،ذكريات شــاطــئ الكازينو" ،تــاريــخ صـفــاقــس ،2015/7/6 ،شــوهــد فــي  ،2022/7/6فــيhttps://bit.ly/3yH3rTU :؛
ّ
العش" ،ذكريات شاطئ فيريو (شاطئ البلد ّية) بصفاقس" ،تاريخ صفاقس ،2015/7/10 ،شوهد في  ،2022/7/6في:
https://bit.ly/3NUjSAM

مقر
( ((4رافع بن محفوظ (حقوقي وعضو في جمعية حماية البيئة والطبيعة ،وعضو في تنسيقية البيئة والتنمية) ،مقابلة شخصية في ّ
للجمعية).2021/2/4 ،
الجمعية (صحبة عبد الحميد الحصايري ،الرئيس الحالي
ّ
ّ
(49) Hafedh Sethom, Pouvoir urbain et paysannerie en Tunisie (Tunisie: CERES, 1922), p. 276.

(((5

"صفاقس ،تونس – اإلحصاء" ،Zhuji World ،شوهد في  ،2022/6/12فيhttps://bit.ly/3n1PDNe :
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الصناعي في صفاقسُ ،فب ِعثت مؤسسة  )1962( NPKومصانع أخرى دعمتها البيئة السوسيوثقافية
حفز
الم ّ
حفزة وداعمة لثقافة العمل المستقل ً
لمدينة صفاقس بوصفها بيئة ُم ّ
أول ،وقانون عام ُ 1972
(((5
(((5
صناعيا
قطبا
ً
ثانيا  ،وهكذا صار للمدينة منطقتان صناعيتان حتى أضحت ً
على االستثمار ً
كبيرا(.((5
ً
في سياق هذه الحركة االقتصادية والتطور الديموغرافي ،تشكلت طبقة عمالية ،جمعت التونسيين
واألوروبيين من مختلف المؤسسات الصناعية والقطاعات ،بما في ذلك السياب ،قُدرت في عام

شغل 469
 1969بحوالى  104آالف عامل في المؤسسات العمومية( .((5أما السياب وحدها ،فكانت ُت ّ

عامل في عام  ،((5(1977وهو ما أسهم في تش ّكل النقابات العمالية .ويعود تاريخ ظهور هذه النقابات
ً
إلى عهد الحماية الفرنسية ،فقد ُأ ّسست "جامعة عموم العملة التونسيين" ( )1924قصد االنفصال

عن المنظمات النقابية العمالية الفرنسية والدفاع عن حقوق العمال التونسيين المضطهدين ،مقارنة
بنظرائهم الفرنسيين .وكانت قد م ّهدت لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل ( )1946الذي أصبح

تقريبا مع
تكونت نقابة عمال السياب،
منذ ذلك الوقت النقابة األساسية في البالد .وفي هذا السياقّ ،
ً
انطالقة نشاط المصنع ،أي في حدود الخمسينيات(.((5

ً
الحادة
ثالثا :تأسيس شركة السياب واالختالالت اإليكولوجية
ّ
في المدينة وتخومها
م ّثل السياب "نقطة بداية لمنطقة صناعية ،احتلت الساحل الجنوبي وامتدت من وسط المدينة حتى
ومصب النفايات البلدي ،ومحطة معالجة المياه المستعملة
مناطق المالحات وسيدي سالم  1و،2
ّ

ومصانع الصابون ،ومسابك المعادن ومعامل البالستيك ،والمواد الغذائية ومختلف األنشطة التحويلية،

كما ُتبين الخريطة(.((5

( ((5حـ ّـدث ـنــا حــاســم كـ ّـمــون ،عـضــو الـلـجـنــة التوجيهية للتجمع الـبـيـئــي والـتـنـمـيــة الـجـهــويــة بـصـفــاقــس ،بــوصـفــه شــاهـ ًـدا َجــا َيـ َـل هــذه الفترة
التاريخية ،وعـ ّـدد لنا جملة مــن المصانع الـتــي ُبعثت فــي تلك الـفـتــرة ،مثل مجمع الحشيشة وأوالد بــن عـيــاد ،ومجمع الـبــدر وبــاطــام،
ومعمل كسكسي دياري :مقابلة شخصية في مكتبه.2022/4/16 ،
( ((5منطقة في الساحل الشرقي ،بودريار  1و 2ومصنع  ،NPKوأخرى في الساحل الغربي :مدغشقر وسيدي سالم  1و 2والمالحة
ومحطة الصرف الصحي ومكب النفايات البلدية والسياب.

( ((5تضم المدينة  721مؤسسة صناعية ،ينظر:

Etude Economique de la Région de Sfax (Sfax: Edition Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, 2010), p. 7.

أنموذجا (تونس :دار سيراس للنشر ،)1993 ،ص .135
( ((5عبد اللطيف الهرماسي ،الدولة والتنمية في المغرب العربي :تونس
ً
( ((5بنفرج ،ص .172

( ((5حـ ـ ّـمـ ــادي قــاســم (ال ـم ـس ــؤول ع ــن ن ـقــابــة ال ـعـ ّـمــال بــال ـم ـجـ ّـمــع الـكـيـمـيــائــي ال ـ ّت ــون ـســي ب ـص ـفــاقــس) ،مـقــابـلــة شـخـصـيــة ف ــي مـكـتـبــه،
.2020/3/27
(57) Dahech, Beltrando & Quenol, pp. 211–221.
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تاسارد
ي
ةددجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا
يسنوت ةنيدم يف

الخريطة توضح تموقع السياب وسط المنطقة الصناعية لساحل صفاقس الجنوبي

للمجمع الكيميائي التونسي بصفاقس.
المصدر :مكتب الدراسات والمشاريع البيئية باإلدارة الجهوية
ّ

وماء وتربة ،بكميات هائلة من االنبعاثات الغازية الناتجة
أدى التركز الصناعي إلى ّ
هواء ً
تلوث المحيطً ،
سيمات الطائرة من غبار وعناصر
من حرق القمامة في الهواء الطلق ،واألدخنة الصادرة عن المعاملُ ،
والج ْ

وملوثات ّأولية خطرة ،مثل أول أكسيد النيتروجين ،وثاني
نزرة  Éléments tracesوهباء جوي ّ Aérosols
أكسيد الكربون ،وثاني أكسيد الكبريت ،والمركبات العضوية المتطايرة بمعدالت تفوق المسموح بها

دوليا( .((5أما التربة والمياه البحرية والجوفية في ساحل صفاقس ،فلم يكونا أحسن حظًّا من الهواء؛ إذ
ً

(((6
ولوثت المائدة الجوفية
ملوثات السياب السائلة( ((5والصلبة( ((6والغازية
أضرت بمحيطه البحريّ ،
إن ّ
ّ

بملوثات كثيفة ،إلى جانب الكميات الهائلة من الحمضيات التي
بما ترشحه من مياه حمضية ُمحملة ّ
(58) Ibid., pp. 213–214.

(" ((5تسكب الـسـيــاب ما نسبته  70فــي المئة مــن نفاياتها السائلة مـبــاشــرة فــي قـنــوات الـصــرف الصحي الـمـنـحــدرة فــي اتـجــاه البحر،
كبيرا على الوسط الطبيعي ،وال سيما البحري منه" ،ينظر:
مما يشكل
خطرا ً
ً

Jalel Bouzid, Projet SMAP III – Tunisie (2006–2008), Stratégie de gestion intégrée de la zone côtière sud de grand Sfax:
Collecte des données, rapport préliminaire (Tunisie: World Wide Fund For Nature, 2006), p. 55, accessed on 26/5/2022,
at: https://bit.ly/3HC6TlD

هكتارا وشهد ارتفا ًعا بـ 57
سماة "فوسفوجيبس"  Phosphogypseعلى مساحة 50
( ((6امتدت كومة الفضالت ّ
ً
الم ّ
الصلبة للمصنع ُ
مترا ،مأتاه تخزين  8ماليين طن سنو ًيا من الفوسفوجيبس ،من دون إحداث مشروع لحماية األرض من تسرب تلك المادة .عن :أحمد
ً
البيئية باإلدارة الجهوية للسياب.2012 ،
عبيد ،المسؤول بمكتب الدراسات والمشاريع ّ
الرفيع في معمل صفاقس" .ينظر :المرجع نفسه.
( ((6مبعثها مدخنة غير ُمجهزة بنظام "تحسين غسل الغاز لورشة ثالثي الفسفاط ّ
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الموا ِزنة
تلفظها مغاسل السياب( .((6ومع ذلك ،لم ُتدمج السياب أ ًّيا من المعايير /المواصفات(ُ ((6
بين المتطلّبات االقتصادية والمقتضيات االجتماعية والبيئية ،ولم ُتنجز المشاريع البيئية للتصرف في
فضل عن اعتدائها على حق األجيال الالحقة في الثروة المائية ،حيث استغلت مصانعها،
نفاياتها(،((6
ً
بئراُ ،يراوح عمقها بين  500و 600متر ،بطاقة استخدام
منذ تأسيسها في عام  1952حتى عام ً 37 ،2020
3
ُتراوح بين  7000و8000م
يوميا(.((6
ً

ّ
التشكل البطيء للمجتمع المدني في تونس
رابعا:
ً
عانى المجتمع المدني في تونس معضلة االستبداد السياسي ،حيث ُمنعت األحزاب منذ بداية ستينيات
القرن الماضي حتى بداية الثمانينيات منه ،و ُد ّجنت بعض الجمعيات المستقلة ،في حين نجحت بعض
المنظمات في الصمود ،وعلى رأسها االتحاد العام التونسي للشغل الذي حافظ على هامش مؤثر من
االستقاللية .وقد ذهب الطاهر لبيب إلى التعبير عن انطفاء جذوة المجتمع المدني إلى حد توصيفه
بأنه "بال تاريخ"( ،((6أما حافظ عبد الرحيم فالحظ أنه تم استقطابه من الحركة الوطنية "بهدف التحرر
[من االستعمار] ،ال بهدف الحرية المدنية"(((6؛ ثم توارى بمجرد أن استقلّت الدولة التونسية وصار على
رأسها قائد مسيطر ،بدأ بجمع السلطات الثالث ،وانتهى بتغيير الدستور ( )1975لمنع التداول على
الرئاسة واحتكارها مدى الحياة .وفي هذا السياق كادت تغيب المنظمات المنفصلة عن الدولة للقيام
المكونين .وعلى هذا األساس ،كان
بو ٌن بين
ّ
بدور الوساطة بين السلطة والمجتمع المدني؛ فتش ّكل ْ
خمود المجتمع المدني مرتبطًا بـ "تضخيم قاعدة فئة 'البيروقراطيين' و'التكنوقراط' الذين يمثلون رجال
الدولة ،مقابل شبه غياب للمثقف المستعد للقيام بأدوار أكبر في صفوف المجتمع المدني"( ،((6فكانت
النتيجة "دولنة المجتمع ،وإرساء العالقات الزبونية في مفاصله ،في حين أن مؤسسات الوساطة بين
الدولة والمجتمع بدت غائبة أو تكاد"(.((6
(62) Bouzid, p. 55.

( ((6مـعـيــارا " ،"ISO 14000و" ،"ISO 14001المهتمان بقياس انعكاسات المؤسسات التصنيعية على البيئة ،كالفضالت السائلة
والـصـلـبــة والـغــازيــة ،ومـعـيــار " ،"ISO 26000المتعلق بــاألخـلـقــة االقـتـصــاديــة ،يـنـظــر :أسـمـهــان بـنـفــرج" ،المؤسسة الـصـنــاعـيــة :الــرهــانــات
واآلفــاق :دراســة حالة المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس" ،أطروحة دكـتــوراه ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تونس،
 ،2017ص ( .275–273غير منشورة)

( ((6كـمـشــروع االمتصاص المزدوج /المضاعف للغاز في ورشــة التحويل الكبريتي ،ومـشــروع إحــداث مناطق خضراء حــول طابية
الفوسفوجيبس في معمل صفاقس ،ومشروع معالجة الفلور  Fluorفي معمل الصخيرة مع إيقاف حركة صب المياه "المفلورة" في
البحر  ...إلخ ،ينظر :عبيد.
( ((6ينظر :الحبيب اللّومي (المدير الجهوي للمعامل بالسياب) ،مقابلة شخصية في مكتبه.2020/3/5 ،

( ((6لبيب ،ص .95

( ((6عبد الرحيم ،ص .252
( ((6الدرويش ،ص .140

( ((6ع ـبــد الــرح ـيــم ،ص  ،253عــن عـبــد الـلــه ســاعــف" ،المجتمع الـمــدنــي فــي الـفـكــر الـحـقــوقــي العربي" ،ف ــي :الـعـلــوي [وآخـ ــرون]،
ص ( .256–227بتصرف)

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

مرت البنية االقتصادية خالل نهايات السبعينيات بتدهور اقتصادي ألسباب مختلفة( ،((7شهد القطاع
بعد أن ّ
العمومي ،بما في ذلك السياب ،أزمة اجتماعية مطلبية ،تولّد منها صراع كان قطباه االتحاد العام التونسي
وعموما ،يمكن القول إن ظاهرة االحتقان االجتماعي وصراع ا ُ
ألجراء مع
للشغل والنظام السياسي القائم.
ً
الحكومة بلغت أوجها في أحداث اإلضراب العام الذي قامت به المنظمة النقابية في كانون الثاني /يناير
 ،1978والذي وانتهى دمو ًيا .وشهدت الفترة التي تلت تلك األحداث السماح لبعض التنظيمات المعارضة
والنخب الفكرية المستقلة بشيء من حرية النشاط ،فظهرت بوادر تش ّكل المجتمع المدني تلوح في األفق.
دور ريادي في نشأة المجتمع المدني باعتباره م ّثل "الحاضنة والملجأ للرافضين
وهكذا كان للطرف النقابي ٌ
وح َملَة الوعي النقدي المغاير"( .((7ووجد نفسه آنذاك "بمثابة بؤرة للغضب تضم عديد األصوات ممن
َ
(((7
أصل عن توفير فرص التعبير لها" .
عجز المجتمع المدني الضعيف ً

خامسا :النضال من أجل المطالب المادية والسياسية في ظل
ً
نظام استبدادي
بعد أن كانت الدولة التونسية ُتلزم عد ًدا من الشركات العمومية بانتداب ما يزيد على حاجاتها(،((7
حفز ،بوسيلة البرامج اإلصالحية( ،((7على
صارت ،بداية من نهاية الثمانينيات من القرن الماضيُ ،ت ّ
التحرر من إلزامية الشغل القار من خالل نظام "التعاقد الظرفي والتصرف في حجم الساعات والطرد
واإلحالة على البطالة التقنية واستخدام طريقة المناولة"( .((7ونتيجة لذلك "تحطمت هوية العمل"
عبر عنها الموظفون وعمال القطاع العام ،إلى
ّ
وتحولت حالة "راحة البال في العمل" (االستقرار) كما ُي ّ
حالة قلق وانعدام األمن المهني ،وال سيما مع بروز ظاهرة التسريح الجماعي للعمال خالل التأهيل
الشامل للمؤسسات (.)1996
كرهين ،العمل في ظروف مهنية هشّ ة ،بأجور
كانت حصيلة هذا المنعرج أن ق ِبل ّ
الشغالون التونسيونُ ،م َ
متدنية ،خالية من التأمين الصحي واالجتماعي ،وارتفعت نسبة البطالة حتى بلغت في عام  1994نحو
 15.6في المئة( .((7ولم يكن عمال السياب خارجين عن هذا الوضع االجتماعي ،بل ُأ ِ
أيضا على
رغموا ً
( ((7الهرماسي ،ص .206–205
( ((7عبد الرحيم ،ص .256

( ((7المرجع نفسه ،ص .206
( ((7الهرماسي ،ص .107

حمل أحد شروطه "العمال مسؤولية المنافسة واقتصاد السوق ونتائجها السلبية على
( ((7برنامج التعديل الهيكلي ( )1986الذي ّ
الــوضــع االقـتـصــادي واالجتماعي" ،ثــم ُأ ِ
ردف بـسـيــاســة الـتـفــويــت فــي الـقـطــاع الـعــام ،أو فــي نـســب مـنــه لمصلحة الـخــاص والـخــوصـصــة
( ،)1987ثم تحوير مجلة الشغل في عامي  1994و.1996

( ((7عبد اللطيف الهرماسي" ،االستراتيجيات اإلنمائية والسياسات االجتماعية في أفق العولمة :الحالة التونسية" ،مجلة الكراسات
التونسية ،مج  ،49العدد  ،)2002( 182ص .118

(76) Adel Bousnina, "Le chomage en tunisie: Les principales caractéristiques," in: Population et développement en
Tunisie, Collection: Histoire et perspectives méditerranéennes (Paris: L’Harmattan, 2014), p. 7.
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الخضوع للسياسة التشغيلية الليبرالية المعتمدة أحيا ًنا بأجور زهيدة( ،((7وفي ظروف بيئية بالغة الخطورة،
(((7
تحولت عالقة العمال بالمخاطر البيئية إلى عالقة قدرية يقبلون
هرو ًبا من البطالة  .وفي هذا السياقّ ،
بها بخضوع ،من دون أمل في تغييرها.
في هذا السياق المهني والبيئي والسياسي المتأزم ،بدأت مفارقة العمل والبيئة في البروز على نحو حاد.
عموما ،تتدهور على نحو
فمن جهة ،كانت بيئة العمل في مؤسسة السياب ،وبيئة العيش في المدينة
ً
خطر ،وفي المقابل ،بقي النضال النقابي يركز على المطالب المادية المعيشية للعمال ،مثل الزيادة في
للحد
األجور والمنح والتصدي لسياسة تقليص عدد العمال والطاقة التشغيلية للمؤسسة ،في محاولة
ّ
من مخاطر البطالة والفقر .ولم يكن المبدأ الثاني الذي قام عليه االتحاد العام التونسي للشغل ،والذي
هو مقاومة االستبداد السياسي وترسيخ فكرة المواطنة ،سواء كان ذلك في الفترة االستعمارية أو في
مرحلة ما بعد االستقالل ،ذا فاعلية مباشرة في موضوع البيئة التي كانت تتدهور باستمرار .وفي خضم
الهشة والتصدي إلمالءات صندوق النقد
النضال النقابي من أجل الحد من االستغالل وعالقات العمل ّ
الحد من سطوة االستبداد السياسي ،جرى تهميش القضية البيئية في المدينة،
الدولي ،وكذلك من أجل
ّ
أو على األقل إزاحتها من أولويات النضال النقابي .ولم يتطور داخل النقابة تيار قوي يطالب بحماية
العمال من المخاطر الصحية والبيئية التي يتعرضون لها في أثناء العمل ،ولم ُتش ّكل األزمة البيئية الحا ّدة
نقابيا
في المدينة وتخومها ،التي تسببت بها الغازات السامة الخطرة المنبعثة من مداخن السياب،
ً
سؤال ً
أساسيا(.((7
ً
الحيز النقابي لالتحاد العام التونسي للشغل ،فإن باقي منظمات المجتمع المدني لم تتفاعل
أما خارج ّ
جد ًيا جميع مواطني المدينة وأحوازها ،وذلك إما لتبعيتها لمنظومة
هدد ّ
بدورها مع أزمة البيئة التي باتت ُت ّ
أي هامش مدني مستقل تستطيع المنظمات
االستبداد التي ر ّكزت فيها القادة الموالين لها ،أو لعدم توافر ّ
بحرية وحماية قانونية.
التي تحاول أن تكون مستقلة في نشاطها التحرك داخله ّ

ّ
تعثر النضال البيئي
سادسا:
ً

في عام ُ ،1980أ ّسست "جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس" وأخذت على عاتقها ،على نحو
محمد علولو،
محتشم ،مسؤولية مجتمعية ،وهي العمل على
ّ
الحد من التقهقر البيئي في المدينة .يقول ّ
نائب رئيس أسبق للجمعية" :لم يكن من السهل علينا آنذاك الدعوة إلى التظاهر ،لذلك استه َللْنا
نظرا إلى تموقعها في قلب
النضال بحمالت توعوية ُتشير إلى مخاطر الـ  ،NPKالبيئية والصحيةً ،
المدينة .وقد استفدنا من صياغة الدولة السويدية (صاحبة الـ  )NPKلقانون بيئي التزمت به وأمرت
وفضلت
لوثة للبيئة الداخلية منها والخارجية .وقد عارضت تونس وقتها القرار ّ
بغلق جميع مصانعها ُ
الم ّ
تونسيا خالل تسعينيات القرن الماضي .ينظر :بنفرج ،ثقافة
دينارا
( ((7تد ّنت األجور بصيغ المناولة داخل السياب إلى مستوى 71
ً
ً
المؤسسة في مجتمع ديناميكي ،ص .182

( ((7المرجع نفسه ،ص .205–181

( ((7المرجع نفسه ،ص .188

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

طويل ،فسرعان ما تراجع اإلقبال العالمي على
بدل من غلقها .لكن ازدهارها لم يدم
ً
شراء المؤسسة ً
منتوجاتها"(.((8
حاضرا بقوة في قرار
لم يتخذ هذا القرار بضغط مؤثر من المجتمع المدني ،ولم يكن هاجس التلوث
ً
الحكومة ،بقدر ما كان الدافع االقتصادي الستباق األزمة المالية المتوقعة للمؤسسة هو المحدد؛ ذلك
أن الدولة التونسية كانت قد الحقت قبلها كل من طرح موضوع البيئة في المدينة ،ولو من داخل
محمد
للسيد ّ
مؤسسات تعتبر في ال ُنظم المستبدة من مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية ،وهو ما حدث ّ
علولو حينما كان مساعد رئيس بلدية صفاقس ( )1980–1975الذي طالب بإزالة كوم الفوسفوجيبس
المخلّف من شركة السياب في طرف المدينة ،فكلّفه ذلك عزله من منصبه ،وفي هذا السياق يقول:
ُ
سبيل عبر صحيفة شمس
"شعرت بالجور حينها ،وأصررت على مواصلة النضال ،م ّتخذً ا القلم /الكلمة
ً
نسختيها الفرنسية ( )1975والعربية ( .)1980ومن ثم الحظت أن الظلم تجاوز األشخاص،
الجنوب في
ْ
ليطاول الجهة ككل".
أمام هذا الحيف ،واصلت جمعية حماية البيئة والطبيعة النضال ،م ّتخذة أساليب تحسيسية مختلفة،
من قبيل اتباع الخطوط البيداغوجية( ((8والصحافة المكتوبة اليومية( ،((8والنزوع التشاركي والدينامية
ووفقا لذلك،
واالنفتاح؛ فجسرت التواصل مع أطراف أخرى لها أدوار مهمة في الفعل التنموي(.((8
ً
قدر أن مضمون هذه التحركات والعمل الجماعي الذي ما انفك ُيذ ّكر بضرورة
بدأت السلطة السياسية ُت ّ
تنفيذ قرار "غلق مصنع الـ  ،"NPKأصبح ذا وزن ،فتمم القرار بالغلق في عام .((8(1988
لم تتوقف جمعية حماية البيئة والطبيعة عند مكسب غلق مؤسسة الـ  ،NPKبل واصلت النضال،
(((8
هدد المدينة ،معتمدة على آليات أخرى
البنى الذهنية نحو الوعي بالمخاطر التي ُت ّ
هادفة إلى توجيه ُ
كامل ،فسرعان
المثاقفة البيئية .ومع ذلك ،لم يكن انخراطها في المشروع التوعوي انخراطًا
ً
ألجل ُ
توجهاته.
ما نجح النظام السياسي القائم في استقطاب بعض الناشطين المدنيين لخلق التناغم مع ّ
وهكذا" ،صارت نوعية التحرك شبه مسايرة للنظام أكثر من معارضتها له"( ،((8وقد أكدت أقوال غالبية
المستجيبين وما جاء في كتاب الجمعية( ((8انتماء غالبية أعضاء الجمعية إلى الحزب المهيمن على
( ((8علولو.

( ((8كتنظيم الدورات التكوينية واأليام الدراسية والحمالت البيئية ونشر الكتب .ينظر :كمون [وآخرون] ،ص .119–35

( ((8جريدتا الصباح وشمس الجنوب :عبد الحميد الحصايري (رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة الحالي) ،مقابلة شخصية في
مقر الجمعية.2021/2/4 ،

( ((8مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،فرع صفاقس ،واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة بصفاقس" .ينظر :المرجع نفسه.

( ((8المرجع نفسه.

( ((8ك ـمــراس ـلــة الـسـلـطــات الـمـحـلـيــة (الـمــراسـلــة رقــم  ،2004/63بـتــاريــخ  5تـشــريــن الـثــانــي /نــوفـمـبــر) ،ورف ــع ال ـش ـعــارات كـتـصــويــر كلمة
"التلوث" في شكل مداخن على حرفي األلف والالم مشيرة إلى مخاطر التلوث الهوائي التي تسببها مداخن السياب .ينظر :كمون
[وآخرون] ،ص .44–35
( ((8الحصايري.

( ((8كمون [وآخرون] ،ص .21
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حدد مكانة الفاعل واألدوار المترتبة على تلك المكانة"(،((8
الدولة .وألن "المنظومة أو النسق عادة ما ُي ّ
فقد رضخ أحمد ال ّزغل ،رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة ،إلغراءات المنظومة ودفع بمواقفه نحو
(((8
قيد األفكار و ُيولّد التبعية والصمت.
المصالح المنفعية الضيقة  ،في مقابل التماهي الذي ُي ّ
لم يكن للجمعية ،على غرار غيرها من الجمعيات واألحزاب ،القدرة على مواجهة االستبداد ،فبدأ المسار
النضالي يتعثر ،وال سيما في مناخ سياسي متسلّط ،غاب فيه سند القوى المعارضة للنظام( ((9ألنها "لم
تكتسب جماهير عريضة في ذلك الوقت بسبب القمع"( ،((9ولم تتخذ النقابة العامة في تلك الظروف
واضحا من سلطة بن علي"( ،((9واكتفت بالسلبية حتى أطلق المديني على هذه الفترة "الحقبة
موقفا نقد ًيا
" ً
ً
(((9
السوداء لالتحاد"  .لذلك زاد نكوص المجتمع المدني وابتعد بعض ناشطيه عن النضال لمصلحة
المناشدة؛ فلم تتشكل في تونس منذ أحداث الخبز ( )1983احتجاجات شعبية ،سواء من أجل مطالب
اقتصادية أو بيئية ،باستثناء بعض التحركات التي انطلقت بين عام  ((9(2006وحدود الثورة في عام .2010
ِ
المطالب البيئية.
شامل ذلك المجتمع المدني ،من حرية التظاهر للتعبير عن
رِم الجميع،
ً
لذلك ُح َ

وتطور الوعي البيئي
سابعا :أزمة المدينة والمجتمع
ً
ّ

لم تكن أزمة المدينة منحصر ًة في جانبها الصناعي وتأثيراته البيئية ،بل شملت التوسع الحضري السريع
واالمتداد العمراني العشوائي( ((9حول المنطقة الصناعية التي أصبحت اليوم تتوسط األحياء السكنية،
الملوثة بامتياز" ،كما يقول تقرير /مقالة سالم الداهش( ،((9محفوفة
ما جعل حياة سكان هذه "المدينة
ّ
تعقيدا ،االكتظاظ واختناق الحركة المرورية وغياب أرصفة ُمخصصة
بالكثير من المخاطر .وما زاد األمر
ً
(88) Watier, Patrick, "G. Simmel et la sociologie actuelle," Société: Revue des sciences humaines et sociales, no. 40
(1993), pp. 165–175.

( ((8ك ــان أحمد الــزغــل مؤسس جمعية حماية البيئة والطبيعة ورئيسها ( ،)2012–1980وهــو ينتمي إلــى حــزب التجمع الدستوري
الديمقراطي التونسي .تولّى رئاسة بلدية صفاقس ( ،)1990–1985وعضو اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ( ،)2004–1993وصارت
عضوا في مجلس النواب خالل الفترة النيابية األخيرة لنظام بن علي .ينظر :الحصايري.
زوجته رياض الزغل
ً
( ((9كحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ( ،)2001والحزب الديمقراطي التقدمي /التجمع االشتراكي التقدمي (.)1983
( ((9مولدي األحمر" ،االنتخابات التشريعية التونسية من  2011إلى  :2019تحديات لمفاهيم الشعبوية والحزب والزعامة" ،المجلة
التونسية للعلم السياسي ،مج  ،1العدد  ،)2020( 3ص .139

(" ((9مناضلون ضد االستعمار وهادئون في عهد بن علي  ...تاريخ مختصر لالتحاد التونسي للشغل" ،ساسة بوست،2020/8/19 ،
شوهد في  ،2022/4/25فيhttps://bit.ly/3QwrbkE :
معارضا (تونس :جمعية هوية المقاومة)2019 ،؛ توفيق المديني" ،اتحاد
( ((9توفيق المديني ،االتحاد العام التونسي للشغل حز ًبا
ً
معارضا" ،العربي الجديد ،2018/3/9 ،شوهد في  ،2022/7/6فيhttps://bit.ly/3AvzKqi :
الشغل التونسي حز ًبا
ً

( ((9يـنـظــر :منير السعيداني وفــؤاد غربالي ،الـحــركــات االجتماعية فــي تــونــس :الـسـيــاقــات ،الـفــاعـلــون ،األفـعــال ،وسـيـنــاريــوهــات التطور
الـمـحـتـمـلــة (تــونــس :الـمـنـتــدى الـتــونـســي لـلـحـقــوق االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،)2018 ،ص  .35–33وهــو كـتـيــب ُق ـ ّـدم لـلـمــؤتـمــر الــوطـنــي
للحركات االجتماعية.
( ((9حي بن سعيدة ( ،)1980وحي العقاربة ( ،)1974ينظر:

Stratégie de développement du Grand Sfax, Phase II: Etude des zones populaires (Sfax: Le bureau d’étude architecture
et innovation, 2011).
(96) Dahech, Beltrando & Quenol, p. 214.

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

للمشاة ،والنقص في محطات وقوف السيارات ،وغياب المساحات الخضراء ،واختالل مخططات
التهيئة العمرانية ،وتمركز اإلدارات والمؤسسات والمحالت التجارية ومحطات النقل الحضري
بالبنى الرئيسة ،مثل الطرق وقنوات
والجهوي وسكك الحديد كلها في قلب المدينة ،وعدم االهتمام ُ
الصرف الصحي( .((9وانبثق من هذه األزمة االجتماعية والبيئية المركبة سياق احتجاجي مطلبي على
المستويين المحلي والشامل ،ساعد في تأسيس حركات اجتماعية ذات مشاغل بيئية .ففي عام ،2006
انطلق ما عرف بـ "حراك خليج المنستير بعد الكارثة البيئية التي حلّت بأهالي مدينة قصيبة المديوني
عندما لفظ البحر كمية هائلة من األسماك ،نفقت على الشاطئ وبدأت تنبعث منها روائح غازية أدت
إلى حاالت عدة من االختناق ،وجعلت من المناطق المحاذية للبحر بيئة طاردة للسكن"( .((9ثم جاءت
دشنت مرحلة جديدة في عالقة
بعدها احتجاجات مناطق "الحوض المنجمي" في قفصة ( )2008التي " ّ
فعليا
المجتمع بالسلطة وعالقة المجتمع المدني بالحركات االحتجاجية واالجتماعية ،وم ّهدت الطريق ً
لثورة .((9("2011

ً
ثامنا :ثورة  :2011-2010البيئة من أولويات المجتمع المدني
الجديد
عرفت تونس ،بداية من  14كانون الثاني /يناير  ،2011زيادة كبيرة في عدد الجمعيات المدنية التي كانت
لها اهتمامات وتوجهات مختلفة .وفي عام  ،2012أصبح عددها اإلجمالي نحو  11ألف جمعية ،بعد أن
(((10
وتنوع مضامينه في إثر الثورة ،تنامت
كان  9آالف جمعية في عام  . 2010ومع توسع النسيج الجمعياتي ّ
هد َف
الحركات االحتجاجية .وفي هذا السياق ،عزمت جمعية حماية البيئة والطبيعة على عقد اجتماع(َ ،((10
لكن هذا االجتماع فشل ،ألن موضوع السياب لم يكن موضو ًعا
إلى مناقشة الوضع البيئي في المدينةْ ،
معيشيا ،إن صح التعبير؛ إذ إن إغالق المصنع كان يعني أن مئات
أيضا موضو ًعا
بيئيا فحسب ،بل كان ً
ً
ً
جدا :إما البطالة ،وإما نقلهم إلى مكان عمل بعيد ،يحرمهم
العمال سيجدون أنفسهم في وضعية صعبة ً
من العيش مع عائالتهم .ومن هذا المنطلق ،حصل صدام بين المناضلين من أجل بيئة نظيفة ،والمؤسسة
النقابية التي كانت مشغولة بمصير منخرطيها( .((10أضف إلى ذلك أن شركة السياب كانت تدفع للنقابة
( ((9أسمهان بنفرج" ،دور البلدية في تحقيق التنمية والتحضر للمجتمع المحلي :دراســة حالة بلدية صفاقس" ،رسالة ماجستير،
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تونس.2007 ،
( ((9مـحـمــد قعلول وإيـنــاس لبيض" ،التحركات البيئية ما بعد الثورة" ،فــي :محمد قعلول [وآخ ــرون] ،مـنــاصــرة الـقـضــايــا الـبـيـئـيــة :من
االحتجاج إلى التقاضي (تونس :المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،)2020 ،ص .25

( ((9السعيداني وغربالي ،ص .3

( ((10زايـ ــد الـهـمــامــي" ،النسيج الـجـمـعـيــاتــي :رهــان تـنـمــوي مستقبلي فــي الـمـنــاطــق الداخلية" ،الـحـيــاة الـثـقــافـيــة ،ال ـعــدد ،)2012( 227
ص .85

( ((10تحت عنوان "الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس بعد غلق السياب" ،بنزل طينة خالل نيسان /أبريل .2011

محملتان بمجموعة من "الباندية" وأعـضــاء من نقابة مؤسسة السياب لمنع االجتماع باستعمال العنف اللفظي
( ((10قــدمــت حافلتان ّ
بعضا من ذلك العنف .ينظر:
القبي الحاضر للتغطية الصحفية ،قد نالهم ً
والجسدي ضد الحاضرين .وحتى الصحافيون ،أمثال ّ
محمد ّ
الحصايري.
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كبيرا من المال تحت عنوان الخدمة االجتماعية للنقابيين( ،((10ما اعتبره أنصار غلق المصنع وسيلة
ً
مبلغا ً
تمعش ،تحاول النقابة الحفاظ عليها .وقد أحدثت هذه الواقعة شر ًخا في صفوف المجتمع المدني؛ إذ
ّ
لم يستطع المعنيون بالمسألة البيئية إيجاد صيغة تفاهم – على الرغم من المصلحة االجتماعية المشتركة
الهوة المستحدثة بين مصالحهم اآلنية المتضاربة.
بينهم – ُتقلّص ّ
أسس ناشطو جمعية حماية البيئة والطبيعة تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس
ولتجاوز هذا المأزقّ ،
التي تجمع هياكل جمعياتية متعددة ،وقد تم ّكنوا بذلك من المرور إلى نضال أكثر تعبئة واتسا ًعا،
وعمليا ،استعملت تنسيقية البيئة والتنمية شبكات التواصل
يخلق تواز ًنا في مواجهة الموقف النقابي.
ً
االجتماعي في إثر انقشاع غيمة الرقابة على الفضاء االفتراضي( ،((10وأسست صفحة على موقع فيسبوك
غلق السياب"  ،((10(Fermons la SIAPEوقد عكس اسمها /شعارها البعد التشاركي للفاعلين؛
باسم " ِل ُن ْ
إذ تضمنت دعوة ُمطلقة إلى الجميع (من دون تحديد صفة) بصيغة األمر وبضمير المتكلمين .ما عاد
تحول إلى "جعل الشيء ُمشتر ًكا ،كما يقول
التواصل هنا ُم
نحصرا في بعده الفردي أو النخبوي ،بل ّ
ً
جان كازنوف  ،Jean Cazeneuveأي االنتقال من حالة فردية [ونعني بها الخروج من النخبة] إلى
حالة جماعية"( .((10وضمت هذه الصفحة االفتراضية شرائح اجتماعية شتى (من التالمذة والطالب
والعاطلين عن العمل والتجار والحرفيين والمدرسين والمحامين واألطباء وغيرهم) التي لم يكن في
وسعها االنضمام بمثل هذه السرعة في غير هذا الفضاء االفتراضي( ،((10وكسبت ثقة المتابعين من خالل
نشر المعلومات والنقاشات ومحاضر الجلسات المتعلقة بالصراع مع السياب(.((10
(((10

أما على المستوى العملي ،فقد اتبع الناشطون في هذه الحركة االجتماعية استراتيجية براغماتية
أل يطرح أول التحركات مطلب غلق مصنع السياب،
متحركة؛ إذ اختاروا ،كما يقول رافع بن محفوظّ ،
ألن تحقيقه كان غير مضمون ،والحال أن الحاجة كانت أكيدة إلى االنتصار في أول تحرك .فاتفقوا
على موضوع تلوث الشواطئ الشمالية للمدينةُ ،مراهنين في ذلك على تعلق أكثرية الناشطين باالنتماء
إلى المكان( .((11ولما كان المطمح الذي يقود هؤالء الناشطين هو انتصار التحرك ،فإنهم ب َدوا حذرين،
سابقا .لذلك ،حددوا األولويات وفق رهانات معينة ،فكانت
تعرضهم للعنف ً
آخذين في اعتبارهم تجربة ّ
( ((10فرنان ،ص .47
جمعياتيا ومنظمة .من أهم فاعليها :جمعية حماية البيئة والطبيعة ،والرابطة التونسية
هيكل
(ُ ((10أحدثت في عام  ،2013وتضم 40
ً
ً
للدفاع عــن حقوق اإلنـســان فــرع صفاقس الجنوبية ،والجامعة التونسية للبيئة والتنمية ،وجمعية صحة وبيئة ونقابة الفالحين .ومن
اهتماماتها غلق "السياب" ،واالنطالق في الدراسات الضرورية إلزالة التلوث في مدينة صفاقس.
( ((10كـ ــان بــن عـلــي ُيـحــاصــر حــريــة ال ــرأي والـتـعـبـيــر بـمــا فــي ذلــك الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي .يـنـظــر :كــريــم الـمــرزوقــي" ،إنترنت تــونــس زمــن
أيضا" ،ألترا تونس ،2017/3/18 ،شوهد في  ،2022/7/6فيhttps://bit.ly/3agqWtw :
بن علي :بوليسية إلكترونية ً
(ُ ((10أنشئت في  24أيار /مايو "Fermons la SIAPE," Facebook, accessed on 10/2/2021, at: https://bit.ly/3y2llA0 :2015

( ((10يورغن هابرماس ،إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة ،ترجمة عمر مهيبيل (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2010 ،ص .8

( ((10فـ ــي الـصـفـحــة  45ألــف عـضــو :حــافــظ الـهـنـتــاتــي (الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم تنسيقية الـبـيـئــة والـتـنـمـيــة) ،مـقــابـلــة شـخـصـيــة ،مـقــر إذاعــة
ديوان  FMفي صفاقس.2020/10/14 ،
( ((10المرجع نفسه.

( ((11بن محفوظ؛ الحصايري.

تاسارد
يسنوت ةنيدم يف ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا لّكشتو يئيبلا يعولا

شجع الناشطين
األولوية لمسيرة "لنستعد الشواطئ" .وقد القت هذه الخطوة الكثير من النجاح ،ما ّ
المضي ق ُُد ًما نحو مطلبهم األساسي.
على
ّ
وهكذا ،في حين تغافل السياسيون عن المسألة البيئية ،متهافتين على موضوع المشاركة السياسية
(حوالى  210أحزاب في عام  2019بعد أن كانت  10فقط قبل ثورة عام  )2010بح ًثا عن المناصب ،ألّف
كبيرا من المواطنين
جزءا ً
النضال الرقمي بين قسمين من عناصر المجتمع المدني الصفاقسي ،وجعل ً
يؤمنون بالفكرة نفسها ،آملين في التحول إلى معيش ٍ
خال من مصادر التلوث البيئي ،ومن ثمة أسهمت
تنسيقية البيئة والتنمية في بلورة ونشر الوعي الجماعي بالبيئة النظيفة كأحد شروط الحياة الصحية
حدد
والتنمية ،بل شجعت على تأسيس حركات اجتماعية جديدة ،ظهرت في شكل مسيرات مختلفةّ ،
مختلفا ،لكن الجميع يلتقي في الهدف األساسي وبجمهور
شعارا
معي ًنا ،واستخدم
ً
ً
كل منها هدفًا ّ
يشارك هنا وهناك.
 .1مسيرة "لنستعد الشواطئ"

انطلقت هذه الحركة في حزيران /يونيو  ،2015لتنظيف شاطئ االصطياف القديم للمدينة .ووفق المبدأ
العام الذي يحكم الحركات االجتماعية ،وهو تش ّكل هوية جماعية سياقية تخدم مطالب الحركة ،راهن
الناشطون على إذكاء المشاعر المشتركة بشأن الحق في العيش في بيئة صحية ،مستخدمين ذاكرة
ومجملة من خالل سرديات
جماعية ممتدة في الزمن بشأن ما كانت تنعم به المدينة من شواطئ نظيفةُ ،
إيجابية تقارن الماضي بالحاضر .فلطالما رد ّد "الصفاقسية" قصص اصطيافهم في شواطئ مدينتهم
التي افتقدوها منذ أن "تقرر سنة  1975منع السباحة [فيها] بسبب التلوث"( .((11وقد ُوفّقت المسيرة في
تنظيف تلك الشواطئ المتجذرة في المخيال الجماعي للمتظاهرين ،وحققت تعبئة مهمة ،وفتحت
مجال التضامن بين مؤسسات عدة على الصعيد المحلي ،كالوالية ووزارة التجهيز ،ورفعت أكثر من
ثالثين ط ًنا من فضالت البناء المبعثرة على طول الشاطئ( .((11و ُف ِتح المدخل المؤدي إلى شاطئ
مغلقا ( ،)1975وجرى تنظيفه وتهيئته والحصول على إقرار بصالحية
"الكازينو" ( )2017بعد أن كان ً
مياهه للسباحة ( ،)2021كما ُت ّبين ذلك الوثائق الرسمية للجمعية.
 .2حركة "تخنقنا"

(((11

كانت مسيرة "لنستعد الشواطئ" محورية في تاريخ نضال المجتمع المدني من أجل بيئة نظيفة في
يسر تش ّكل تحرك ٍ
(خنقنا) .وقد راهنت استراتيجية
ثان أخذ اسم /شعار "تخنقنا" ُ
مدينة صفاقس ،ما ّ
هذه الحركة على رمزية تاريخ الثورة ( 14كانون الثاني /يناير  )2010الستمالة الرأي العام ولمزيد من
التأثير في الحكومات ،فجمعت نحو  10000شخص من المحتجين المتنوعين ،بمن فيهم  9نواب
( ((11فرنان ،ص .37

( ((11المرجع نفسه ،ص .41

( ((11سارت من وسط المدينة ،متجهة إلى معمل السياب في  14كانون الثاني /يناير .2016
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مزيدا من
نائبا يمثلون الجهة في المجلس التشريعي من أحزاب مختلفة) ،ما أضفى ً
(من مجموع ً 16

سياسيا من منظور األحزاب المشاركة( .((11نادت
الشرعية على الحركة ومطالبها ،وجعل منها رها ًنا
ً
الحركة بضرورة تفعيل قرار غلق مصنع السياب ،لكن الصراعات القديمة بين المنظمة النقابية والشركة
من جهة ،والمجتمع المدني المدافع عن البيئة من جهة أخرى ،عادت من جديد إلى واجهة األحداث،

وبدأت المدينة تعيش حالة شد وجذب ،انشطر فيها المجتمع المدني صفين :من جهة الشق النقابي
الذي يضع في أولوياته ضمان العمل لمنظوريه ويرى في إغالق المصنع من دون ضمانات للعمال

للتلوث ،مسنودة باألحزاب التي
ً
تهديدا لمصدر عيشهم الوحيد ،ومن جهة أخرى الجمعيات المناهضة ّ

تريد كسب األنصار ،وربما ،في السياق نفسه ،تحجيم وزن النقابة في صنع المواقف السياسية العامة
في البالد .ومرة أخرى ،لم تستجب شركة السياب والحكومة واالتحاد لهذه الحركة ،مفضلة األولويات

االقتصادية واالجتماعية على االنتصار للقضية البيئية.
 .3حركة "يزي"

(((11

مرة أخرى ،يعود أنصار البيئة في المدينة إلى الحركة من خالل تنظيم مظاهرة كبرى في المدينة ،وقد
وضعوا على وجوههم كمامات /أقنعة ورقية ،تحمل شعار الحركة ،وهو "يزي" ،أي يكفي ،مقتر ًنا بشعار

المشبعة بالغازات(.((11
الموت في إشارة إلى خطورة الوضع البيئي الذي تسببه أدخنة مصنع السياب ُ

وخالل حركتهم ،راهن الناشطون على رمزية األمكنة (الساحة المقابلة للوالية ،أعلى هرم السلطة
المحلية) ،كما راهنوا على الديمومة في الزمن؛ إذ امتدت الحركة طوال أكثر من شهر ،مسنودة في
ذلك بعريضة وقّعها  45000شخص من سكان المدينة ،يطالبون فيها بوضع حد للحالة البيئية الكارثية

لمدينتهم ،وضرورة غلق المصنع المتسبب بذلك؛ من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على
السلطات المعنية .وقد أدى هذا التحرك إلى خلق أرضية جديدة للتفاوض بين جميع األطراف :ترسيخ

مبدأ التفاوض بين األطراف المتنازعة على الصعيدين الجهوي والوطني (الحكومة المركزية)(،((11
قدم كل طرف حججه .وأفضت النقاشات والمفاوضات إلى االتفاق على إنشاء سبعة مشاريع
حيث ّ
حبرا على ورق(.((11
بديلة من نشاط شركة السياب ،لكن االتفاق بقي ً

( ((11فرنان ،ص .46–45

( ((11بين  22شباط /فبراير و 24آذار /مارس  ،2017أمام مقر والية صفاقس.
( ((11بنفرج ،ثقافة المؤسسة في مجتمع ديناميكي ،ص .246

( ((11جــرى في مقر والية صفاقس ،في  22آذار /مــارس  ،2017وأشرفت عليه وزيرة الطاقة والمناجم (هالة شيخ روحه) ،بحضور
ممثلين عن السياب في صفاقس ،وعن تنسيقية البيئة والتنمية ،وعن االتحاد الجهوي للشغل ،وعدد من نواب الجهة .ينظر :إذاعــة
صفاقس 22 ،آذار /مارس  ،2017س ،13h:06mn :متابعة شخصية.

الرفيع  Simple Super Phosphate, SSPكمقترح عن السياب ،وجرى في المقابل اقتراح
( ((11تــم رفض مشروع أحادي الفسفاط ّ
عياد (مدير مصنع السياب) ،مقابلة شخصية في مكتبه .2020/3/11 ،ولالطالع على هذه المشاريع ،ينظر:
مشاريع بديلة :صابر بن ّ
بنفرج ،ثقافة المؤسسة في مجتمع ديناميكي ،ص .133
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تاسعا :المكاسب واإلخفاقات
ً

عموما لم ُتوفّق في غلق مصنع السياب.
على الرغم من المكاسب التي حققتها تلك التحركات ،فإنها
ً
تتكيف مع شروط المحيط ،بل استخدمت استراتيجيات
ولم تتقبل المؤسسة النزوع نحو التغيير ،ولم ّ
(((11
خطابيا بما ا ّتفق عليه  ،بل تهاونت الحكومات المتعاقبة في
إل
أساسها التشبث بالبقاء ،ولم تلتزم ّ
ً
إيجاد حلول جذرية للقضية ،ولم تحاول حتى االهتمام بميناء الصخيرة البديل ،حوالى  90كلم جنوب
صفاقس ،لتخفيف الضغط على ميناء صفاقس ،واالستفادة من ذلك جهو ًيا في اتجاه االنفتاح من هناك
على ليبيا وأفريقيا(.((12
رابعا تحت
لكن المجتمع المدني البيئي ،إن صح التعبير ،في صفاقس لم يستسلم ،وش ّكل تحر ًكا ً
شعار "يزي ما سكتنا على الوعود  ...خلي صغارنا تعيش"( ،((12وقد انتهى هذا التحرك إلى نوعين من
االنتصارات:
صلبا ،تجاوز حدود المؤسسات والحكومات
بيئيا ً
وعيا ً
االنتصار األول كان معنو ًيا؛ إذ خلقت الحركة ً
والتفكير في الحاضر ،لي ّتجه إلى االهتمام بالمستقبل وأجياله (صغارنا /أطفالنا) .ويمكن أن نالحظ هنا
تحول عندهم إلى مسؤولية مجتمعية وإدراك ثقافي
أن الوعي الحاد لناشطي الحركة بالمخاطر البيئية ّ
مطلبا
عميق لمخاطر البيئة غير الصحية التي تخلقها الصناعة في العصر الحديث ،بعدما كان التصنيع ً
عاما تقوده هواجس التشغيل واإلنتاج والتحديث.
ً
مدينيا؛ إذ خلقت الحركة بنشاطها وتنويعها لوسائل التوعية والتحشيد
عمليا
االنتصار الثاني كان
ً
ً
أول بين األطراف المعنية بالقضية :شركة السياب
والتحرك الميداني ،بيئةً عالئقيةً جديد ًة مختلفةً ،
وثانيا بين الحركة والحكومات المتعاقبة التي اعترفت بالحركة
والنقابة ومناصرو البيئة في المدينة؛
ً
وشرعيتها وأهميتها االجتماعية في سياق انهارت فيه ثقافة االستبداد السياسي ووسائله القمعية القاسية؛
لوث أجواء المدينة وضواحيها طوال عقود ،وتسبب
فكانت النتيجة أن أخذ قرار غلق المصنع الذي ّ
باألمراض وحرم السكان من ارتياد الشواطئ ،وجعل صفاقس مدينة طاردة لمن يرغب في االستقرار
درسا من دروس كفاح المجتمع المدني بتفاعل مع الحركات االجتماعية
فيها .وكان ذلك االنتصار ً
البيئية.

خاتمة
لقد ركزنا في دراستنا على المسار السوسيوتاريخي لتش ّكل حركة اجتماعية بيئية في مدينة صفافس،
وعلى انتصارها بعد مرحلة نضال معقدة وطويلة النفس ،سمح بها المناخ الديمقراطي بعد الثورة
(.)2010
( ((11بنفرج ،ثقافة المؤسسة في مجتمع ديناميكي ،ص .263–261

( ((12حاسم كمون.

( ((12في  18نيسان /أبريل  ،2019أمام مقر والية صفاقس.
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وفي تجارب "الربيع العربي" المكللة حي ًنا بالنجاح النسبي ،وحي ًنا آخر بالفشل الذريع (على األقل
حتى اآلن) الذي أنتج حرو ًبا أهلية مدمرة ،بقيت الدراسات تؤكد الدور الحاسم الذي قام به المجتمع

المدني التونسي في تب ّني الثورة ،وحتى في قيادتها (دور االتحاد العام التونسي للشغل في ذلك)،
وهذا صحيح .لكن ُتحيل مقولة المجتمع المدني في غالبية األحيان إلى منظمات مدنية مستقلة،

ونقدا للمشاريع
تنشأ لمقاومة سيطرة الدولة على الحياة العامة ،ف ُتش ّكل بذلك أطر مقاومة واستقاللية ً

االستبدادية ،ل ُتبقي جذوة النضال من أجل الحرية في شتى معانيها م ّتقدة .وقد ّبينت دراستنا أن مقولة

المجتمع المدني تبقى ستاتيكية إذا لم نربطها بمقولة الحركات االجتماعية ،بحسب التعريف الذي

سابقا ،والذي عدنا فيه إلى أالن توران؛ ذلك أن الحركات االجتماعية ،بديناميتها واعتمادها
قدمناه
ً
ّ

على الفعل والحركة وتنوع المواضيع االجتماعية التي تشتغل بها ،تعطي تنظيمات المجتمع المدني

حركيا يخترق االنتساب الطبقي والمهني وحتى
عدا
(الجمعيات والنقابات وحتى األحزاب) ُب ً
ً
(مثل الدفاع عن حقوق المرأة) ،من دون أن تحصر نفسها في
االختصاص في مجال نشاط محدد
ً
تبدل مستمر ،بحسب
قضية بعينها؛ إذ إن نضال الحركات االجتماعية وجمهور المشاركين فيها في ّ
أيضا أن المؤسسة النقابية ،بوصفها منظمة مهنية،
السياق والمطلب والموارد .وقد ّبينت دراستنا ً
ملتزمة بالدفاع عن مصالح فئة بعينها من المجتمع الصفاقسي ،لم تستطع أن تنضم إلى حركة رأت

عاما على جميع سكان المدينة.
فيها
ً
تهديدا لمصالح منظوريها ،على الرغم من أن الضرر كان ًّ
وبطبيعة الحال ،ومن الناحية الموضوعية ،لم تكن النقابة ضد غلق السياب على نحو مطلق ،بل

وضعت شروطًا لذلك ،تضمن مصالح منتسبيها بوصف ذلك أولوية من وجهة نظرها ،لكن من المهم

غير المعادلة .ومن خالل
ً
أيضا مالحظة أن نشاط الحركات االجتماعية البيئية في صفاقس هو الذي ّ
هذه المالحظة يمكن أن نخرج بالسؤال المزدوج التالي :الجزء األول منه يطرح موضوع العالقة

بين الحركات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في الوضعيات االنتقالية ،كما هي الحال في

التجربة التونسية ،وهذا موضوع شبه بكر من الناحية المعرفية على األقل في الحالة العربية .أما الجزء

فعمليا ليست
الثاني ،فيسائل كيفية تصنيف الحركات االجتماعية وفهمها في بيئة سياسية استبدادية.
ً

منظمات المجتمع المدني هي التي أشعلت الثورة في تونس ،على الرغم من أنها كانت الحاضنة

لها ،بل الحركات االجتماعية الفاعلة .وهنا ُيطرح المشكل التالي :في النظم االستبدادية يكون

لمنظمات المجتمع المدني عادة دور المقاومة والصمود في وجه النظم التسلطية ،لكن الحاالت
الثورية تتطلب الحركة والفعل خارج الضوابط التي يضعها االستبداد ،وحتى خارج المنظومة التي

تحكم عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني نفسها ،فكيف يمكن أن نص ّنف ونفهم الحركات
المفاجئة القادرة على حشد األنصار خالل فترة كافية إلسقاط مثل تلك النظم ،على الرغم من

أنها ال تتحرك في مجال ديمقراطي ُيم ّكنها من التخطيط والتماسك؟ من الناحية المعرفية يتطلب
هذا التساؤل إعادة صوغ العالقة التوصيفية والتحليلية بين مفهومي المجتمع المدني والحركات
االجتماعية.
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نمو سكان المناطق الحضرية في العراق وآثاره
االجتماعية واالقتصادية
Urban Population Growth in Iraq and its Social
and Economic Impact
وتمهد
،ومكانيا
زمانيا
 تبحث هذه الدراسة في تطور نمو السكان الحضر في العراق:ملخص
ّ
ً
ً
 وتتناول توزيع،لذلك بخلفية نظرية تخص التحضر الهامشي وعالقته بتوسع النظام الرأسمالي
وخصوصا الهجرة
،مكونات النمو الحضري
ً
ّ  وتح ّلل،السكان الحضر على مستوى المحافظات
، ومدى مساهمتها في تضخم عدد سكانها، مثل بغداد،الريفية – الحضرية إلى المدن الكبرى
 وتتوقف عند التأثيرات االجتماعية واالقتصادية التي نتجت من نمو.وتدرس الهجرة القسرية
وخصوصا السكن
،السكان الحضر وما أفرزته من مشكالت كبرى على مستوى أزمة السكن
ً
 في تغذية الموقف السلبي للشباب2003  ومساهمة ذلك بعد عام،العشوائي والفقر والبطالة
 كما تعالج."2019  وعالقته باندالع "انتفاضة تشرين،من األحزاب الدينية والسياسية الحاكمة
.الدراسة إشكالية هيمنة المدن الكبرى على الشبكة الحضرية ونتائجها
، السكن العشوائي، الهجرة الريفية – الحضرية، التحضر الهامشي، العراق:كلمات مفتاحية
.هيمنة المدن الكبرى

Abstract: The study examines the development of urban population growth in Iraq
temporally and spatially, presenting a theoretical background concerning marginal
urbanization and its relationship to the expansion of the capitalist system. It
examines the distribution of urban populations at the provincial level, and analyses
urban growth, especially rural–urban migration to large cities such as Baghdad,
and the extent to which this contributes to the increased population, as well as
forced migration. The paper investigates the social and economic impact of the
urban population growth and the major problems it produced regarding housing,
especially informal housing, poverty and unemployment. The study looks at how
this helped feed the negative attitude of young people towards the ruling religious
and political parties post–2003, and its relationship to the outbreak of the October
2019 uprising. The study also addresses the problem and consequences of the
dominance large cities over the urban network.

Keywords: Iraq, Marginal Urbanization, Rural–Urban Migration, Informal
Housing, Large City Dominance.
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مقدمة
ال يمكن دراسة عملية التحضر في أي بلد من دون بحث المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
التحوالت في المناطق الريفية
والسياسية ذات التأثيرات المتبادلة ،وكذلك من دون دراسة
ّ
وعالقتها بالمدن .وينطبق هذا بأجلى صوره على البلدان النامية ،ومنها العراق.
بطريقة ما ،كانت حياة المدن والمناطق الريفية العشائرية في وديان العراق وأنهاره متناقضة فيما بينها.
وكان وجود عشائر قوية يعني ،في القاعدة ،وجود مدن ضعيفة بالتالزم .وعلى العكس ،فإن نمو المدن
كان يعني تراجع العشائر .وهكذا ،فخالل القرنين الثالث عشر والثامن عشر – وهي الفترة التي شهدت
تقريبا لسدود
أفول الخالفة العباسية وغزوات السلب التي قام بها الخانات المغولية ،والتخريب الكلي
ً
الري القديمة ،والغزوات األخرى بما فيها غزوات المغول التيموريين والصفويين والعثمانيين ،والحرب
تكرارا ،أال وهي الضعف
التركية – الفارسية الطويلة والمتقطعة – كانت هناك حقيقة واحدة أكدت نفسها
ً
الشديد الذي أصاب المدن .وكان األمر المالزم بالضرورة تقدم سلطة العشيرة .لكن الحياة الجديدة
واألفكار التي تغلغلت في العراق ،خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،من خالل االتصاالت
والروابط الجديدة مع العالم الرأسمالي وعوامل أخرى ،قلبت هذا االتجاه التاريخي ،وأ ّدت إلى نهوض
المدن مجد ًدا وبداية تراجع النظام العشائري((( .وعلى الرغم من أن هذا التراجع لم َيجرِ بصفة خطية؛ إذ
الحد من نفوذ هذا النظام ،وإما في
دورا ،إما في
ّ
أ ّدت األنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق ً
مجسدة لما أطلق عليه كريم
وأمنيا
معينة لتوظيفه
واجتماعيا ،فإن الظاهرة تبدو ّ
ً
سياسيا ً
ً
تقويته في فترات ّ
حمزة "تخادم الدولة والمشيخة"(((.
بدءا من عام  1914وانهيار
في القرن العشرين ومع وقوع العراق تحت االنتداب البريطاني بعد احتاللهً ،
تحوالت كبرى على المستوى
االمبراطورية العثمانية وتأسيس الدولة العراقية في عام  ،1921حدثت ّ
وتوسع
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والديموغرافي والثقافي ،ساهمت في نمو المدن عدد ًيا
ّ
مساحتها وتضخم عدد سكانها ،نتج ذلك من النمو الطبيعي لسكانها واستقطابها المزيد من تدفق
تيارات الهجرة الريفية – الحضرية .لكن هذا النمو والتوسع خلقا المزيد من المشكالت االجتماعية
واالقتصادية والسكنية والبيئية في المناطق الحضرية ،التي بات يصعب حلّها مع مرور الوقت؛ ألن هذا
وخصوصا
النمو لم ترافقه خطط تنمية اجتماعية – اقتصادية مستدامة ومتوازنة للحكومات المتعاقبة،
ً
بعد احتالل العراق في عام .2003
ال ينفرد العراق بهذا االتجاه؛ إذ من سمات التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان النامية تر ُّكز
االستثمارات والسكان في عدد قليل من المدن الرئيسة بفعل آلية السوق؛ ما ساهم في بقاء المراكز
((( حـنــا بطاطو ،الـعــراق :الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة والـحــركــات الـثــوريــة مــن الـعـهــد الـعـثـمــانــي حـتــى قـيــام الجمهورية ،ترجمة عفيف الــرزَّاز
(بيروت :مؤسسة األبحاث العربية ،)1990 ،الكتاب األول ،ص .42
((( للمزيد يراجع :كريم حمزة" ،تاريخ االستخدام السياسي للهوية العشائرية في العراق :تخادم الدولة والمشيخة"ُ ،عمران ،مج ،5
العدد ( 19شتاء  ،)2017ص .118–89
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الحضرية األخرى تعاني مظاهر تخلّف أوضاعها االقتصادية واالجتماعية الذي له انعكاس مباشر على
نموها الحضري((( .وينطبق هذا على
الهياكل المكانية القتصاد تلك المراكز الذي يعتمد عليه مستقبل ّ
الحقا.
مدن العراق ،كما نبين
ً
ومكانيا ،وتم ّهد لذلك بخلفية نظرية تخص
زمانيا
تبحث الدراسة في تطور نمو السكان الحضر
ً
ً
مجتمعات الهامش والتحضر الهامشي وعالقته بتوسع النظام الرأسمالي في البلدان النامية .وتتناول
وخصوصا الهجرة
مكونات النمو الحضري،
ً
توزيع السكان الحضر على مستوى المحافظات ،و ُتحلّل ّ
الريفية – الحضرية إلى المدن الكبرى مثل بغداد ،ومدى مساهمتها في تضخم عدد سكانها ،وتدرس
الهجرة القسرية .وتتوقف عند التداعيات االجتماعية واالقتصادية التي نتجت من نمو السكان الحضر،
وخصوصا السكن العشوائي والبطالة والفقر،
وما أفرزه منمشكالت كبرى على مستوى أزمة السكن،
ً
ومساهمة ذلك في تغذية الموقف السلبي للشباب من األحزاب الدينية والسياسية الحاكمة ما بعد
عام  ،2003وما ارتبط به من اندالع "انتفاضة تشرين  ."2019وقد اتبعت الدراسة المناهج التالية:
الوصفي والكمي والمقارن ،واستفادت من األشكال البيانية والجداول التي جرى إعدادها في التحليل
واالستنتاج.

ً
أوال :خلفية نظرية
كل من
في مجتمعات الهامش ،من الضروري تبيان الكيفية التي يشمل بها التراكم الرأسمالي ً
المدينة والريف في عملية مترابطة وغير متكافئة ،تؤدي إلى تنمية متناقضة .ولذلك ،علينا فحص
توجه العمالة
تغلغل الرأسمالية في الزراعة ،وما ينتج منه من فائض نسبي من السكان ،ومن ثم ّ
الريفية نحو المراكز الحضرية((( .بهذه الطريقة ،يصبح من الممكن تقدير التأثيرات المترابطة ،لكن
المختلفة ،للتطور الرأسمالي في المدينة والريف ،ولفهم التحضر في عملياته األوسع المتمثلة في
التقسيم اإلقليمي والطبيعية االجتماعية للعمل .لذلك يمكن باختصار اإلشارة إلى أنه يمكن فهم
التحضر الرأسمالي األولي في مجتمعات األطراف ،على ٍ
نحو أفضل ،من خالل تحليل العمليات
المترابطة ،لكن المتمايزة ،وتسارع التركز المكاني لمجموع وسائل إعادة إنتاج رأس المال وقوة
العمل والتغلغل الرأسمالي في الزراعة وعالقته بنزوح القوى العاملة .ومن خالل الفحص المفصل
ميل إلى تفسير
للتوغل هذا ،من الممكن تج ّنب التعريف المركزي األوروبي((( ،الذي يعكس ً
العالم بحسب القيم والتجارب األوروبية أو األنكلو–أميركية ،وقد استخدم في هذا المعنى أول مرة
((( حسن محمود علي الحديثي" ،سياسة التنمية المكانية وعالقتها بالتطور العمراني للمدن :بحث تحديد بعض المفاهيم واألطر
النظرية" ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ،مج ( 17آذار /مارس  ،)1986ص .166
((( للمزيد حول هذه النقطة ،يراجع :هاشم نعمة فياض" ،مفاهيم نظرية في الهجرة السكانية :دراسة تحليلية مقارنة"ُ ،عمران ،مج ،7
العدد ( 26خريف  ،)2018ص .12–11

(5) David Slater, "Capitalism and Urbanisation at the Periphery: Problems of Interpretation and Analysis with Reference
to Latin America," in: David Drakakis–Smith (ed.), Urbanisation in the Developing World (London: Croon Helm, 1986),
p. 14.
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في عام  ،(((1927وفي تقديرنا قد طغى هذا التعريف أو التحديد على عدد غير قليل من الكتابات
حتى في البلدان النامية.
وخصوصا المحسوبة على اليسار ،ربط عملية التحضر في البلدان النامية
حاولت كتابات مختلفة،
ً
نموذجا لما ُيسمى
بمدرسة االقتصاد السياسي للتنمية .ويمكن تصنيف هذه المقاربة العامة بأنها تمثل
ً
"التحضر الهامشي"((( .ولتلخيص بعض التفسيرات ذات التوجه الماركسي للتحضر في ظل الرأسمالية،
يشير ديفيد سالتر إلى أن الميزة األكثر إيجابية لهذه األدبيات هي الدقة النظرية ،وعرضها لألرضية
المفاهيمية .لكن تبقى الصعوبة الرئيسة في الربط بين التنظير العام وتطبيق المنهج النظري ،لفهم عملية
معينة ،خالل فترات تاريخية محددة((( .وهذا ينطبق على حال البلدان النامية.
التحضر في مجتمعات ّ
عبرت عنها الماركسية؛ إذ
يرى بعض المنظرين االجتماعيين أن المدينة ُتظهر التوجهات الرأسمالية التي ّ
ال يزال لرأس المال وتراكم األرباح األسبقية؛ إذ يميل الذين يتوفرون على القوة السياسية واالقتصادية
إلى تشكيل الكيفية التي ترتبط بها بنية المدينة مع سكانها .وهم يعتقدون أن المشكالت االجتماعية
والبيئية الكثيرة التي تواجه السكان الحضر اليوم تعكس هذا التراث من االستقطاب الحاصل في التطور
السياسي والطبيعة التنافسية الناجمة عن هيمنة رأس المال في مدن معظم البلدان النامية ،وهذا يخلق
طبقة من المواطنين الذين هم باستمرار تحت رحمة البنية الرأسمالية للمدن .وتشير الدالئل إلى أن
هذه الفئات من الناس غير القادرين على المنافسة ،بسبب أوجه القصور الفردية والهيكلية ،تعاني الفقر
يتعين عليها مواجهتها في معظم المدن((( .وهذا ما نالحظه في الكثير من
والبؤس بسبب الحالة التي ّ
المدن في البلدان العربية ،ومنها العراق.
حقيقةً  ،إن هناك طبقة من الناس في المدن ال تزال معزولة ويستغلها الذين يحتكرون رأس المال من
أجل تحقيق األرباح من أولئك .ويتم ّثل هذا التحليل في النظرية الماركسية ،ويدل على أن الوجه
المتغير للمدن ،وكذلك عملية التحضر ،يمكن أن يخلقا مثل هذه االختالالت(.((1
من ناحية أخرى ،في الكثير من األحيانُ ،ينظر إلى مدن البلدان النامية باعتبارها مترادفة مع مفهوم
المدينة ما قبل الصناعية .وكما هو معروف ،فإن أول من أكد فكرة المدينة ما قبل الصناعية بصفتها
شكل حضر ًيا متمي ًزا هو جدعون سجوبيرغ  .)1960( Gideon Sjobergمن السمات النموذجية لمثل
ً
هذه المدن كونها ذات طابع تتعدد فيه الوظائف االقتصادية .ومن الناحية الجغرافية ،حدد سجوبيرغ
ثالثة تعميمات رئيسة ترتبط بالبنية المكانية للمدن ما قبل الصناعية .األول ،تنزع مجموعات النخب
(6) "Eurocentric," Merriam–Webster, accessed on 4/6/2022, at: https://bit.ly/3xGJNpv
(7) Alan Gibert & Josef Gugler, Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World, 2nd ed. (Oxford:
Oxford University Press, 1993), p. 42.
(8) Slater, p. 16.
(9) Okeke V. U. & E. O. Ahaotu, "Linking Urbanization to Urban Poverty: Marxist Interpretation," International Journal
of Environmental Design & Construction Management, vol. 21, no. 4 (June 2021), p. 392.
(10) Ibid., p. 393.
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االجتماعية إلى السكن قرب المركز الحضري ،على مقربة من األبنية اإلدارية ذات الطابع الرمزي
واالعتباري ،بينما يتجه الفقراء إلى العيش في هامش المدينة .الثاني ،عادة ما ُتقسم مثل هذه المناطق
ذات البعد الطبقي االجتماعي الواسع إلى مزيد من األحياء أو المناطق المتميزة .الثالث ،تتميز المناطق
الحضرية ما قبل الصناعية بضعف التمايز الوظيفي الواضح ألنماط استخدام األرض ،حيث يجري
استخدام معظم األراضي في استعماالت متعددة ،مثل العمل والسكن؛ فعلى سبيل المثال ،نرى وجود
ورش التصليح داخل المناطق السكنية ،وتكون هذه الميزة بالطبع على عكس التنميط االجتماعي
الموجود في معظم المدن الصناعية وما بعد الصناعية(.((1

ّ
التحضر في العراق
ثانيا :مفهوم
ً

(توسع المدن) عملية اجتماعية – اقتصادية معقدة ،يتغير فيها التوزيع المكاني للسكان من
التحضر
ّ
ّ
تغي ًرا في المهن السائدة وأسلوب الحياة والثقافة
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية .وتتضمن ّ
تغي ًرا في البنى الديموغرافية واالجتماعية للمناطق الحضرية والريفية .وتكون النتيجة
والسلوك ،ومن ثم ّ
الرئيسة للتحضر ارتفاع عدد المستوطنات الحضرية واتساع مساحاتها وتزايد عدد سكانها ،مقارنة بسكان
األرياف( .((1وقد وصف كارل ماركس ذات مرة التاريخ الحديث بأنه "تمدين الريف" ،وهو قول دقيق
ينطبق على معظم أجزاء العالم النامي(.((1
وتتم ّثل إحدى المشكالت المهمة ،التي تواجه الباحث في دراسته التحضر في العراق ،بعدم دقة تعريف
المدينة؛ إذ يستند التصنيف الحكومي إلى أساس إداري .وعلى الرغم من أن المعطيات اإلحصائية
الرسمية مرتبة في جداول ،بحسب سكان المدن واألرياف للوحدات اإلدارية المختلفة ،فإنها ال تعطي
أي تحديد واضح ودقيق لسكان المدن واألرياف .ويشير فحص المعطيات ألصغر وحدة حضرية إلى
أن اإلحصاء العام للسكان يحدد السكان الحضر ،استنا ًدا إلى الوضعية اإلدارية .من هنا ،فهو يعتبر
كل مكان توجد فيه بلدية ،هو مدينة ،بغض النظر عن االعتبارات األخرى .أما البلديات ،فإما أن تكون
كليا ريفية أو تحوي
مراكز لألقضية أو النواحي .وأصغر وحدة إدارية هي الناحية التي إما أن تكون ًّ
السكان الحضر والريفيين إذا كانت فيها بلدية.
من الواضح أن تعريف المدينة المعتمد في اإلحصاءات الرسمية العراقية اعتباطي ،ويتضمن الكثير
من القصور؛ إذ يعتبر أن الوضعية اإلدارية هي المعيار الوحيد .ولم ُتعتمد معايير أخرى للتصنيف،
مثل عدد السكان ،والكثافة السكانية ،ونمط النشاط االقتصادي؛ إذ توجد بعض المناطق التي توصف
(11) Robert Potter, Urbanisation and Planning in the 3rd World: Spatial Perceptions and Public Participation
(London/ Sydney: Croom Helm, 1985), pp. 84–85.
(12) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects:
The 2018 Revision (New York: 2019), p. 3.
(13) Gibert & Gugler, p. 16.

للمزيد عن تعريف المدينة وطبيعتها ،ينظر الفصل األول في كتاب:

Max Weber, The City, Don Martindale & Gertrud Neuwirth (trans.) (Glencoe, Il: The Free Press, 1958), pp. 65–89.
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بأنها حضرية ،مع أنها تتميز بقلة سكانها ،وال يتوافر للكثير منها أي مالمح حضرية يمكن تمييزها(،((1
ويمكن مالحظة أن هذا التعريف ال يزال ُيستخدم إلى اآلن .لذلك ال بد من إدخال المعايير المذكورة
قربنا ذلك من تحديد ما هو حضري وما هو
في التصنيف الحضري والريفي ،أو بعضها على األقلُ ،لي ّ
الحيزين .لذلك ،سنعتمد على التصنيف الوارد في
ريفي ،ومن ثم يس ّهل مهمة إجراء المقارنة بين ّ
اإلحصاءات الرسمية العراقية.

ً
النمو الحضري في العراق
تطور
ثالثا:
ّ
ّ

بقيت نسبة السكان الحضر في العراق ثابتة عند  25في المئة من المجموع الكلي للسكان في الفترة
 ،1932–1867على الرغم من ارتفاع سكان المدن من  310آالف نسمة إلى  808آالف نسمة .وقد بلغ
معدل النمو السنوي لسكان المدن نحو  5.7في المئة في الفترة  ،1965–1957مقارنة بالمعدل الوطني
البالغ  3.5في المئة(.((1
في الواقع ،إن اختفاء عالم البداوة ،واختزال المجتمع إلى قطبين أساسيين ،من الظواهر الحديثة العهد.
تقريبا.
وأدى االرتقاء السريع والعاصف ،في فترة وجيزة ال تزيد على بضعة عقود ،إلى اختفاء البدو
ً
فقد هبطت نسبتهم من  35في المئة من إجمالي السكان في القرن التاسع عشر ،إلى  4في المئة في عام
 ،1957ثم إلى  1في المئة في ثمانينيات القرن العشرين( .((1واآلن من المرجح أن نسبتهم أقل من ذلك.
إل أنه
تحول المجتمع الزراعي /الريفي إلى مجتمع حديث /حضري في عملية مستمرةّ ،
وقد جرى ّ
هائل خالل الستينيات والسبعينيات ،تُغذّ يه أزمة
زخما
ً
تسارع بوتائر عالية منذ عام  ،1950واكتسب ً
زراعية في المناطق الريفية ،ونمو متواصل ألجهزة الدولة في الحواضر .وما عاد المجتمع العراقي
ريفيا؛ إذا قسنا هذين التوصيفين بمعايير كمية :نسبة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي،
زراعيا وال ً
ً
(((1
ونسبة سكان الريف إلى سكان المدن .
كانت النخب السياسية والعسكرية ذات األصول غير المالكة تتحول إلى نخب مالكة (تمليك الوزراء
إل أن نمو اإلنتاج الحديث في المدن سيقلب هذا االتجاه
والنواب واألعيان والضباط أراضي زراعية)ّ .
وبدل من أن تندفع الثروة الحضرية إلى الريف ،يبدأ التراكم في الريف لالتجاه إلى المراكز
بالتدرج.
ً
الحضرية( .((1وهذه خاصية نشاهدها في البلدان النامية ،ومنها العربية.
(14) M. V. George, "Trends and Patterns of Urbanization in Iraq," in: Urbanization and Migration in some Arab and
African Countries (Cairo: Cairo Demographic Centre, 1973) pp. 360–361.

ـضــر فــي ال ـشــرق األوس ــط ،تــرجـمــة رمـضــان عــريـبــي خـلــف الـلــه ،مــراجـعــة أمـيــن تــوفـيــق الطيبي
( ((1فـيـنـسـنــت فــرانـسـيــس كــوسـتـيـلــو ،الـتـحـ ّ
(طرابلس ،ليبيا :المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،)1984 ،ص .73

( ((1هشام داود" ،المجتمع والسلطة في العراق المعاصر" ،في :المجتمع العراقي :حفريات سوسيولوجية في اإلثنيات والطوائف
والطبقات (بغداد /بيروت :معهد الدراسات االستراتيجية ،)2006 ،ص .165
( ((1فالح عبد الجبار ،الدولة ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق (القاهرة :مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،
 ،)1995ص .107
( ((1المرجع نفسه ،ص .111
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هائل ومتسار ًعا ،على قاعدة التحضر السريع والنمو الهائل لنظام التعليم؛
نموا ً
َ
نمت الطبقات الوسطى ًّ
ما دفع بعض السوسيولوجيين ،مثل حنا بطاطو وخلدون النقيب ،إلى إعطائه مركز الثقل ،بل توصيف
المجتمع برمته بأنه مجتمع الطبقة الوسطى .وقد نمت الطبقة العليا في المدن في ميادين التجارة
(((1
كثيرا
نسبيا
ومطلقاّ ،
ً
والصناعةًّ ،
إل أنها بقيت ضعيفة وتابعة  .وقد تضررت الطبقة الوسطى ً
نموا ً
سريعا ،منذ بداية التسعينيات؛ نتيجة غزو النظام العراقي للكويت ،وما رافقه من
وتدهورت مداخيلها
ً
ٍ
فرض للعقوبات االقتصادية القاسية على العراق حتى عام .2003
من الطبيعي أن العوامل المسؤولة عن سرعة التحضر تتم ّثل بالزيادة الطبيعية للسكان الحضر التي تتميز
بارتفاعها؛ نتيجة الرتفاع معدالت الوالدات ،وانخفاض معدالت الوفيات ،وكذلك صافي الهجرة من
حفزها التفاوت الصارخ في األوضاع االجتماعية واالقتصادية بين المناطق
الريف إلى المدن التي ُي ّ
المكون الثالث في إعادة تصنيف المدن واألرياف ،وبضم المناطق القريبة
الحضرية والريفية .ويتم ّثل
ّ
عد محدودة .ففي الفترة  ،1965–1957بلغت
من المدن إليها .ويبدو أن مساهمة
المكون األخير ُت ّ
ّ
مساهمة الزيادة الطبيعية في النمو الحضري  48.1في المئة ،وصافي الهجرة  42.5في المئة وإعادة
التصنيف  9.4في المئة(.((2
يتبين لنا من الشكل ( )1والجدول ( )1أن نسبة الحضر بعد أن كانت مستقرة عند نحو ربع السكان،
ّ
وخصوصا منذ عام  ،1947ووصلت إلى الذروة في عام  1987عندما بلغت نحو 70
واصلت االرتفاع،
ً
في المئة ،وحدث بعد ذلك بعض االنخفاضات ،بخاصة في التسعينيات بسبب الحصار االقتصادي،
سبب إلى ٍ
حد ما نو ًعا من الهجرة المعاكسة نحو المناطق الريفية ،لكن
واهتمام الدولة بالزراعة ،ما ّ
عادت النسبة إلى االرتفاع ،ووصلت إلى نحو  70في المئة في عام .2019
الجدول ()1
سكان العراق بحسب الحضر والريف ()2019–1905
عام

العدد
(باآلالف)

1905

533

1947

1734

1930
1957

الحضر

808

2445

( ((1المرجع نفسه ،ص .110–109

النسبة المئوية

العدد
(باآلالف)

24.6

2480

23.7

1717

35.9

3092

38.8

3854

الريف
النسبة المئوية

المجموع
(باآلالف)

76.3

2250

64.1

4816

75.4
61.2

3288
6340

( ((2هــاشــم نعمة فـيــاض" ،التحضر فــي الــوطــن العربي" ،فــي :الـعـلــوم الـجـغــرافـيــة وحـمــايــة البيئة ،الـهــادي مصطفى أبو لقمة (مـحــرر)
(الزاوية ،ليبيا :جامعة السابع من أبريل ،)1994 ،ج  ،1ص .211 ،209
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1965

4112

51.1

3935

48.9

8097

1987

11469

70.2

4866

29.8

16335

19752

66.5

1977
1997
2007
2019

7646

15069
27338

63.7
68.3
69.9

4354
6977
9929

11789

36.3
31.7
33.5
30.1

12000
22046
29682
39128

المصدر :الجدول وحساب النسب من إعداد الباحث استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء،
المجموعة اإلحصائية السنوية( 2019–2018 ،بغداد ،)2019 :الجدول ( )7 /2أ؛ جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي
لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية( 2007 ،بغداد ،)2007 :الجدول ()6 /2؛ األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (اإلسكوا) ،المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (نيويورك ،)2000 :ص 24؛ فاضل األنصاري،
مشكلة السكان :نموذج القطر العراقي (دمشق :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،)1980 ،ص .244

الشكل ()1
تطور سكان الحضر والريف بين عامي  1905و( 2019النسبة المئوية)

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى الجدول (.)1

للمقارنة ،يعرض لنا الجدول ( )2نسبة السكان الحضر في البلدان العربية ،حيث ُيالحظ تفاوت واضح
في هذه النسبة .ففي جزر القمر ،تمثل هذه النسبة  28.2في المئة من السكان ،وفي السودان  38.1في
المئة ،في حين تمثل في قطر  100في المئة من سكانها ،وفي الكويت تصل النسبة إلى  98.3في المئة.
ويمكن تفسير هذا بسمات البنية االقتصادية واالجتماعية ومدى مساهمة اإلنتاج الزراعي والصناعي
والخدمي في تشغيل القوى العاملة والدخل الوطني ،وبأن االقتصاد ذو سمة ريعية مثل بلدان الخليج
أساسا.
العربي؛ إذ يعود التحضر السريع إلى هذه الصفة
ً
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الجدول ()2
نسبة السكان الحضر في البلدان العربية (النسبة المئوية)
البلد

النسبة

السنة

87.7

2014

البحرين

88.7

الجزائر

70.1

ليبيا

87.8

لبنان

مصر

المغرب

42.6
62.9

السودان

38.1

موريتانيا

59.3

األردن

90.3

تونس

العراق

68.2
69.9

البلد

النسبة

السنة

77.7

2017

2014

الكويت

98.3

2014

قطر

100

2018
2015
2019
2016
2017
2014
2019
2018

ُعمان

2014
2019

السعودية

82.9

2014

اليمن

28.8

2017

فلسطين

85.4

الصومال

39.1

اإلمارات

85.3

جزر القمر

28.2

سورية

جيبوتي

57.3
77.3

2017
2014
2014
2014
2014
2014

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) (بيروت)" ،التوسع
العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة العربية" ،نشرة التنمية االجتماعية ،مج  ،5العدد  ،)2016( 4ص 4؛
United Nations, Demographic Yearbook, 2019 (New York: 2020), pp. 136–138, 141, 155, 257–258, 260.

نمو السكان الحضر بحسب المحافظات
تطور
رابعا:
ً
ّ
ّ

ووفقا لتعداد عام  ،1957تر ّكزت نسبة  37في المئة من مجموع السكان
على مستوى المحافظات،
ً
الحضر في بغداد ،ونسبة  36في المئة في محافظات نينوى والبصرة وكركوك وكربالء .في حين استقطبت
بغداد ما نسبته  39في المئة في تعداد عام  ،1965بينما كانت حصة المحافظات األخرى المشار إليها
 30.5في المئة .وفي تعداد عام  1977كانت حصة بغداد  38في المئة ،وحصة نينوى والبصرة وكركوك
 23في المئة من مجموع السكان الحضر .وفي تعداد عام  ،1987تراجعت نسبة بغداد إلى  33.5في
المئة ،بينما كانت نسبة نينوى  8.7في المئة والبصرة  5.4في المئة .وفي التعداد األخير في عام ،1997
كانت نسبة بغداد  32.2في المئة ،في حين كانت حصة نينوى والبصرة مجتمعة  16.8في المئة(.((2
وتراجعت نسبة بغداد أكثر في عام  2019إلى  26.7في المئة (الشكل  )2و(الجدول )3؛ ويمكن أن
ُيعزى هذا التراجع إلى المشكالت الكثيرة التي باتت تعانيها بغداد ،نتيجة تضخمها وتردي الخدمات
وخصوصا بعد االحتالل األميركي في عام .2003
وارتفاع نسب البطالة فيها ،إضافة إلى ضعف األمن،
ً
ش ّكل سكان بغداد  21في المئة من مجموع سكان العراق ،ويعيش فيها  8ماليين و 600ألف نسمة
( ((2فؤاد عبد الله محمد" ،النمو الحضري المعاصر في العراق" ،مجلة البحوث الجغرافية ،العدد  ،)2004( 5ص .148–147
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بحسب آخر تقديرات وزارة التخطيط لعام  .2021وتبقى الزيادة التي تشهدها بغداد في عدد السكان
معدالت النمو الطبيعي ،حيث يبلغ معدل النمو السكاني في العراق  2.6في المئة ،ويزداد سكان
ضمن ّ
(((2
البالد من  800ألف إلى مليون نسمة كل عام .
الشكل ()2
حصة المحافظات من مجموع السكان الحضر في عام ( 2019النسبة المئوية)

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى الجدول (.)3

يتبين من الجدول ( )3أن نسبة نمو السكان الحضر بحسب المحافظات للفترة  ،2019–1997تتباين
ّ
بين  15.8في المئة في أربيل ،و 427.22في المئة في دهوك ،ويفسر ارتفاع النسبة األخيرة بأن دهوك
كبيرا من النازحين والالجئين .وهناك خمس محافظات كانت نسبة النمو فيها أقل من
استقطبت عد ًدا ً
النسبة العامة المتمثلة في  81.4في المئة ،وهذه المحافظات هي :ديالى واألنبار وبغداد وبابل وأربيل،
أما بقية المحافظات ،وعددها  ،13فكانت نسبة النمو أعلى من النسبة العامة .والمالحظ أنه ُسجل في
بغداد ثاني أقل نسبة نمو وهي  50.4في المئة .وهذه تفسرها األسباب التي ذكرناها سابقًا؛ إذ ما عادت
إل في بعض األوقات ،وهذا ينطبق على الهجرة القسرية نحوها ،كما سنناقشه
تستقطب العاصمة المزيد – ّ
فيما بعد – وال يعود ذلك إلى توازن في التنمية االجتماعية – االقتصادية على مستوى المحافظات.
تغير نسبة السكان الحضر بحسب المحافظات للفترة ( 2019–1997الجدول  ،)3نالحظ أن النسبة
بالنسبة إلى ّ
قليل ،منها بغداد التي
ارتفعت في جميع المحافظات ،باستثناء أربع محافظات تراجعت فيها نسبة التحضر ً
كانت  89.4في المئة في عام  ،1997وأصبحت  87.5في المئة ،ونينوى واألنبار وأربيل .ويمكن أن ُيعزى هذا
جزئيا إلى أن بيانات عام  2019قائمة على إسقاطات استندت إلى آخر تعداد في عام .1997
التراجع ً
(" ((2ماليين المهاجرين إلى بغداد بحثًا عن العمل" ،طريق الشعب.2022/1/3 ،
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بالرجوع إلى الجدول ( ،)3نرى أن نسبة السكان الحضر بحسب المحافظات في عام  2019قد راوحت
بين  45.1في المئة في صالح الدين و 87.5في المئة في بغداد (الشكل  .)3وهناك ثماني محافظات
كانت النسبة فيها أعلى من النسبة العامة المتمثلة في 69.9في المئة ،هي :بغداد والسليمانية وأربيل
ودهوك والبصرة وميسان والنجف وكركوك.
الجدول ()3
سكان الحضر والريف بحسب المحافظات ()2019–1997
نسبة
نسبة
الحضر
مجموع مجموع
النمو
في
الحضر في الحضر
الحضري
المحافظات
تعداد
تعداد عام في عام
(–1997
عام
2019
1997
)2019
1997

نسبة
الحضر
في عام
2019

النسبة من
المجموع
مجموع
مجموع
العام
السكان في
للسكان الريف في
عام
الحضر عام 2019
2019
في عام
2019

نينوى
كركوك
ديالى
األنبار
بغداد

1264719
530926
478903
539287
4851348

2321479
1212210
826745
909458
7297432

83.6
128.3
72.6
68.6
50.4

61.9
70.5
42.2
52.7
89.4

60.6
73.9
49.2
50.0
87.5

8.5
4.4
3.0
3.3
26.7

5067181
427743
853583
908860
1043279

3828197
1639953
1680328
1818318
8340711

كربالء
واسط
صالح
الدين
النجف
القادسية
المثنى
ذي قار
ميسان
البصرة
إقليم
كردستان

392370
416678

836316
851628

113.1
104.4

66.0
53.2

66.9
60.2

3.1
3.1

414490
563406

1250806
1415034

بابل

دهوك

565656

1023123

80.9

47.9

48.3

3.7

1096280

2119403

407074

738274

81.4

45.0

45.1

2.7

898958

1637232

541918
397768
195869
700294
421153
1241813

1078638
759071
388176
1380216
843494
2424321

99.0
90.8
98.2
97.1
100.3
95.2

69.9
52.9
44.8
59.1
66.1
79.8

71.4
57.3
46.4
64.2
73.9
81.2

3.9
2.8
1.4
5.0
3.1
8.9

431700
565960
447621
770122
298472
560752

1510338
1325031
835797
2150338
1141966
2985073

–

–

–

–

–

–

–

–

300616

1584742

427.2

74.6

83.2

5.8

318866

1903608
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أربيل

السليمانية
المجموع
الكلي
للحضر

848298
974358

982340

15.8

1880342

93.0

27338005 15069048

81.4

77.4
71.5
68.3

74.1
84.7
69.9

3.6
6.9

344222
338852

1326562
2219194

39127889 11789884

المصدر :إعداد الجدول وحساب النسب من إعداد الباحث استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء،

المجموعة اإلحصائية السنوية ،2019–2018 ،الجدول( )6 /2أ؛ جمهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي

لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،2013–2012 ،الجدول (.)5 /2

الشكل ()3

سكان الحضر بحسب المحافظات في عام ( 2019النسبة المئوية)

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى الجدول (.)3

مثال على تباين التحضر داخل المحافظات نفسها؛ إذ بحسب تعداد عام ،1997
ونذكر محافظة المثنى ً
بلغت نسبة الحضر  44.8في المئة ،وهي قليلة نتيجة الطابع الزراعي للمحافظة ،لكن هناك تباينات
في هذه النسبة بين أقضية المحافظة ،فأقل نسبة للحضر ( 21.11في المئة) كانت في قضاء السلمان،

وأعلى نسبة ( 67.6في المئة) في قضاء السماوة ،وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى تركز األنشطة اإلدارية
واالقتصادية والخدمية في هذا القضاء باعتباره مرك ًزا للمحافظة( .((2وينطبق هذا على الكثير من األقضية

وخصوصا الزراعية منها في جنوب البالد.
والنواحي في محافظات العراق المختلفة،
ً

( ((2عدنان كاظم جبار الشيباني" ،الخصائص الديموغرافية لسكان محافظة المثنى" ،السدير ،العدد  ،)2005( 10ص .176–174

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

خامسا :الهجرة الريفية  -الحضرية
ً

كان ثمة تيار متواصل للهجرة من األرياف إلى المدن ،بدأ ببطء فيما بين الحربين العالميتين ،وصار
يمثل ظاهرة مهمة في أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها .وكان تأسيس الدولة العراقية في عام 1921
دافعا إلى الهجرة ،وال سيما إلى بغداد والمدن الرئيسة األخرى ،وذلك لتوافر العمل
عد
ً
ُي ّ
رئيسا ً
عامل ً
نسبيا؛ إذ كانت غالبية القوات المسلحة من الجنود والشرطة يجري تجنيدها من أبناء الريف( .((2وقسم
ً
منهم يستوطن المدن بعد نهاية خدمته العسكرية .فقد بلغ صافي الهجرة من الريف إلى المدن 937000
نسمة خالل الفترة  ،1965–1957و 1.047مليون نسمة في الفترة .((2(1977–1965
تماما،
من جانب آخر ،أدى نقل ملكية األرض في العراق من القبيلة إلى الشيخ إلى تدهور نصيب الفالح ً
كما حدث في مصر في القرن التاسع عشر(((2؛ إذ كان االرتباط الوثيق مع المشايخ قد انعكس في العناية
وخصوصا في تكثيف تطبيق قانون تسوية األراضي
الفائقة التي أوالها النظام الملكي لمصالح هؤالء،
ً
تحولت إلى الملكية الخاصة للمشايخ مساحات واسعة من األراضي
بما فيه فائدتهم .وبهذه الطريقةّ ،
(((2
التي كانت أراضي للعشائر في العادة ،ومن أحسن أراضي الدولة  .فقد انحصرت الملكيات الزراعية
في أيدي عدد قليل من المالكين؛ حيث كان ما يقرب من  67.1في المئة من األراضي الزراعية يحتلها
شخصا ،أي  2في المئة من مجموع المالكين قبل عام  ،1958في حين أن نسبة كبيرة من المالكين،
2619
ً
تتجاوز نصف مجموعهم ،ال تملك غير قطع صغيرة من األرض ،وهي دون الحد الضروري لتحقيق
دخل مناسب .وإلى جانب األقلية المستحوذة على األراضي الشاسعة ،فإن الغالبية العظمى من السكان
(((2
أساسا،
الزراعيين  97.2في المئة ال تتوفر على أي ملكية  .وهذا ما زاد فرض قبضة الشيوخ ،غير المنتجة ً
على الزراعة ،وساعدهم في اإلبقاء على قراهم – في الوقت نفسه – بعيدة عن سيطرة الحكومة .وقد
م ّكنهم النظام الملكي من أن ُي ِثقلوا بقوة متزايدة على الفالحين الذين تد ّنت أوضاعهم في مناطق عدة إلى
يتحولون رم ًزا للتباين االقتصادي
كابوسا اقتصاد ًيا ،وبدؤوا
منزلة مماثلة لمنزلة األقنان .وأصبح الشيوخ
ً
ّ
(((2
الهائل الذي أخذ في هذا الوقت ُيعيق اندماج المجتمع وإدخال الفالحين في المجال الوطني  .وكانت
هذه األوضاع من العوامل المهمة التي أ ّدت إلى قيام ثورة  14تموز /يوليو  1958التي ُت ّوجت بإسقاط النظام
قوض القاعدة االقتصادية واالجتماعية للشيوخ.
الملكيّ ،
وسن قانون اإلصالح الزراعي الذي ّ
أ ّدت هذه األوضاع إلى هجرة ريفية واسعة .وقد تسارعت مع التوسع في الصناعة النفطية ونمو التجارة
سريعا في مدن البصرة وبغداد وكركوك والنجف .واستمرت المدن الرئيسة تنمو بسرعة ،نتيجة
الذي كان
ً
( ((2سهيل صبحي سلمان ،التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق ( 1958–1945بغداد :شركة الخنساء للطباعة المحدودة،
 ،)2009ص .226

(25) United Nations, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Internal Migration of
Women in Developing Countries (New York: United Nations, 1993), p. 52.

( ((2كوستيلو ،ص .70–69
( ((2بطاطو ،ص .50

( ((2األنصاري ،ص .156–155
( ((2بطاطو ،ص .50

75

76

العدد  - 41المجلد Issue 41 - Volume 11 / 11
صيف   Summer 2022

وصول القوى العاملة الجديدة من الريف( .((3وفي هذه المرحلة أصبح المهاجرون إلى المدينة ظاهرة
تحديدا( ((3التي جذبت
اجتماعية موجودة في المدن ،وشكلوا قاعدة اجتماعية للمعارضة اليسارية
ً
وخصوصا بعد ثورة عام .1958
جماهير عريضةً على نحو كبير،
ً
كبيرا من
تبين من إحصاء السكان في عام  1947أن مدن بغداد والبصرة وكركوك استقبلت عد ًدا ً
ّ
المهاجرين إليها من المحافظات األخرى .فمن مجموع  396722من الذين ُولدوا في محافظة ميسان،
كان  101242أو نسبة  25في المئة منهم خارج هذه المحافظة .ومن هؤالء  82422أو  81في المئة
ووفقا إلحصاء السكان في عام  ،1957ق ُّدرت الهجرة إلى مراكز
كانوا يعيشون في بغداد والبصرة.
ً
ألفا هاجروا إلى
المحافظات كلها ،خالل الفترة  ،1957–1947بنحو  330ألف نسمة ،منهم حوالى ً 159
ألفا إلى البصرة(.((3
بغداد وً 43
استنا ًدا إلى إحصاء عام  ،1957فإن عدد األشخاص الذين كانوا يعيشون في ذلك العام في بغداد ،لكنهم
ُولدوا خارجها ،بلغ  378996نسمة ،وم ّثل هؤالء  29في المئة من سكان المحافظة .وكان الرقم المماثل
للبصرة  88819نسمة ،والنسبة المماثلة هي  18في المئة ،ومن أصل الـ  378996من غير البغداديين،
كان هناك  ،114708أو  30في المئة قد انتقلوا من ميسان ،و 41340أو  10في المئة .انتقلوا من واسط.
وكان تيار الهجرة من المحافظات األخرى إلى المناطق الحضرية الكبيرة أقل غزارة .فمن أصل 88819
من غير البصريين ،كانت نسبة  48في المئة قد ق َِد َمت من ميسان ،و 21في المئة من محافظة ذي قار.
ومن الواضح أن المحافظات التي فقدت سكا ًنا أكثر من غيرها ،على األقل من التحرك في اتجاه بغداد
والبصرة المرفأ البحري للعراق ،كانت هي المحافظات التي فيها تمركز حيازات الشيوخ الزراعية هو
األكثر حدة( .((3لكن ،كانت الهجرة الريفية – الحضرية عامة ،ونمت كل مدينة رئيسة في كل محافظة
على حساب القرى( ((3التابعة لها.
تشير المقارنة للفترة  ،1957–1947على أساس بيانات المولد األصلي للسكان المقيمين في المدن
في أثناء إجراء التعدادات العامة ،إلى االتجاه المتصاعد لالنتقال السكاني نحو المدن الكبرى ،مع
تغير نوعي نسبي في تيار هذا االنتقال .ويظهر أن المهاجرين كانوا حتى عام  1947أقرب في االنتقال
ّ
إلى المدن القريبة ،أو المناطق المجاورة ألريافهم ،ضمن المحافظة الواحدة ،ثم أصبحوا بعد ذلك،
يتجاوزون تلك الحدود بعدد متصاعد .فسكان المحافظات الوسطى كانوا يشكلون معظم المهاجرين
إلى مدينة بغداد قبل عام  ،1947في حين احتل سكان المحافظات الجنوبية هذا المركز بعد ذلك حتى
عام  .1957لذلك ارتفع عدد المهاجرين إلى بغداد خالل هذه الفترة بمقدار الضعفين ،من دون بقية
(30) George L. Harris, Iraq its People its Society its Culture (New Haven: Hraf Press, 1958), pp. 34–35.

( ((3عــزمــي بـشــارة ،الـطــائـفــة ،الـطــائـفـيــة ،الـطــوائــف المتخيلة (الــدوحــة /بـيــروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،)2018 ،
ص .656–655
( ((3سلمان ،ص .227

وخصوصا محافظة ميسان ،إضافة إلى شدة جور الشيوخ وظلمهم للفالحين في هذه المحافظة.
(((3
ً
( ((3بطاطو ،ص .161

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

(((3
تبين من تعداد عام  1957أن  70في المئة من األفراد المولودين في محافظة
المدن األخرى  .وقد ّ
ميسان ،ويعيشون خارجها ،موجودون في بغداد ،وأن نحو ربع مليون نسمة كانوا قد هاجروا من أربع
محافظات جنوبية فقط ،في حين ارتفع عدد المولودين في خمس محافظات جنوبية ،ويعيشون في
بغداد ،إلى أكثر من نصف مليون في عام .((3(1965

من خالل متابعة فرق الزيادتين (نمو السكاني الكلي ونمو سكان المدن) بين المحافظات ،يمكن االفتراض
وضوحا ودينامية بعد عام
أن الهجرة الريفية نحو المدن المجاورة ،أو مراكز المحافظات ،قد أصبحت أكثر
ً
(((3
انصب زخم االنتقال األساسي للريفيين نحو بغداد .
 1965عما كانت عليه في السابق؛ حيث
ّ
كثيرا
إن استمرار الهجرة الداخلية في سبعينيات القرن الماضي ،بنشاط ،مؤشر مهم على أنها لم تتأثر ً
بالمعالجات التي ا ّتخذتها الدولة لحصرها وتحديدها .ولخلق تيارات هجرة عائدة في اتجاه الريف.
بالعينة للظاهرة الحياتية للفترة
قدمها بيانات تعداد عام  ،1977تؤكد دراسة
إضافة إلى القرائن التي ُت ّ
ّ
يتبين أن متوسط صافي الهجرة الحضرية للفترة المذكورة 11.4
 1975–1973هذه االستنتاجات؛ حيث ّ
في المئة ،حصيلة الفرق بين الهجرة الداخلة إلى المناطق الحضرية والخارجة منها ،في حين بلغ صافي
الهجرة الريفية  22.7في المئة ،حيث خرج من الريف  34.7في المئة(.((3
وفقا لتعداد عام  ،1987استقطبت أربع محافظات :بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة  61في المئة من
ً
مجموع الهجرة الوافدة من المحافظات األخرى ،وبلغت نسبة بغداد لوحدها  34.6في المئة من هذا
المجموع( .((3وبحسب كتاب اإلحصاء السنوي لعام " :1996أكثر من  50في المئة من سكان المدن
عاما"( .((4وفي تعداد
الكبرى (بغداد والبصرة والموصل) تتراوح مدة وجودهم في المدينة بين  10وً 15
عام  1997استقطبت بغداد  46.3في المئة من مجموع الهجرة الوافدة في البالد( .((4يمكن أن ُيفسر هذا
االرتفاع في االستقطاب بالظروف الصعبة الناتجة من الحصار االقتصادي؛ إذ كانت وطأته أشد على
بقية المحافظات .وتشير المعطيات إلى أن نسب البطالة المرتفعة و ُندرة فرص العمل في محافظات
الوسط والجنوب ،تدفعان بعدد من الشباب إلى الهجرة إلى بغداد بح ًثا عن العمل ،كما سنرى ذلك
الحقا .لكن هذا ال يعني زيادة استقطاب بالمطلق نتيجة تحسن الوضع فيها على مستوى الخدمات
ً
والبطالة ،بل ألن المحافظات األخرى تعيش ظروفًا أصعب على مستوى تدهور البنى التحتية وتقدم
نهري دجلة والفرات.
التصحر نتيجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه في َ
( ((3األنصاري ،ص .136

( ((3المرجع نفسه ،ص .148
( ((3المرجع نفسه ،ص .143

( ((3المرجع نفسه ،ص .152–150

( ((3جمهورية العراق ،اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ،تحليل الوضع السكاني في العراق ( 2012بغداد ،)2012 :ص .93–92

( ((4فالح عبد الجبار ،دولة الخالفة :التقدم إلى الماضي (داعش والمجتمع المحلي في العراق) (الدوحة /بيروت :المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .248
( ((4جمهورية العراق ،اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ،ص .94
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وفقا للجهاز المركزي لإلحصاء
بالنسبة إلى معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضريةً ،
غيروا مكان ميالدهم  7.2في المئة من مجموع السكان ،وكانت
لعام  ،2015بلغت نسبة السكان الذين ّ
(((4
نسبة الذكور  6.6في المئة من مجموع السكان الذكور ،و 7.9في المئة من مجموع اإلناث .
أما صافي الهجرة بحسب طريقة مكان الميالد ،فقد ّبينت نتائج مسح خريطة الفقر ووفيات األمهات
أن محافظات :دهوك والسليمانية وأربيل وبابل وكربالء وصالح الدين والنجف هي محافظات جاذبة
عد دهوك من أكثر المحافظات جاذبية ،تليها كربالء ،أما المحافظات األخرى،
للسكان بنسب متفاوتة .و ُت ّ
عد محافظة ميسان من أكثر المحافظات الطاردة للسكان ،تليها
فهي محافظات طاردة للسكان ،حيث ُت ّ
نينوى(( ((4الشكل .)4
الشكل ()4
معدالت صافي الهجرة بين المحافظات بحسب طريقة مكان الميالد لعام 2013

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية
المستدامة ذات األولوية في العراق (بغداد ،)2015 :ص .50

أما صافي الهجرة بحسب طريقة مكان اإلقامة السابق لمكان اإلقامة الحالي ،فقد ّبينت نتائج المسح
نفسه أن محافظات :دهوك والسليمانية وكركوك وأربيل وبابل وكربالء وصالح الدين والنجف والمثنى
عد دهوك من أكثر المحافظات جاذبية
والبصرة هي محافظات جاذبة للسكان بنسب متفاوتة .و ُت ّ
للسكان ،تليها صالح الدين .أما المحافظات األخرى ،فهي طاردة للسكان ،حيث تعتبر ذي قار أكثر
المحافظات الطاردة للسكان ،تليها نينوى(( ((4الشكل .)5
( ((4جـمـهــوريــة الـعــراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز الـمــركــزي لــإحـصــاء ،مــؤشــرات الـبـيـئــة والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ذات األولــويــة فــي الـعــراق
(بغداد ،)2015 :ص .49
( ((4المرجع نفسه.

( ((4المرجع نفسه ،ص .50

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

الشكل ()5
معدالت صافي الهجرة بين المحافظات بحسب طريقة مكان اإلقامة لعام 2013

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى :المرجع نفسه.

سادسا :الهجرة القسرية
ً

شهد العراق موجات متعددة من الهجرة القسرية في مراحل مختلفة من تاريخه ،منها تهجير آالف المواطنين
للحد من نفوذ الحركة الكردية في كردستان
األكراد من قراهم في السبعينيات إلى مناطق الجنوب ،في محاولة ّ
العراق .وفي الثمانينيات ونتيجة الحرب العراقية – اإليرانية ،نزح كثير من السكان من المحافظات المجاورة
إليران .وفي التسعينيات ،ونتيجة حرب الخليج الثانية في عام  1991التي تسبب فيها غزو الكويت ،حدثت
موجة من الهجرة القسرية الداخلية ،لكنها كانت محدودة ،في حين كانت موجة اللجوء إلى الخارج هي
وخصوصا بين عامي
األقوى في تاريخ البالد .وبعد احتالل العراق في عام  ،2003ونتيجة الحرب الطائفية،
ً
 2006و ،2008حدثت موجة نزوح قسري واسعة داخل المحافظات ،وفيما بينها ،وبعد اجتياح تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام "داعش" للمحافظات الغربية في عام  ،2014انطلقت موجة جديدة من الهجرة
وخصوصا إلى كردستان العراق ،وسكن كثير منهم في مخيمات .وبعد تحرير هذه المحافظات
القسرية،
ً
قسرا في العودة إلى مناطق سكناهم ،ولم تكتمل هذه العودة
من سيطرة داعش في عام  ،2017بدأ النازحون ً
بعد ،نتيجة فداحة األضرار التي لحقت المدن بسبب العمليات العسكرية وبطء عملية إعادة إعمارها.
وسنتناول بعض الحاالت لهذه الموجات ،ألن المجال ال يتسع للتفصيل فيها.
تشير اإلحصاءات إلى أن نحو  1.5مليون نسمة نزحوا من ديارهم بين شباط /فبراير  2006وآذار /مارس
(((4
غيروا مكان إقامتهم ما ال يقل عن مرة واحدة
 . 2008وحوالى  3.5في المئة من السكان هم نازحون ّ
علما أن عدد النازحين الكلي زاد على ثالثة ماليين نازح ،وفقً ا لوزير التخطيط ،سلمان علي الجميلي ،في كلمة كتبها في 15
(((4
ً
أيلول /سبتمبر  .2015ينظر :جمهورية العراق ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للنازحين في العراق لسنة ( 2014دراســة
تعريفية) (بغداد.)2015 :
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خالل العامين اللذين سبقا عملية جمع البيانات .وتختلف مساحة حركة السكان من قضاء إلى آخر،
عد بغداد األعلى نسبة في حركة السكان؛ إذ إن ما يقارب  8في المئة من
ومن محافظة إلى أخرى .و ُت ّ
أفراد األسر فيها قد غيروا أماكن إقامتهم ،تليها نسبة  5في المئة في إقليم كردستان .وتختلف أسباب
تغيير مكان اإلقامة بين المحافظات ،لكن أعلى نسبة ُسجلت ( 48في المئة) كانت بسبب الوضع
األمني ،يليها سبب االضطرابات الطائفية ( 30في المئة) .أما االضطرابات السياسية ،فلم تشكل أهمية
ُتذكر من حيث عالقتها بالنزوح؛ إذ بلغت أقل من  1في المئة( .((4يعود هذا التمييز في النسب في
تقديرنا إلى أن االضطرابات الطائفية انحصرت في غالبيتها في فترة محددة ،بين عامي  2006و،2008
وخصوصا بعد تفجير مرقد اإلمامين العسكريين في سامراء في عام .2006
ً
يتضح من الشكل ( )6أن العدد األقل للعائالت النازحة هو في المثنى في عام  ،2014وأكثرها في
كركوك .ولم تبرز محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار؛ ألن داعش كان يسيطر على مساحات
مصدرا للعائالت النازحة.
أصل
واسعة منها ،وألنها كانت ً
ً
الشكل ()6
عدد العائالت النازحة بحسب المحافظات التي نزحت إليها وفقً ا لتقديرات وزارة الهجرة والمهجرين
*
لغاية 2014/12/1

* تشمل األفواج األولى من النازحين بعد حزيران /يونيو  2014عندما بدأ داعش بالسيطرة على المحافظات الغربية .وبالنسبة إلى بغداد،
لم يج ِر شمول قضاء الطارمية التابع لها .ولم يشمل هذا المسح محافظات إقليم كردستان العراق التي نزح إليها عدد كبير من العائالت.
المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للنازحين في العراق لسنة
( 2014دراسة تعريفية) (بغداد ،)2015 :ص .4

( ((4ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق ،وزارة التخطيط والـتـعــاون اإلنـمــائــي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،التحليل الشامل
لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق (بغداد ،)2008 :ص .31–30

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

تسببت النزاعات المسلحة على مدى عشرة أعوام في حركة نزوح داخلي غير مسبوقة ،سواء بين المحافظات
غيروا محل
أم داخل المحافظة نفسها .وكانت نسبة النازحين هي األعلى ( 21.3في المئة) ،وهم الذين ّ
إقامتهم خالل الستة والعشرة أعوام السابقة قبل عام  .2013و ُتعزى نسبة  25في المئة من مجموع أسباب
االنتقال إلى النزاع المسلح والتهجير القسري والتهديد ،بينما ُتعزى نسبة  36.5في المئة إلى مرافقة األسرة،
مع أن نسبة االنتقال بسبب العمل هي حوالى  8.6في المئة ،وسوء الخدمات  1.2في المئة(.((4
ارتفعت الهجرة إلى بغداد من المحافظات األخرى في عام 2015؛ إذ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إليها
 .617316واتضح أن هذه الهجرة في معظمها كانت قسرية؛ بدليل أن سبب التهجير القسري احتل أعلى
نسبة ،حيث بلغت  60.3في المئة .وقد جاءت محافظة األنبار في المرتبة األولى في عدد المهاجرين
إلى بغداد ،بنسبة بلغت  57.5في المئة( .((4وجاء هذا بالطبع بعد وقوع المحافظات الغربية في قبضة
داعش ،ومنها األنبار في عام  .2014ارتفاع الهجرة إلى بغداد هنا مؤقت ومرتبط بظرف استثنائي كما هو
مبين .ونتناول فيما يلي الهجرة القسرية على مستوى بعض المدن.
ّ

بعيدا
منذ عام  ،1991حينما حصل إقليم كردستان العراق على الحكم الذاتي ،بحكم الواقع،
ً
عن السلطة المركزية ،تضاعف عدد سكان مدنه الرئيسة ،أربيل والسليمانية ودهوك ،أكثر من أربع
داخليا من مناطق العراق األخرى والعمال
مدعوما بعودة المغتربين األكراد والعرب النازحين
مرات،
ً
ً
قليل عن
كثيرا أو ً
غائبا ً
المهاجرين والهجرة الريفية – الحضرية .وقد بقي التفاعل بين التحضر والنزوح ً
معظم النقاشات المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية في العراق ،التي بقيت تركز على عودة السكان ،والتي
تتجنب إلى حد بعيد خطاب االندماج( ((4في المناطق الحضرية.
سلبيا في مدينة السماوة في عام  ،1997بسبب ظروف حرب الخليج الثانية؛
أصبح صافي الهجرة
ً
إذ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إليها  4272نسمة ،وكانت غالبيتهم من الكويت (البدون) ،بينما بلغ
موجبا؛ إذ كان عدد
عدد النازحين منها  5136نسمة .أما في عام  ،2007فقد أصبح صافي الهجرة
ً
المغادرين  2352نسمة ،في حين استقطبت المدينة  3410من السكان النازحين من محافظات بغداد
وديالى وصالح الدين وبابل ،بسبب الظروف األمنية غير المستقرة في تلك المحافظات في الفترة
 ،2007–2004وبذلك م ّثل صافي الهجرة نسبة  6.2في األلف من النمو السكاني لمدينة السماوة(.((5
الحقا.
وهذا مع أن محافظة المثنى بما فيها مركزها السماوة تعاني ارتفاع معدالت البطالة ،كما سنرى
ً
بلغ عدد المهاجرين قسريًا الوافدين إلى مدينة النجف  26995نسمة من مجموع عدد المهاجرين
( ((4جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،العراق :التقرير الوطني للتنمية البشرية  :2014شباب العراق ،تحديات ...
وفرص (بغداد ،)2014 :ص .42
( ((4رعــد مفيد أحمد الخزرجي وإبراهيم عبد عالوي محسن" ،تحليل جغرافي للهجرة الــوافــدة إلــى محافظة بغداد لسنة ،"2015
مجلة كلية التربية (الجامعة المستنصرية) ،العدد  ،)2017( 4ص .391

(49) Haim Yacobi & Mansour Nasasra (eds.), Routledge Handbook on Middle East Cities (London/ New York:
Routledge, 2020), pp. 334–335.

( ((5صـفــاء جاسم الدليمي ورافــد موسى عبد العامري" ،استعماالت األرض الحضرية في مدينة السماوة باستخدام تقنيات نظم
المعلومات الجغرافية  ،"GISمجلة البحوث الجغرافية ،العدد  ،)2011( 13ص .284
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الوافدين إليها من المحافظات األخرى البالغ  35006نسمة للفترة  ،((5(2007–2004أي تمثل الهجرة
القسرية في هذه الفترة  77.1في المئة من إجمالي الهجرة الوافدة.
كان للنزاع الداخلي المجاور في سورية والصراع ضد ما يعرف بالدولة اإلسالمية تأثير أساسي في
التركيب الديموغرافي لدهوك؛ فقد ارتفع عدد سكانها بنسبة  13في المئة نتيجة توافد الالجئين والنازحين
إليها .وهذه الزيادة مبنية بصفة أكبر على الهجرة السابقة المدفوعة بتوافر األمن التي حدثت في أثناء
االحتالل األميركي .وقد شكل وضع دهوك الحالي قربُها من عدة مناطق عانت أزمات نزوح مستمرة،
بما في ذلك سورية والموصل وسنجار(.((5

سابعا :التأثيرات االجتماعية
ً

لتضخم المدن ،وما ارتبط بها من هجرة ريفية – حضرية وهجرة قسرية ،تأثيرات اجتماعية عميقة
ّ
أصل الكثير من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والخدمية
ومتشعبة في أوضاعها التي تعاني
ً
عميقا في
تأثيرا
ً
المتراكمة .فعلى الرغم من االنحدار السريع للبداوة ،فإن النموذج البدوي القبلي أثّر ً
سكان األرياف ،وفي سكان المدن الصغيرة والمتوسطة في مناطق الغرب والجنوب ،من ناحية التنظيم
عموما إن القبائل في منطقة غرب الفرات ومنطقة الفرات
االجتماعي وطرائق التفكير .ويمكن القول
ً
مباشرا بالصحراء ،احتفظت أو أعادت إنشاء بعض تقاليدها بدرجة أكبر
اتصال
األوسط ،التي تتصل
ً
ً
من القبائل الواقعة إلى الشرق ،والتي تمازجت مع السكان المستقرين .أما النتيجة األخرى المترتبة على
تراجع عالم البداوة ،على مستوى المورفولوجيا االجتماعية ،فهي التحول السريع في العالقات والبنى
االجتماعية السابقة ،لمصلحة تقويض التعارض بين المدينة والريف(.((5
إن التحول من البداوة إلى ممارسة الزراعة في المناطق الريفية ،ثم الهجرة منها إلى المدن ،جرت في فترة
زمنية قصيرة ،وهذا ما ك َّثف تداخل القبيلة – الريف ،والقبيلة – المدينة ،بدرجة كبيرة ،وسمح ببقاء ما ُسمي
تعمق الفراغ
الق َبلية االجتماعية َ
َ
والق َبلية الثقافية في أوساط المهاجرين إلى البلدات أو المدن الكبرى .وكلما َّ
في الروابط المدنية للمجتمع الحضري ،تعاظم دور الجماعات القرابية وسطوتها ،والعكس بالعكس(.((5
المعاد تأهيلها عاشت في تنافس وصراع متعددي المستويات :مع الجزء
ينبغي اإلشارة إلى أن "القبائل" ُ
الحضري من السكان ،ومع مؤسسات الحزب والدولة في النظام السابق ،ومع ممثلي رجال الدين،
وبعضها مع بعض .وهي حالة مستمرة حتى الوقت الحاضر(.((5
تحولت القطاعات التقليدية بفعل عمليات الرأسمالية والحداثة ،غير أنها احتفظت بعناصر من الوالءات
ّ
تفرق أفراد القبائل
والمشاعر القديمة إزاء الدولة الحديثة ،كما إزاء الحقول االقتصادية الحديثة.
ً
فمثلّ ،
( ((5كفاح داخل عبيس" ،تحليل جغرافي للهجرة القسرية إلى مدينة النجف األشرف ( )2007–2004الواقع واآلثار والمعالجات"،
مجلة البحوث الجغرافية ،العدد  ،)2010( 12ص .380
(52) Yacobi & Nasasra, p. 335.

( ((5داود ،ص .166–165

( ((5عبد الجبار ،دولة الخالفة ،ص .278
( ((5المرجع نفسه.

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

في مواقع شتى ،وصار كثير منهم من سكان المدن ،مع ذلك فقد أنشؤوا شبكات تضامن وعون متبادل
في إطار أوضاع جديدة ،حداثية .ودخلت شتى هذه العناصر لتتمثل في الدولة ،وفي الحقول السياسية،
حاملة تقاطعات التيارات األيديولوجية ومصالح الجماعة الضيقة ،وهي تقاطعات متناقضة( .((5وهذا
وخصوصا بعد تبني نظام المحاصصة الطائفية
ما ساهم في ضعف بناء الدولة – األمة في العراق،
ً
اإلثنية بعد عام  2003والصراع بين األحزاب والكتل المتنفذة على شكل بناء الدولة.
كانت الزيادة التي حدثت بالفعل ،قبيل الحرب العالمية الثانية ،في احتياطي العمالة الحضرية نتيجة
سببا في لفت أنظار السياسيين واالقتصاديين،
الهجرة الريفية – الحضرية ،إضافة إلى قلّة النمو الصناعيً ،
متزايد في تشكيل الوعي السياسي ،كما هو واضح من التغيرات التي طرأت على
تأثير
ٌ
وأصبح لها ٌ
مهما،
فضاء
الشعارات السياسية( .((5فالمنتمون إلى الفئات ذات الدخل المنخفض يشكلون
اجتماعيا ً
ً
ً
ال وعاطلين ومهمشين وفقراء المدن .وتنحدر
عم ً
بما فيه من حرمان وطاقات كامنة لالحتجاج ،ويضم ّ
غالبية هؤالء من مهاجري البلدات الطرفية أو األرياف( .((5وفي تقديرنا ،انعكس هذا بوضوح على
طبيعة انتفاضة تشرين 2019؛ إذ تنحدر غالبية من ساهم فيها من هذه األوساط .وبحسب فارس كمال
نظمي "هذا الجمهور أو هؤالء الشباب هم في غالبيتهم قادمون من أحزمة الفقر والعشوائيات في شرق
كامل في أغلب محافظات الجنوب والفرات األوسط"(.((5
محروما
جيل
ً
أيضا ً
بغداد ،ويمثلون ً
ً
حدة التناقضات االجتماعية في المدن ،حيث خلقت الزيادات في عرض العمل الرخيص
لقد اشتدت ّ
تعمقت
معينة ،وبذلك ّ
وارتفاع األسعار وتوافر سوق االستهالك ظروفًا مالئمة للثراء السريع لدى قلّة ّ
الفوارق بين الطبقات ،واتسعت المسافة بين قوى اإلنتاج وعالقاته المتناحرة( .((6وتعمقت هذه الفوارق
وخصوصا في المدن ،حيث جرى تبني نهج الليبرالية الجديدة الذي فرضه
الطبقية أكثر بعد عام ،2003
ً
(((6
الحاكم األميركي للعراق ،بول بريمر  ،)2004–2003( Paul Bremerمن دون اإلشارة إليه باالسم .
ومن تجليات ذلك ،نرى أن نسبة الراغبين في الهجرة إلى الخارج من سكان المدن أعلى ،مقارنة
( ((5سامي زبيدة" ،صعود وانهيار المجتمع المدني في العراق" ،في :المجتمع العراقي ،ص .95
( ((5كوستيلو ،ص .70–69

( ((5عبد الجبار ،دولة الخالفة ،ص .248

(" ((5ندوة الثقافة الجديدة :ثورة تشرين ،الواقع والتحديات" ،الثقافة الجديدة ،العددان ( 417–416تشرين الثاني /نوفمبر ،)2020
ص .15
( ((6األنصاري ،ص .175

( ((6بـعــد االحتالل وقبل صــدور الدستور ،بــدأت سلطة االحتالل ومعها معظم المؤسسات المالية وبعض السياسيين واألحــزاب الذين
يعرفون كيف تُنتهز الفرص ،وبمساعدة بعض االقتصاديين المنتفعين بالترويج لنظام اقتصاد السوق الحر الفوضوي ،والفوضى في إدارة
البالد ،بحجة الديمقراطية ،وتطبيق سياسة الليبرالية الجديدة .وفي  3أيلول /سبتمبر  2003صدر قانون االستثمار األجنبي ،عدا االستثمار في
قطاع النفط .وفي الوقت نفسه ،بدأت الدعاية للخصخصة الكاملة لمشاريع الدولة ،فتم تأسيس هيئة خاصة للخصخصة ( ُألغيت فيما بعد)،
حتى قام البعض بالدعوة إلى خصخصة الصناعات النفطية .إن انفتاح السوق العراقية الذي فرضته سلطة االحتالل ،تطبي ًقا لسياسة الليبرالية
الـجــديــدة ،لقى صــداه لــدى كثير مــن العراقيين الــذيــن حصلوا على ثــرواتـهــم مــن الـســرقــات فــي زمــن الــدكـتــاتــوريــة ،وفــي بــدايــة فـتــرة االحـتــال
وبمساعدة قواته .إن اإلرباك الموجود في العراق هو وجود الكثير من المتضادات ،منها ما بين دور القطاع الخاص والقطاع العام ،وما بين
الـتــوســع فــي دور الحكومة فــي الـجــانــب االقـتـصــادي والليبرالية الـجــديــدة واقـتـصــاد الـســوق غير المنضبط .ينظر :مــاجــد ال ـصــوري" ،التطور
االقتصادي في العراق والليبرالية الجديدة منذ  ،"2003الثقافة الجديدة ،العددان ( 414–413تموز /يوليو  ،)2020ص .112 ،108–107
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باألرياف وهذا ما يعرضه الشكل ( .)7ويمكن مالحظة أن نسبة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين
عاما ،الراغبين في الهجرة ،بلغت  23.5في المئة في الحضر و 18.8في الريف ،وبلغت على
 15وً 29
مستوى العراق  22.22في المئة(.((6
الشكل ()7
النسبة المئوية للرغبة في الهجرة إلى الخارج بحسب الحضر والريف

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للفتوة
والشباب في العراق ،التقرير التحليلي ( 2020بغداد ،)2020 :ص .94

عاما عن عدم ثقتهم
عبر  73في المئة من الشباب والشابات في عمر ً 30–15
على المستوى السياسيّ ،
باألحزاب الدينية والسياسية في العراق ،في مقابل  9في المئة يثقون بها ،و 13في المئة حياديون ،و5
في المئة أجابوا بـ "ال أعرف" .وتزداد نسبة عدم الثقة في المدن البالغة  75في المئة أكثر مما في الريف،
 70في المئة(( ((6الشكل  .)8لذلك رأينا أن انتفاضة تشرين المشار إليها انطلقت في األساس في المدن،
وكانت طليعتها من الشباب نتيجة اإلحباط والبطالة وغياب الخدمات األساسية والفساد المالي واإلداري
المستشري نتيجة تبني نهج المحاصصة الطائفية واإلثنية في الحكم بعد سقوط النظام في عام .2003
يذهب نظمي إلى أن التعبير عن الهوية الوطنية برفع شعار "نريد وط ًنا" أصبح حاضنة ساندة للمظلومية
ديناميا ،كي
تفاعل
الطبقية (نازل آخذ حقي) ،أي ببساطة تفاعل الجانب الطبقي مع النزعة الوطنية
ً
ً
يتولّد منها فعل احتجاجي باحث عن إعادة توزيع الثروة .إنها جدلية الحس الوطني مع الحس الطبقي،
( ((6جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،ص .44

( ((6جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للفتوة والشباب في الـعــراق ،التقرير التحليلي
( 2020بغداد ،)2020 :ص .18

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

المهمشين
وبما يسميه موديل "الفاقدين – المالكين"؛ إذ نرى اليوم بروز سردية جديدة هي سردية
ّ
تكدس الثروات في الضفة
الغاضبين الذين تم استبعادهم من ثمار الريع النفطي ،هؤالء يراقبون بدقة ّ

األخرى ،ويحلمون بمستقبل مغاير(.((6

الشكل ()8

عاما
النسبة المئوية لعدم الثقة باألحزاب الدينية والسياسية في العراق للشباب في عمر ً 30–15
بحسب الحضر والريف

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للفتوة

والشباب في العراق ،ص .18

ً
ثامنا :أزمة السكن
أدى ارتفاع موارد النفط بعد توقيع اتفاقية مناصفة األرباح مع الشركات في عام  1952وزيادة المشاريع
تحسن الخدمات فيها وسوء األوضاع في األرياف ،إلى
اإلنمائية وتوافر فرص العمل في المدن ،مع ّ

هجرة واسعة منها إلى المدن ،بح ًثا عن العمل والعيش األفضل .وكانت الهجرة إلى بغداد قد تفاقمت
وفاقت الهجرة إلى أي مدينة أخرى .وكان من نتائجها بروز أزمة سكن واسعة ،لذلك لجأ أبناء الريف إلى

بناء الصرائف( ((6واألكواخ في أطراف بغداد .وأظهر اإلحصاء الذي قامت به الدائرة الرئيسة لإلحصاء
في عام  1956أن عدد الصرائف في بغداد بلغ  ،16413وبلغ عدد األفراد الذين كانوا يسكنونها زهاء

(" ((6ندوة الثقافة الجديدة" ،ص .16

( ((6المادة األساسية في بناء الصرائف هي القصب ،وهذا النوع من السكن ال يتوفّر في الغالب على أبسط الخدمات األساسية،
مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والمرافق الصحية المربوطة بالمجاري.
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 92ألف نسمة( .((6وأظهرت نتائج اإلحصاء الذي قامت به مديرية اإلسكان العامة في عام  1956أن
في محافظة بغداد  73في المئة من صرائف وأكواخ العراق؛ ما يعكس طبيعة وتعقيد المشكلة السكنية
التي تعانيها المدينة .واتضح أن  81.9في المئة من الصرائف واألكواخ كانت متمركزة في المراكز
الحضرية( .((6وقد ارتفع عدد ساكني الصرائف في بغداد في عام  1958حتى وصل إلى  120–100ألف
نسمة(.((6
إن  80في المئة من مجموع سكان الصرائف واألكواخ الطينية ،الموجودة في بغداد ،هم في األصل من
وتحديدا من ميسان ( 73.4في المئة) ،ومن ذي قار ( 3.8في المئة)،
األرياف الجنوبية في عام ،1957
ً
أما بالنسبة إلى بقية المحافظات ،فقد كانت  10.4في المئة من واسط ،و 3.8في المئة من القادسية،
و 3.6في المئة من بابل ،وجميعها من المحافظات الوسطى ،ولم تزد بقية المحافظات على  5في المئة
من مجموع سكانها( .((6وقد نتج من هذا الوضع السكني تفاوت صارخ ،وينطبق عليه ما أطلقت عليه
الباحثة جانيت أبو لُغد نظام الميز العنصري الحضري(.((7
بحسب نزار الصياد "يتطلب م ّنا فهم قاع المدن اإلقرار بأن هذه األماكن ال تنشأ من تلقاء نفسها؛ إذ إنها تعبير
أيضا النظر إلى القيود الهيكلية الضمنية
عن مدى مادية الصراع بين أيديولوجيات وقيم متنافسة"( .((7ويمكن ً
في تطور الرأسمالية التابعة في الشرق األوسط على أنها تستبعد بطريقة منهجية فقراء الحضر من سوق
ستبدل(.((7
اإلسكان ،وتضعهم خارج الطرائق الرسمية إلنتاج اإلسكان بوصفه سلعة في السوقُ ،تباع و ُت َ
شكل ماد ًيا
ويؤكد لويك فاكان أن العزل صيرورة يتمخض عنها الكثير من أشكال التهميش التي تأخذ
ً
وخصوصا ما يتعلق بالتحضر الهامشي؛
ورمز ًيا( .((7وتتوافق هذه األفكار مع ما تناولناه في الخلفية النظرية،
ً
إذ تشير األدلة إلى أن هذه الفئات من الناس ،غير القادرين على المنافسة بسبب أوجه القصور الفردية
يتعين عليها مواجهتها في معظم المدن.
والهيكلية ،تعاني الفقر والبؤس؛ بسبب الحالة التي ّ
خالل السنة األولى من ثورة  14تموز /يوليو ُ ،1958أزيلت الصرائف المحيطة ببغداد و ُأنشئت مكانها
(حاليا مدينة الصدر)ُ ،أسكن
مدينة مجهزة بالماء النقي والكهرباءُ ،س ّميت مدينة الثورة ،شرق بغداد
ً

( ((6نوري عبد الحميد العاني وعالء جاسم محمد الحربي (تنقيح) ،تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ،1968–1958
ج  14 :1تموز– 7شباط  ،1959ط ( 2بغداد :بيت الحكمة ،)2005 ،ص .298
( ((6خــالــص األشـعــب" ،النمو السكاني ومشاكل السكن فــي مدينة بغداد" مـجـلــة الـجــامـعــة المستنصرية ،مــج  ،5الـعــدد ،)1975( 5
ص .350–349
( ((6العاني والحربي ،ص .298
( ((6األنصاري ،ص .150

( ((7إدري ـ ـ ــس م ـق ـبــول" ،المدينة ال ـعــرب ـيــة ال ـحــدي ـثــة :قـ ــراءة ســوس ـيــو لـســانـيــة ف ــي أعـ ــراض م ــرض التمدن"ُ ،عـ ـم ــران ،م ــج  ،4ال ـع ــدد 16
(ربيع  ،)2016ص .57
( ((7نزار الصياد" ،العمران التحتي وثقافة العشوائيات :دراسة نقدية"ُ ،عمران ،مج  ،10العدد ( 37صيف  ،)2021ص .88
( ((7المرجع نفسه ،ص .99

'دوار الصهد'
( ((7ياسين يسني" ،شباب األحياء الصفيحية في المغرب :التمييز والوصم واستراتيجيات المقاومة ،دراسة حالة حي ّ
في مدينة تمارة"ُ ،عمران ،مج  ،9العدد ( 34خريف  ،)2020ص .77
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داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

فيها معظم سكان الصرائف ،ومدينة أخرى ُس ّميت مدينة الشعلة ،شمال بغداد .وبدأت الدولة تو ّزع
األراضي الحكومية المحيطة ببغداد على العمال والفالحين وذوي الدخل المحدود والمهنيين
وشقت الطرق
كالمحامين والمهندسين واألطباء وصغار التجار والضباط وغيرهم بأسعار زهيدة.
ّ
لربط المجموعات السكنية الحديثة بالعاصمة .لذلك توسعت بغداد خالل عامين إلى عشرة أضعاف
ما كانت عليه قبل الثورة(.((7
وخصوصا خالل الحروب وبعدها ،وحتى قبل الحرب العراقية –
تفاقمت أزمة السكن فيما بعد،
ً
(((7
اإليرانية ( ،)1988–1980وقد بلغ العجز السكني الصافي  585325وحدة سكنية بحسب تعداد عام
 ،1997ما يشكل  23.5في المئة من مجموع األسر في العراق ،بنسبة  18.2في المئة و 37.2في المئة من
(((7
تدهورا
حاليا
ً
مجموع األسر في المناطق الحضرية والريفية على التوالي  .ويعاني قطاع البناء والتشييد ً
قدمها ،خاصة في مجال بناء الوحدات السكنية التي ال تتناسب مع
واضحا في مستوى الخدمات التي ُي ّ
ً
شح فيما ُيعرض من
الزيادة السكانية ،حيث هناك ضغط سكاني في جميع محافظات العراق ،مقابل ّ
وحدات سكنية؛ ما أدى إلى ارتفاع الضغط على المساكن(.((7
متمثل
بعد االحتالل في عام  ،2003كشفت تقارير حكومية عن قوة النزوح السكاني وبلوغه عدة ماليين،
ً
في الهجرة من الريف إلى المدينة ،وبحسب وزارة البلديات ،فإن التجاوزات على أراضي الدولة وعقاراتها
ويتبين من الجدول ( )4أن مجموع السكان الذين يسكنون
ألغراض السكن العشوائي قد تصاعدتّ .
السكن العشوائي في العراق بلغ  2418864في عام  ،2013وأن أقل عدد لتجمعات هذا النوع من السكن
يوجد في محافظة كربالء هو  ،24وأكثر عدد ( )335في محافظة بغداد ،أما أقل عدد للمساكن العشوائية
( )1250فيوجد في محافظة المثنى ،وأكثر عدد ( )115739في محافظة بغداد .وإذا أخذنا في الحسبان أن
بغداد تؤوي أكبر عدد من مجموع سكان العراق ،وأن نسبة الحضر فيها  87.5في المئة ،فسي ّتضح سبب
ارتفاع عدد التجمعات العشوائية فيها ومدى ما تفرزه من إشكاالت اجتماعية وصحية وبيئية في المدينة.
الجدول ()4
عدد تجمعات السكن العشوائي والمساكن والسكان في عام 2013
المحافظة
نينوى

عدد التجمعات عدد المساكن العشوائية

كركوك
ديالى

272

27686

98

30693

36

عدد السكان في المساكن العشوائية

7320

202108
40992

205643

( ((7العاني والحربي ،ص .23

( ((7العجز السكني الصافي هو الفرق بين عدد األسر وعدد الوحدات السكنية الجيدة.

( ((7جمهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،العجز السكني في العراق (بغداد[ :د.ت])،
ص .10
( ((7المرجع نفسه ،ص .4
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األنبار

102

10032

بابل

84

9663

بغداد

335

115739

752304

15510

105468

كربالء

25

صالح الدين

32

القادسية

87

9790

ذي قار

132

21483

البصرة

167

47981

واسط

النجف
المثنى
ميسان

المجموع

83266

67641

70

10993

82448

24

17442

120350

1250

9518

27

61
–

6752

49965

75383

174012

14547

109193

346881

2418864

340665

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،الموجز اإلحصائي
للمحافظات ( 2016بغداد.)2016 :

تفاقم الوضع أكثر فيما بعد ،حيث قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن
"ما يقارب من ثالثة ماليين و 450ألف نسمة من العراقيين يسكنون المناطق العشوائية من مجموع
سكان العراق" ،وإن "نسبة سكان المناطق العشوائية توازي نحو  12في المئة من سكان العراق"،
و"عدد المناطق العشوائية يصل إلى  4آالف منطقة عشوائية" ،وإن "العاصمة بغداد هي األعلى بعدد
المناطق العشوائية وتصل إلى  1000منطقة عشوائية ،فيما تكون محافظة كربالء هي األقل بعدد األحياء
العشوائية والتي تصل إلى نحو  98حي عشوائي(( .((7الخريطتان .)2 ،1
يذكر الصياد في هذا السياق "يتم تحديد الطرق التي يستجيب بها فقراء الحضر في المجتمعات
المختلفة لهذا الوضع بالخصوصيات الثقافية لكل مجتمع ،وتفسر االختالفات الملحوظة للنطاق
التفاضلي للبدائل التي يواجهها فقراء الحضر في سياقاتهم الثقافية .وتتشكل هذه السياقات الثقافية
التفاضلية باستمرار ،من خالل عوامل مثل أنظمة الملكية وأنظمة التنظيم االجتماعي واألعراف القانونية
والدين وأنظمة األقارب والعالقات العرقية والعالقات بين الجنسين؛ وباختصار ،نظام واسع من القيم
والمعايير التي تحكم الفرد والسلوك الجماعي داخل المجتمع وتجاه الدولة"( .((7وفي تقديرنا يبقى
العامل المتحكم في خلق هذا الوضع هو شدة التفاوت االجتماعي – االقتصادي.
(" ((7وزارة الـتـخـطـيــط تـكـشــف 12 :فــي الـمـئــة مــن س ـكــان ال ـع ــراق يـقـطـنــون العشوائيات" ،ت ــودي ن ـي ــوز ،2020/11/18 ،شــوهــد في
 ،2022/7/3فيhttps://bit.ly/3bMM4rC :
( ((7الصياد ،ص .101

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

في العراق عدة مقترحات لمعالجة هذه الوضع ،لصياغتها في قانون ،ليجري إقراره من مجلس النواب،
منها تمليك المساكن العشوائية أو مساعدة أصحاب هذه المساكن من الدولة لبناء مساكن نظامية.
مؤخرا على إقراض المواطنين ُس ًلفا
وللتخفيف من أزمة السكن الخانقة ،وافق البنك المركزي العراقي
ً

من دون فائدة بغرض بناء المساكن ،لكن تنفيذه يصطدم بالبيروقراطية والفساد المستشري في مفاصل

الدولة .ال تعالج هذه المقترحات األسباب الجذرية التي تستمر في توليد هذا الوضع وتفاقمه.
الخريطة ()1

تجمعات السكن العشوائي
عدد ّ

المصدر :األمم المتحدة ،برنامج األغذية العالمي ،أطلس العراق االقتصادي–االجتماعي ( 2019بغداد ،)2019 :ص .46
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الخريطة ()2
عدد المنازل العشوائية

المصدر :المرجع نفسه ،ص .46

تاسعا :الفقر والبطالة
ً
بلغت نسبة الفقر( ((8في مجموع العراق نحو  19في المئة ،وفي الحضر  13.5في المئة ،وفي الريف
 30.7في المئة .أما توزيع الفقر بحسب المحافظات ،فقد بلغت أقل نسبة في حضر محافظة السليمانية
( ((8تعني نسبة الفقر ،بحسب المصادر الرسمية العراقية ،عدد السكان الذين يقل دخلهم عن خط الفقر ،وتعني هذه النسبة تكلفة
الحاجات األساسية الالزمة لممارسة الفرد نشاطه اليومي ،وتشمل المواد الغذائية وغير الغذائية مقسومة على عدد السكان .وتشمل
علما "أن مقاييس الفقر
مؤشرات الفقر :فقر الدخل وعدم المساواة في الدخل والطاقة المتاحة ونظام الصرف الصحي ومياه الشربً .
تماما لتعكس اإلنـتــاج الــديـنــامــي للفقر ضمن عمليات الـتـحـ ّـول الهيكلي الحديثة ،وذلــك لـعــدة أسـبــاب تتعلق
المطلقة ليست مناسبة ً
أساسا بالطبيعة النسبية للفقر في العصر الحديث .والنتيجة هي أن هذه المقاييس المطلقة تنزع بصورة عامة إلى التقليل من شأن الفقر
ً
بمرور الوقت" .هاشم نعمة فياض ،قراءات فكرية – سياسية (بغداد :دار أهوار للنشر والتوزيع ،)2022 ،ص .90

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

 1.4في المئة ،وأعلى نسبة في حضر محافظة المثنى  38.2في المئة .وبالنسبة إلى األرياف ،فأقل نسبة
للفقر في ريف السليمانية  4.8في المئة ،وأعلى نسبة في ريف ميسان  73في المئة( .((8ويعكس هذا
التوزيع تفاوتات صارخة على مستوى الريف والحضر ،وعلى مستوى المحافظات ،على الرغم من أنه
الحظ أن محافظات إقليم
ال يعكس الواقع بدقة؛ إذ نتوقع أن نسب الفقر أعلى من ذلك (الشكل  .)9و ُي َ
فقرا للحضر والريف ،فقد بلغت نسبة
كردستان العراق الثالث ،أربيل والسليمانية ودهوك ،هي األقل ً
الفقر في اإلقليم  3.5في المئة في عام  ،2012وارتفعت إلى  5.5في المئة في عامي ،((8(2018–2017
وهذا يمكن أن ُيعزى إلى استقرار هذه المحافظات النسبي ،مقارنة بباقي العراق وقلّة تأثرها بالعقوبات
االقتصادية التي فُرضت على العراق بعد غزو الكويت (آب /أغسطس .)1990
الشكل ()9
الفقر في المناطق الحضرية والريفية بحسب المحافظات (النسبة المئوية)

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،العراق :التقرير الوطني للتنمية البشرية
 :2014شباب العراق ،تحديات  ...وفرص (بغداد ،)2014 :ص .131

نموها السريع وقلّة فرص العمل بسبب تع ّثر خطط
من الطبيعي أن تتفاقم البطالة في المدن نتيجة ّ
مر بها العراق،
تعرضت المؤسسات االقتصادية للتدمير نتيجة الحروب المتكررة التي ّ
التنمية ،وبعد أن ّ
(((8
إضافة إلى الطابع الريعي لالقتصاد ،حيث تعتمد ميزانية الدولة بشكل كبير على عائدات النفط ،
( ((8جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،ص .131

( ((8جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،أهداف التنمية المستدامة :تقرير إحصائي ( 2019بغداد،)2020 :
ص .5
( ((8الدليل على ذلك أن مساهمة القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي اإلجمالي بلغت  2.02في المئة ،في حين بلغت مساهمة
ُعبر هاتان النسبتان عن البؤس الحقيقي لهذين القطاعين األساسيين
القطاع الصناعي التحويلي  0.84في المئة فقط في عام  ،2020وت ّ
في بنية االقتصاد العراقي .ينظر ،كاظم حبيب" ،العالقة الجدلية بين البنية االقتصادية والبنية االجتماعية في المجتمع العراقي" ،الثقافة
الجديدة ،العدد ( 421أيار /مايو  ،)2021ص .10
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منوع .أما بعد احتالل
وطوال العقود الماضية فشلت الحكومات المتعاقبة في بناء اقتصاد إنتاجي ّ
العراق ،فقد توقفت غالبية مصانع القطاع العام ولم يتم تأهيلها ،إضافة إلى ضعف القطاع الخاص،
ولذلك أصبح العراق يعتمد في المقام األول على االستيراد.
المبينة من ناحية العمل بلغ لعموم
تفيد معطيات أواخر الثمانينيات أن عدد العاطلين والفئات غير
ّ
وسع صفوف
العراق  ،342466بينهم  254540في المدن .جاء هذا قبل بدء تسريح العسكريين الذي ّ
المسرحين،
معينة ،ولعل النفير العام عقب غزو الكويت ،يكون قد امتص
ّ
هذه الفئة في حدود ّ
ليعود ويطلقهم بكثافة أعلى بعد انتهاء الحرب( .((8وقد تدهور الوضع االجتماعي–االقتصادي
وخصوصا في المدن بسبب الحصار االقتصادي الذي فرضته األمم
بشدة وزادت معدالت البطالة،
ً
المتحدة على العراق نتيجة غزو الكويت ،والذي ُرفع بعد سقوط النظام في عام .2003
الشكل ()10
عاما فأكثر لسكان الحضر والريف بحسب المحافظات في عام 2016
معدل البطالة في عمر ً 15

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية
السنوية( 2019–1918 ،بغداد ،)2019 :الجدول ( )8 /2أ.

عاما وأكثر في وسط السكان الحضر بحسب
ُيظهر الشكل ( )10تباينات مهمة في معدل البطالة بعمر ً 15
المحافظات في عام 2016؛ إذ إن أقل نسبة  7.1في المئة في محافظة ديالى ،وأعلى نسبة  20.2في المئة
في محافظة ميسان ،بينما لم تظهر بيانات محافظتي نينوى واألنبار في السنة المذكورة بسبب سيطرة
داعش عليهما .وكانت النسبتان  8.8في المئة و 21.3في المئة على التوالي في عام  .2014ويالحظ
معدالت البطالة في الحضر كانت أعلى من الريف ،باستثناء أربع محافظات:
في المحافظات كلها أن ّ
( ((8عبد الجبار ،العراق ،ص .131 ،125

تاسارد
داصتقالاو ةيعامتجالا هراثآو قارعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ومن

كركوك والبصرة وأربيل والمثنى ،حيث كانت البطالة في الريف هي األعلى .من الصعب تفسير ذلك،
حيث إن نسبة السكان الحضر في المحافظات الثالث األولى أكثر من  70في المئة ،وبالنسبة إلى
ناتجا من ارتفاع نسبة سكان الريف فيها (ينظر الجدول .)3
المحافظة األخيرة قد يكون ذلك ً

عاشرا :الهيمنة الحضرية
ً

سكانيا
يقصد بالهيمنة الحضرية وجود مدينة واحدة تكون في الغالب العاصمة السياسية ،تهيمن
ً
وثقافيا على باقي الشبكة الحضرية من المدن المتوسطة
ومؤسساتيا
واجتماعيا
وسياسيا واقتصاد ًيا
ً
ً
ً
ً
الحجم والصغيرة ،حيث تسكن فيها النسبة األكبر من مجموع السكان الحضر .وفي العراق هناك غياب
عموما في مدن الدول المتقدمة ،أي ال يوجد
فعلي للهرمية ،أو لنظام المراكز الحضرية الذي يشاهد
ً
توازن في الشبكة الحضرية على مستوى التنمية االقتصادية–االجتماعية ،ويمكن أن توجد في بعض
الدول مدينتان تمارسان هذا الدور.
وخصوصا العاصمة على باقي الشبكة الحضرية هي خاصية التحضر السريع،
هيمنة المدن الكبرى،
ً
وهي ليست ظاهرة خاصة بالعراق ،بل بمعظم البلدان النامية .وال يشذّ العراق عن هذا االتجاه،
حيث نالحظ أن هيمنة بغداد واضحة على المراكز الحضرية كلها ،كونها القطب السكاني والسياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للعراق.
ال يوجد توازن في توزيع السكان على مستوى المحافظات ،فبينما يعيش نحو  70في المئة في المناطق
الحضرية ،فإن  41.5في المئة منهم يعيشون في مراكز المحافظات .وتظهر بجالء هيمنة بغداد ،حيث
كان يقطن فيها حوالى ربع مجموع السكان (تراجعت النسبة المذكورة إلى  21في المئة في عام ،2021
سابقا) ،بينما تبلغ مساحتها  1في المئة من مساحة العراق .ومن بين  120مرك ًزا حضر ًيا في
كما ذكرنا ً
البالد ،هناك أربعة مراكز منها يسكن فيها أكثر من مليون نسمة ،هي :الكرخ والرصافة التابعتان لبغداد،
والبصرة والموصل ،ويسكن فيهما في اإلجمال أكثر من خمسة ماليين نسمة .وهناك مركزان حضريان
هما كركوك واألعظمية تابعان لبغداد ،يسكن فيهما ما بين مليون وثالثة أرباع المليون نسمة .وهناك
ستة مراكز حضرية يسكن فيها ما بين  750–500ألف نسمة ،هي :الكاظمية في بغداد ،كربالء ،النجف،
الناصرية ،أربيل والسليمانية ،على أن المراكز الحضرية الكبرى في العراق يسكنها نحو  25مليون
نسمة(.((8
يبرز مؤشر قوي على هيمنة بغداد على باقي المراكز الحضرية ،يتمثل في مؤشر المدن األربع لمدينة
بغداد (نسبة إلى المدن الثالث مجتمعة التي تليها في الحجم) الذي كان  1.7في عام  1957وارتفع
إلى  2.4في عام ((8(1987؛ إذ إن سكان بغداد أكثر من سكان المدينة الثانية البصرة (تراجعت مرتبتها
( ((8جمهورية العراق ،اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ،ص .148–147
( ((8من حساب الباحث ،استنا ًدا إلى:

Europa Publications (ed.), The Middle East and North Africa (London/ New York: Routledge, 2014), p. 468.
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كمدينة وليس كمحافظة إلى الخامسة في تعداد عام  1987بسبب نزوح كثيرين من سكانها في الحرب
العراقية–اإليرانية) بأكثر من تسعة أضعاف وأكثر من مجموع سكان المدن الثانية والثالثة والرابعة
بأكثر من ضعفين في هذا العام .وتراجع المؤشر إلى  1.8في عام  ،((8(1997وتعكس هذه الظاهرة
عدم توازن الشبكة الحضرية بشكل جلي .ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام  2014إلى سبب
ذلك بـ "هيمنة تكتل سكاني واحد ،هو العاصمة وما حولها ،وبروز ظواهر التركز في المدن الكبرى،
والترهل المديني ونمو العشوائيات في أطراف المدن ومحيطها ،األمر الذي انعكس على تدني مستوى
ّ
(((8
الخدمات وتدهور البيئة"  .لذلك ،فالنقطة التي يجب توضيحها هنا هي أننا يجب علينا أن نكون
دائما على التمييز بين رفاهية السكان ورفاهية المناطق .إذا لم نفعل ذلك ،فإننا نفشل في
حريصين ً
ونظرا إلى أن كل مدينة غنية تحتوي
ازدهارا أكبر لجميع السكان.
إقليميا أكبر ال يضمن
ازدهارا
إدراك أن
ً
ً
ً
ً
تلقائيا(.((8
سيضر بالفقراء
على الكثير من الفقراء ،يمكننا أن نفترض أن التركيز المكاني المتزايد
ّ
ً
من الجدول ( )5يتضح أن المدن كلها على مستوى المحافظات تمارس هيمنة واضحة على المدينة
األولى والثانية في تعداد  ،1997ويؤكد ذلك آخر تعداد أجري في العراق والذي يتوفر على هذه المعطيات
ولكن بنسب متفاوتة .وأقوى هيمنة تمارسها مدينة كركوك ،إذ إن نسبة سكان المدينة الثانية وهي الحويجة
أيضا.
بلغت  0.06في المئة من األولى ،والثالثة تازة خرماتو بنسبة  0.03في المئة من كركوك ً
الجدول ()5
درجة هيمنة المدن في العراق بحسب المحافظات لعام ( 1997النسبة المئوية)
نسبة المدينة الثانية من األولى

المحافظة

المدينة الرئيسة

نينوى

الموصل

تلعفر

بعقوبة

الخالص

المدينة

النسبة

الحويجة

0.06
0.94

0.14

كركوك

كركوك

األنبار

الرمادي

الفلوجة

بابل

الحلة

اإلسكندرية

0.25

الحي

0.24

ديالى
بغداد

بغداد

كربالء

كربالء

صالح الدين

سامراء

واسط

الكوت

الثورة

الهندية

تكريت

0.22
0.21
0.13
0.69

نسبة المدينة الثالثة من األولى
المدينة

تلكيف

النسبة
0.04

تازة خورماتو

0.03

القائم

0.28

بلدروز

0.20

الكاظمية

0.09

الحسينية

0.04

طوزخورماتو

0.59

القاسم

النعمانية

0.17
0.18

( ((8من حساب الباحث ،استنا ًدا إلى :محمد ،ص .193

( ((8جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،ص .41

(89) Gibert & Gugler, p. 33.
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النجف

النجف

الكوفة

0.23

المناذرة

0.06

0.35

الخضر

0.17

القادسية

الديوانية

الحمزة

0.17

ذي قار

الناصرية

الشطرة

0.30

البصرة

البصرة

الزبير

المثنى
ميسان

السماوة
العمارة

إقليم كردستان

–

أربيل

أربيل

دهوك

السليمانية

الرميثة

سوق الشيوخ

0.23

أبو الخصيب

0.18

0.48

سميل

0.12

0.18

رانية

قلعة صالح

0.07

–

–

دهوك

زاخو

السليمانية

كالر

كويسنجق

الشامية

0.12

0.21

0.08

العزيز
–

عينكاوة

0.04
–

0.04
0.17

المصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إلى :فؤاد عبد الله محمد" ،النمو الحضري المعاصر في العراق" ،مجلة البحوث الجغرافية،
العدد  ،)2004( 5ص .159–158

جغرافيا .فما زالت بغداد
ينتج من اختالل توزيع السكان بين المحافظات آثار مباشرة في توزيع الشباب
ً
وعموما يعيش  39في المئة من
تحتفظ بهيمنتها على أعلى نسبة من شريحة الشباب ( 21.4في المئة).
ً
(((9
الشباب في المحافظات الثالث التي فيها المدن الرئيسة :بغداد والموصل والبصرة .
يتبين
على مستوى العالقة بين عدد السكان والمؤسسات التجارية ،يمكننا أن نأخذ مدينة البصرة ً
مثالّ :
من معطيات آخر تعداد سكاني في عام  1997أن المعدل العام بلغ  74نسمة لكل مؤسسة .وقد توزعت
نسب القطاعات بصورة متباينة؛ إذ هناك تباينات بين المعدل العام للمعيار (وهو أحد المعايير لتقويم
الكفاءة الوظيفية للمدينة) ونسب هذه القطاعات ،حيث اقتربت قطاعات البصرة القديمة والهادي من
المعدل العام ،في حين سجلت مناطق القبلة والحسين والجمهورية ارتفا ًعا لهذه النسبة ،مقارنة بالمعدل
وخصوصا القطاعات التي
العام ،ما يتطلّب دراسة توزيع المؤسسات التجارية على مستوى القطاعات،
ً
واضحا في مدينة البصرة ،حيث يفرض النقص
سكانيا
ثقل
يسكنها عدد كبير من السكان ،والتي تم ّثل ً
ً
ً
في المؤسسات التجارية على كثيرين من السكان اللجوء إلى مراكز تسويقية أخرى لسد حاجاتهم من
البضائع المنوعة(.((9
إجمال ،للتركز الحضري وما يرتبط به من وجود مؤسسات اقتصادية وصناعية استراتيجية مهمة في
ً
خصوصا على البصرة التي عانت بشدة
مدن قليلة العدد انعكاسات أمنية وعسكرية ،ينطبق هذا األمر
ً
الحروب كلها التي مر بها العراق بسبب موقعها ،وما تتوفر عليه من مؤسسات اقتصادية وصناعية
استراتيجية ،إذا ما عرفنا أن معظم إنتاج النفط يتركز فيها ،وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق.
( ((9جمهورية العراق ،وزارة التخطيط وبيت الحكمة ،ص .41

( ((9صالح هاشم الهاشم" ،تقييم الكفاءة الوظيفية التجارية لمدينة البصرة" ،مجلة البحوث الجغرافية ،العدد  ،)2002( 3ص –191
.192
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خاتمة
ومكانيا والتعرف إلى بعض آثاره االجتماعية
زمانيا
من خالل تحليل تطور نمو السكان الحضر
ً
ً
تبين لنا أن هذا التطور ونتائجه تنطبق عليه إلى ٍ
حد بعيد مقاربة التحضر الهامشي؛ إذ
واالقتصاديةّ ،
في مجتمعات الهامش من الضروري مالحظة كيف أن التراكم الرأسمالي يشمل المدينة والريف في
هوة الفوارق االجتماعية
عملية مترابطة وغير متكافئة ،تؤدي إلى تنمية متناقضة ،وهذا ما نراه في ا ّتساع ّ
بتوجه
واالقتصادية والثقافية بين المناطق الحضرية والريفية ،ما ُي ّ
حفز الهجرة الريفية – الحضرية ،وذلك ّ
وخصوصا العاصمة.
الجزء األكبر من هذه الهجرة إلى المدن الكبرى،
ً
تعميما للعالقة بين الرأسمالية
بتوسع الرأسمالية الهامشية ،يم ّثل نموذج التحضر الهامشي
ارتباطًا
ً
ّ
العالمية والتوسع الحضري المحلي وما يتبعه من تغيير .وبقدر ما يبرز هذا النموذج األدوار الرئيسة التي
اضطلع بها التوسع االستعماري والرأسمالي في عملية التحضر في معظم البلدان النامية ،فإن دراسته
ُتعد مهمة وضرورية للتفكير في الظاهرة .ومن هذا المنظور ،حاولت دراستنا ربط التحضر بديناميات
نسبيا بهذه الطريقة من إزالة الغموض عن بعض المناقشات
الصراع االجتماعي–الطبقي ،وتم ّكنت ً
للتغير الحضري(.((9
ذات الطابع التكنوقراطي بشأن هذا التطور ،كاشفة عن األبعاد السياسية المهمة ّ
يفاقم هذا الوضع مشكالت المدن المختلفة ويزيد من عدم توازن الشبكة الحضرية .ومن المشكالت
وخصوصا بعد عام
التي بات يستعصي حلّها مع مرور الوقت تنامي السكن العشوائي في مدن العراق،
ً
 2003نتيجة زيادة الفوارق الطبقية وقلّة السكن وضعف الدولة ،وعلى الرغم من طرح مقترحات عدة
إليجاد حلول لها فال يزال أي منها لم يأخذ طريقه إلى التشريع كقانون وإقراره من مجلس النواب.
إن معالجة عدم توازن الشبكة الحضرية والتكدس الحضري وما يفرزانه من مشكالت كثيرة اجتماعية
إل من خالل تبني خطط تنمية اجتماعية – اقتصادية
واقتصادية وبيئية وأمنية مركبة ومتفاقمة ،ال يتم ّ
متوازنة في عموم العراق ،بما تتضمنه من تقليل الفوارق الحادة بين المدن واألرياف وتتب ّنى العدالة
وخصوصا في المناطق الحضرية التي نتجت في
االجتماعية في مواجهة الفوارق الطبقية الكبيرة،
ً
وخصوصا المتأتية من ارتفاع عوائد النفط والفوارق الكبيرة
األساس من التوزيع غير العادل للثروة،
ً
وخصوصا في المدن
في مستويات الرواتب والفساد المالي واإلداري واالستيالء على عقارات الدولة،
ً
يوميا في
أو شرائها بأثمان بخسة وتهريب العملة إلى الخارج .هذه أمور يالحظها
ً
وخصوصا الشباب ً
ظل ارتفاع نسب البطالة وسطهم .وبحسب آالن جيبرت وغوغلر ،ال توجد طريقة يمكن من خاللها
(((9
سببا
فهم عمليات النمو الحضري بمعزل عن العمليات التي تولّد هذا التفاوت  .كانت هذه الفوارق ً
رئيسا في اندالع انتفاضة تشرين األول /أكتوبر  2019في المدن ،التي ركزت شعاراتها على تبني العدالة
ً
االجتماعية ،على سبيل المثال "نازل أخذ حقي" و"نريد وطن[ـًا]" .ومن المعالجات األخرى العمل
وخصوصا
على بناء اقتصاد إنتاجي منو ّع ،ال يعتمد على النفط فحسب ،قادر على امتصاص البطالة،
ً
(92) Gibert & Gugler, p. 45.
(93) Ibid., p. 12.
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في المدن ،بعد أن جعلته الحكومات المتعاقبة بعد عام  2003أشد ريعية مما سبق ،ويسير على خطى
الليبرالية الجديدة ،لكن في تناقض مع وجود قطاع عام لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من خصخصته
لوجود رغبة في استمراره على المستوى الشعبي ،ووجود جهاز إداري متضخم وقليل اإلنتاجية في
المدن يجري التعيين فيه إما المتصاص االستياء الناجم عن البطالة وإما لشراء الوالء السياسي .هذه
الليبرالية الجديدة التي ثبت فشلها بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية في عام  .2008كذلك ،إنهاء
نهج المحاصصة الطائفية واإلثنية في الحكم المفكك لنسيج المجتمع وبناء الدولة والحاضن للفساد
المكون الطائفي أو القومي.
المالي واإلداري ،وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة ال على
ّ
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:اللهجة الفراتية السورية في محافظة دير الزور
دراسة صوتية داللية
The Syrian Euphrates Dialect in the Deir ez–Zor
Governorate: A Phonetic and Semantic Study
 في، ري ًفا ومدين ًة، تتناول هذه الدراسة اللهجة الفراتية السورية في محافظة دير الزور:ملخص
 حيث، وتسعى للكشف عن صالت القربى بينها وبين الفصحى،جانبيها الصوتي والداللي
َ
ٍ
ٍ
 متناول ًة في الجانب الصوتي،وبتعريف ببيئة اللهجة المدروسة
،بفحص ل ّلغة واللهجة
تبدأ
 ومقابلتها مع العربية،التغيرات الطارئة عليها
الظواهر الصوتية ل ّلهجة؛ وذلك للكشف عن
ّ
 فتبحث، أما في الجانب الداللي. ومقارنتها بلهجات سورية أخرى، وتعليلها،الفصحى
 ومقابلتها،التغيرات الداللية الطارئة عليها
ّ ،الدراسة في مفردات مختارة من اللهجة
ّ موضح ًة
 حيث، مع ذكر االختالف،التحول أو الثبات الداللي فيها
مع العربية الفصحى؛ لتبيين مقدار
ّ
. ما بين الريف والمدينة،وقع
. الداللة، األصوات، دير الزور، اللهجة الفراتية، اللغة:كلمات مفتاحية

Abstract: This study investigates the similarities between Standard Arabic and
Euphrates Dialect on both the phonetic and semantic level. It starts by analyzing the
phonetic aspects of the dialect, before investigating the changes it has undergone
as well as the reasons behind these changes and then comparing it to other Arabic
dialects in Syria. It also examines the semantic connotations of the lexical items of
Euphrates Dialect in comparison with their meaning in Standard Arabic, indicating
their semantic differences. The study relies on different textual and oral data such
as (relatively) open–ended interviews.
Keywords: Language, Euphrates Dialect, Deir ez–Zor , Phonetics, Semantics.
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مقدمة
عندما يرى القارئ العربي كلمة مما يتداوله في لهجته مثبتةً في معجم يعجب من ذلك،
أن صو ًتا مما ينطق به له تأصيل في قراءة قرآنية ،كقراءة " َأ ْنط َْي َن َاك" بالنون في قوله
وعندما يعرف ّ
(((
تعالىِ ﴿ :إ َّنا َأ ْعط َْي َن َاك ا ْل َك ْوث ََر﴾ (الكوثر ، )1 :أو في لهجة قبيلة عربية قديمة ،يستغرب؛ فيشعر بقرب
أن البعد شاسع بينهما .وفي الحقيقة ،هذه اللهجات التي نتكلم بها،
لهجته من العربية الفصحى ،بعد ظ ّنه ّ
وبعدا عنها ،كما كانت لغات القبائل
ما هي إال مستوى من مستويات اللغة العربية ،تتفاوت قر ًبا منها
ً
ستكره وغير ذلك من األوصاف
وم
ستقبح ُ
العربية تتفاوت في درجات الفصاحة ،بين ما هو فصيح ُ
َ
وم َ
للَهجات القبائل.
أن اللهجات بعيدة عن الفصحى وأ ّنها تهديد
لذلكُ ،تعا ِلج هذه الدراسة إشكالية الصورة التي توحي ّ
لها ،فتعرض الروابط والصالت الوثيقة بينهما ،عبر دراسة إحدى اللهجات العربية المعاصرة،
وهي اللهجة الفراتية السورية في محافظة دير الزور ،للكشف عن صالت القربى بينهما من الجانبين
نموذجا
الصوتي والداللي ،ومقابلتها مع الفصحى ولهجات سورية أخرى ،لتكون دراسة هذه اللهجة
ً
للعالقة بين اللهجة والفصحى.
وقد اعتمدت الدراسة في تقديم وعرض ظواهر اللهجة الصوتية والداللية على دراية الباحث بها؛
كونه من أهل منطقة اللهجة المدروسةُ ،ولد ونشأ وعاش فيها ،واستفاد من اختالطه المباشر
والعميق بسكان المنطقة من المدينة والريف؛ ما م ّكنه من تحديد لهجاتهم وتصنيف طرق نطقهم
للحروف.
في حدود المقروء ،لم نعثر على دراسات شاملة وكافية عن اللهجة المدروسة ،إال الكتاب الذي وقع
حسون بعنوان اللهجة الديرية وأصولها في فصيح اللغة ،من منشورات وزارة
بين أيدينا ،وهو كتاب زهير ّ
الثقافة في دمشق عام  ،2012ويقع في حدود  630صفحة ،وقد بدأ كتابه بمقدمة في  30صفحةّ ،بين
فيها اعتماده في تبيان أصول اللهجة على القرآن الكريم ،والشعر ،وعدد من المعاجم ،مثل :تاج العروس
ولسان العرب والصحاح وغيرها .وأشار في المقدمة إلى فنون حرفية وصوتية والنحت النحوي ،وكلّها
خاصا
فصل
كانت إشارات سريعة موجزة ،وال تفصيل فيها حول ظواهر اللهجة الصوتية ،فلم ُيدرج
ً
ًّ
بأصوات اللهجة ،إال ما أشار إليه في المقدمة حول نطق القاف والكاف .وقد تداخلت في المقدمة
الظواهر الصوتية بالصرفية ،فبدأ بالقلب واإلبدال واإلمالة ،وانتقل إلى االشتقاق والنحت ،وتناول بعض
الصيغ الصرفية مثل :فاعول ،وبعدها استخدام المترادفات ،ثم انتقل إلى التلتلة واإلتباع ،ثم عاد إلى
صيغة فعالن ،ومن ثَم ينتقل إلى موضوع آخر ،ثم يعود إلى صيغة أخرى ،وبعدها يتحدث عن الظاهرة
الصوتية الكشكشة.
يميز اإلمالة ما بين الريف والمدينة ،فإمالة األلف نحو الياء شائعة في
ومما ُيؤخذ عليه ً
أيضا أ ّنه لم ّ
((( أبــو حـيــان محمد بــن يــوســف األنــدلـســي ،الـبـحــر الـمـحـيــط فــي التفسير ،تحقيق صــدقــي مـحـ ّـمــد جـمـيــل ،ج ( 10بـيــروت :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،)1999 ،ص .556

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

المدينة وغائبة في الريف ،فقد م ّثل لنطقها بـ " ِقي ِتل و ِقيهِ ر" أي :قَا ِتل وق ِ
أي إشارة إلى
َاهر((( ،ولم يذكر ّ
الفارق في النطق بين الريف والمدينة.
فكأن الكتاب
الحيز األكبر من الكتاب،
ّ
وبعد أن انتهى من مقدمته ،بدأ بمفردات اللهجة التي أخذت ّ
معجم للمفردات ،فبدأ بحرف األلف وتابع على الترتيب األلفبائي ،فذكر في باب األلف عد ًدا من
المفردات ،فيذكر الكلمة كما تنطق في اللهجة ،ومن ث َّم يشير إلى أصلها الفصيح من المصادر
الحظ
المعتمدة ،أو ما يقابل الكلمة في اللفظ والمعنى في القرآن الكريم أو الشعر أو المعاجم ،و ُي َ
زمنيا لالستشهاد بالشعر ،فقد اعتمد على شع ِر شعراء من العصر الحديث ،مثل
عليه أ ّنه لم يلتزم خطًّا ًّ
الشاعر حافظ إبراهيم ،وا َ
أول؛ فهو مصدر للّفظ
أل ْولى به أن يستند إلى معنى المفردة من المعجم ً
ثم يتابع منهجه في سرد المفردات
والمعنى ،بما أ ّنه يبحث عن تأصيل مفردات اللهجة من الفصيحّ ،
حسب ترتيب أبواب الحروف إلى أن أنهى كتابه بحرف الياء.
التغيرات
تقدمه هذه الدراسة ،فهو
ّأما الجديد الذي ّ
ّ
التوسع في الدراسة الصوتية ،حيث شملت معظم ّ
الطارئة على الصوامت ،إضافة إلى ما تناولته من جديد في دراسة التغيرات الطارئة على الصوائت،
وكذلك اإلشارة إلى الفروق في اللهجة ما بين الريف والمدينة ،حيث وقعت ،التي ُأهملت في دراسة
وأيضا المقارنة بلهجات سور ّية في نطق عدد من الصوامت التي كانت عرضة للتغيير أكثر من
حسونً ،
ّ
غيرها.

ً
أوال :اللغة واللهجة ،وبيئة اللهجة الفراتية (محافظة دير الزور)
 .1اللغة واللهجة

فتعددت األسماء
وتبدالت في االستعمال والدراسات اللغويةّ ،
بتغيرات ّ
ّ
مر مصطلحا اللغة واللهجة ّ
فمثل الحرف قد ُيراد به اللغة ،كما ف ُِّسر به قول
التي ُيراد بها اللغة ،مثل :الحرف واللحن واللسان،
ً
ِ
أحر ٍ
منه"((( ،فاخ ُتلف في توجيه هذا الحديث
نزل على
إن
القرآن ُأ َ
َ
النبي ﷺّ " :
يسر ُ
فاقرؤوا ما َت َّ
ف َ
سبعة ُ
ّ
أن سبعة أحرف تعني سبع
يرى
فالهروي
العرب،
لغات
به
المقصود
أن
أبرزها
كان
عديدة،
أوجه
في
ّ
ّ
متفرقة في القرآن ،فبعضه بلغة قريش ،وبعضه بلغة ُهذَ يل ،وبعضه بلغة
لغات من لغات العرب؛ وهي ّ
وأيضا ُيراد باللحن اللغة ،كما في أساس البالغة" :عن أبي مهد ّية :ليس
َه َوازن ،وبعضه بلغة اليمن(((.
ً
هذا من لحني وال من لحن قومي ،أي من نحوي ومذهبي الذي أميل إليه وأتكلم به ،يعني لغته
اللغويُ ،فيقال :لسان عربي؛ يقصدون
يسمونه لسا ًنا في التراث
ّ
نسميه اليوم لغة كانوا ّ
ولسنه"((( .وما ّ
حسون ،اللهجة الدير ّية وأصولها في فصيح اللغة (دمشق :وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب ،)2012 ،ص .9
((( زهير ّ
البخاري (دمشق /بيروت :دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ،)2002 ،ص .583
البخاري ،صحيح
محمد بن إسماعيل
(((
ّ
ّ
ّ

الضباع ،ج ( 1بيروت :دار الكتب العلمية،)1989 ،
(((
ري ،النشر في القراءات َ
الج َز ّ
الع ْشر ،تصحيح ومراجعة علي ّ
ّ
محمد بن َ
محمد ّ
ص .24

((( جــار الـلــه مـحـمــود بــن عـمــر الــزمـخـشــري ،أس ــاس الـبــاغــة ،تحقيق محمد بــاســل عـيــون الـســود ،ج ( 2بـيــروت :دار الـكـتــب العلمية،
 ،)1998ص .164
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به اللغة العربية ،ولسان أعجمي؛ يقصدون به اللغة غير العربية .وعندما ُأنزِل القرآن الكريم لم َي ُقل عن
لغة العرب التي ُأنزلت عليهم :لغة عربية ،بل قال :لسان عربي ،كما في قوله تعالى﴿ :ب ِل َس ٍ
ان َع َر ِب ٍّي
﴿و َما َأ ْر َس ْل َنا ِمن َّر ُس ٍ
ول ِإ َّل ِب ِل َس ِ
فلكل قوم
ان ق َْو ِم ِه﴾ (إبراهيم،)4 :
ّ
ُمبِينٍ ﴾ (الشعراء ،)195 :وقولهَ :
لسان؛ أي لغتهم التي يتكلّمون بها.
سمى اللغة ،فما نقصده
يستقر على اسم مستقل حينها ،بل بقي
وأيضا مصطلح اللهجة لم
ً
ً
لم ّ
مالزما ُ
ّ
يسمونه لغةُ ،فيقال :لغة قريش ،أو لغة ُهذَ يل ،أو لغة تميم ،ولغات العرب؛ أي
اليوم باللهجة كانوا ّ
التوسع
لهجات قبائلها ،فلم تكن المصطلحات ثابتة في التسمية والمفهوم" ،وقد يكون مر ّد هذا إلى
ّ
في االستعمال ،أو إلى غياب الرسوخ المصطلحي في فترة التقعيد"((( ،ومن ث َّم بدأت تشيع في
قديما كلمة لغة؛ لتطغى على كلمة لسان ،ويقصدون بها اللغة المعيارية لغة القرآن
الدراسات اللغوية ً
بكل قبيلة،
الكريم والشعر الفصيح ،إضافة إلى ذلك يقصدون بها لغات القبائل؛ أي اللهجات
الخاصة ّ
ّ
وهذا التعدد في أسماء المصطلحات ليس عند القدماء فحسب ،فحدي ًثا ُيطلق على اللهجة أسماء
العامية والمحكية والمحلّية والدارجة.
أخرى ،مثلّ :

أ .اللغة

نظاما من جملة من القواعد المختزنة في الذهن
مميزة للجنس البشري ،تتمثل بوصفها ً
ظاهرة إنسانية ّ
الجماعي للجماعة التي تتواصل بها في إطار هذا النظام ،فهي طريقة إنسانية بحتة غير غريزية إليصال
إنتاجا إراد ًّيا((( ،وهي ظاهرة اجتماعية ،وجزء
األفكار واالنفعاالت والرغبات بواسطة الرموز المنتجة
ً
كل جماعة بشرية من غيرها؛ فالمجتمعات البشرية متعددة الثقافات واللغات،
تميز ّ
من الهوية التي ّ
لكل
ومن أوجه التمايز بينها اللغة بجوانبها المختلفة من خالل ما تختزنه من إرث ثقافي ومعرفي ّ
كل قوم عن أغراضهم"(((،
يعبر بها ُّ
مجتمع تنتمي إليه وتخضع له .وقد ّ
عرفها ابن ج ّني بأ ّنها" :أصوات ِّ
تدل على المعاني ،وكونها اجتماعية وظيفية
فشمل التعريف اللغة من حيث إ ّنها تنشأ من أصوات ّ
كل شيء من تعبير وتفاهم وغير ذلك من األغراض.
يوظّفها اإلنسان للتعبير عن أغراضه التي تشمل ّ

ب .اللهجة

تتميز بعدد من الظواهر اللغوية
مجموعة من الصفات اللغوية
ّ
الخاصة ببيئة معينة ضمن لغة عامةّ ،
عدا في اختالفها عنها" ،ويشترك في هذه
والصرفية والنحوية والداللية والصوتية ،وتتفاوت قُر ًبا و ُب ً
لكل منها
الصفات جميع أفراد البيئة ،وبيئة ال َّل ْهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل
عدة لهجات ٍّ
تضم ّ
ّ
((( إلـيــاس عطا الله ،معجم األفـعــال الــربــاعـيــة فــي الـلـغــة المحكية فــي الجليل ،موسوعة الــدكـتــور عطا الله فــي علم العربية (بـيــروت:
مكتبة لبنان ناشرون ،)2012 ،ص ي.
(7) Edward Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech (New York: Harcourt, Brace and Company,
1921), p. 5.

((( ع ـث ـم ــان بــن ج ـ ّنــي ،ال ـخ ـصــائــص ،تـحـقـيــق مـحـمــد عـلــي ال ـن ـجــار ،ج  ،1ط ( 4ال ـق ــاه ــرة :الـهـيـئــة الـمـصــريــة ال ـعــامــة لـلـكـتــاب،)1999 ،
ص .34

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

تيسر ا ّتصال أفراد هذه البيئات
خصائصها ،ولك َّنها تشترك
ً
جميعا في مجموعة من الظواهر اللّغوية التي ِّ
الرابطة التي تربط بين هذه
بعضهم ببعض ،و َف ْهم ما قد يدور بينهم من حديث ً
فهما يتوقَّف على قدر ّ
اللّهجات"(((.
تمتد اللغة على رقعة جغرافية شاسعة وفي بيئات اجتماعية متعددة ،تفقد السيطرة على وحدتها؛
فعندما ّ
لكل جزء منها لهجته الخاصة
فتظهر صفات لغوية خاصة في أجزاء هذه البيئة اللغوية الواحدة؛ فيصبح ّ
يدل على األوجه المتعددة للجوانب اللغوية ،ومن
التي تندرج تحت اللغة العامة ،فمصطلح اللهجة ّ
بينها النطق(.((1
 .2العالقة بين اللغة واللهجة

تندرج اللهجات تحت لغة عامة؛ فاللهجات العربية الخاصة بالقبائل تندرج تحت اللغة العربية،
واللهجات المحلّية العربية اليوم في البالد العربية جميعها تعود إلى لغة مشتركة هي اللغة العربية،
أعم وأشمل من اللهجة،
وعالقة اللغة باللهجة هي عالقة األصل بالفرع ،وعالقة العام بالخاص؛ فاللغة ّ
ِ
يميزها.
واللهجة فرع
عدة لهجاتّ ،
منحدر منها؛ فاللغة تنضوي تحتها ّ
لكل لهجة ما ّ
تشترك اللهجات في صفات لغوية تعود جميعها إلى لغة واحدة" ،فاللغة تشتمل عادة على عدة
لهجات ،لكل منها ما يميزها .وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية،
والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات"( .((1إذًا ،فاللغة شجرة،
ولكن اللهجة قد
واللهجات أغصان وفروع ،واللهجة تكتسب مضمونها الخاص بها من اللغة،
ّ
ٍ
وثراء ،وكذلك اللهجة يكون
مما ُيكسب اللغة غنى
ُتضيف إلى اللغة
مفردات وأصوا ًتا جديدةّ ،
ً
لها كيانها ،ولك ّنها ترجع إلى تلك اللغة ،فالعالقة بينهما وثيقة .ويعود تقسيم اللهجات إلى
كل إقليم بأ ّنهم يتكلمون بصورة غير الصورة التي يتكلّم بها س ّكان
إحساس حقيقي لدى س ّكان ّ
اإلقليم اآلخر(.((1
التعدد
تميزها ،ولذلك
تتعدد اللهجات ضمن اللغة الواحدة،
ّ
ّ
قد ّ
ولكل لهجة منها صفاتها الخاصة التي ّ
أسباب ،من أبرزها:
إن ا ّتساع الرقعة الجغرافية ألفراد يتكلّمون لغة واحدة ويتو ّزعون في بيئات جغرافية
• سبب جغرافيّ :
مختلفة ومناطق شاسعةُ ،يفقد اللغة قدرتها على االحتفاظ بخصائصها ووحدتها اللغوية؛ فبعد انعزال
تتكون لها صفات لغوية خاصة بها ضمن اللغة العامة.
ّ
كل منطقة عن غيرها ّ
((( إبراهيم أنيس ،في اللهجات العربية (القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،)2003 ،ص .15

(10) Richard A. Hudson, Sociolinguistics, Cambridge Textbooks in Linguistics, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996), p. 31.

( ((1أنيس ،ص .15

( ((1جوزيف فندريس ،اللغة ،ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ،تقديم فاطمة خليل ،سلسلة ميراث الترجمة 1889
(القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،)1950 ،ص .313
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كل رقعة بيئة اجتماعية مستقلّة
• سبب اجتماعي :عندما تنتشر اللغة على رقعة جغرافية ما ،وتتش ّكل في ّ
ويقل احتكاك أفراد هذه القبائل بعضهم
لقبيلة ما ،وينعزل مجتمع القبيلة عن غيره
جزئياّ ،
ً
انعزال ًّ
تاما أو ًّ
تميزها من غيرها وتختلف عن غيرها .وتساعد طبيعة معيشة القبيلة
ببعض ،يظهر ّ
لكل قبيلة صفات لغوية ّ
ٍ
ومفردات
أداء
إن لهجة البدوي الذي يعيش على الرعي
في تمييز ّ
ّ
كل لهجة من غيرها؛ إذ ّ
والتنقل تختلف ً
المستقر الذي يمتهن الصناعة والتجارة والزراعة ،ولذا ت ّتسم اللهجة بنمط معيشة
الحضري
عن لهجة
ّ
ّ
تفرع اللغة إلى لهجات(.((1
المجتمع ،حيث ّ
وتغير أحواله من أسباب ّ
إن نظام المجتمع واختالف طبقاته ّ
لكل قبيلة
صوتيا مطّر ًدا ،وعندما يحدث
تطو ًرا
صوتي :من طبيعة اللغة أ ّنها
• سبب
التطور ّ
ّ
تتطور ّ
ّ
ًّ
ّ
فتطور أعضاء النطق
لكل منها صفاتها اللغوية التي تختلف عن غيرها؛
ومجتمع في بيئة معينة ،يصبح ّ
ّ
تغير في أداء األصوات.
يؤ ّدي إلى ّ

لتعبر عن شيء غير ما ُو ِض َعت له ،ويكون للكلمة
تغير مدلول الكلمات
• سبب
ّ
وتطورها؛ ّ
داللي :وهو ّ
ّ
كل قبيلة وبيئة بظواهر داللية خاصة.
مدلول يختلف من قبيلة إلى أخرى ،ومن بيئة إلى أخرى؛
فتتميز ّ
ّ
 .3ما اللهجة الفراتية؟

الخاصة؛ فهناك اللهجة
لكل منطقة لهجتها
تتنوع المجتمعات في سورية ما بين ريف ومدينة ،وتجد ّ
ّ
ّ
تمتد
الحلبية والساحلية والشامية (قلب دمشق) ،والحورانية (لهجة محافظة درعا جنوب سورية ،التي ّ
كل لهجة قد يكون ثمة تباين ما بين الريف
داخل األردن) وغيرها .فهذه لهجات محلّية ،وضمن ّ
والمدينة ،أو بلدة وأخرى في المحافظة الواحدة ،ويرجع االختالف بين اللهجات المحلّية ضمن
اإلقليم الواحد إلى اختالف الناس في هذا اإلقليم( .((1وقد ُيالحظ اختالف في اللهجة الواحدة بين
عموما تكون متقاربة إلى درجة أ ّنهم يتواصلون بها بين
الريف والمدينة ضمن هذه اللهجات ،ولك ّنها
ً
بعضهم.
واللهجة الفراتية (اللهجة الديرية) موضوع الدراسة ،لهجة عربية من اللهجات المحلّية السورية ،وهي
سمى اللهجة الديرية نسبة إلى دير الزور ،والفراتية نسبة إلى نهر الفرات.
لهجة محافظة دير الزور ،و ُت ّ
ويمكن فرز هذه اللهجة إلى مستويين :المستوى الريفي والمستوى المدني ،حيث ُتالحظ الفروق بين
وضح هذه الفروق ،حيث وقعت ،عندما ُيقال :في لهجة أهل المدينة؛ ُيقصد به
الريف والمدينة ،و ُت َّ
مركز مدينة دير الزور ومدينة البوكمال ،وعندما ُيقال :في لهجة أهل الريف؛ ُيقصد به النواحي والقرى
والبلدات التابعة لمركز المحافظة ومدينة البوكمال ،وذلك عند وجود فرق في الشيء المذكور بينهما،
أن لهجة مدينة الميادين هي لهجة وسطى بين الريف والمدينة.
ونشير إلى ّ
شديدا أو بار ًزا للّهجة العراقية في لهجة محافظة دير الزور ،وإن ُوجد
أثر
ً
ّ
ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ال َ
التوهم بأ ّنها لهجة عراقية ،وهذا غير
توافق وتطابق بينهما في عدد من الظواهر ،ما دفع بكثيرين إلى
ّ
وتطو ًرا ،ط ( 2القاهرة :مكتبة وهبة ،)1993 ،ص .43
( ((1عبد الغفّ ار هالل ،اللهجات العربية :نشأة
ّ

التواب ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ط ( 3القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1997 ،ص .168
( ((1رمضان عبد ّ

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

خاصة) ،وأبناء المنطقة العراقية المجاورة
لكل من أبناء محافظة دير الزور (البوكمال
دقيق ،حيث يمكن ّ
ّ
تميزها من
يميزوا بعضهم من بعض من خالل اللهجة بسبب التباين بينهم،
ّ
فلكل لهجة خصائص ّ
أن ّ
األخرى ،وقد يكون غياب التأثّر والتأثير بسبب إغالق الحدود بين البلدين عقو ًدا نتيجة خالفات
سياسية.
 .4بيئة اللهجة الفراتية (محافظة دير الزور)

تتأثّر اللغة – وينسحب ذلك التأثّر على لهجاتها – بالظروف الجغرافية والتاريخية واالجتماعية
والسياسية لمستعمليها ،فتظهر عليها آثار بارزة نتيجة ذلك ،وتبدو تلك اآلثار في ظاهرة االقتراض
اللغوي ،وغيرها من الظواهر اللغوية ،فتكتسب اللهجة تلك اآلثار من اللغة التي تنتمي إليها ،لذا نورد
هنا لمحة جغرافية وتاريخية واجتماعية لبيئة اللهجة الفراتية المدروسة.

أ .لمحة جغرافية

يحدها من الشرق والجنوب
تقع محافظة دير الزور في الجزء الشرقي من الجمهورية العربية السوريةّ ،
الشرقي العراق ،ومن الشمال محافظة الحسكة ،ومن الجنوب الغربي محافظة حمص ،ومن الغرب
ويمر بها نهر الفرات ،ليقطع فيها مسافة  245كم ،م ّتج ًها إلى العراق.
والشمال الغربي محافظة الرقّة.
ّ
تنقسم أراضي المحافظة إلى ثالثة أقسام :البادية ،وهي جزء من بادية الشام ،جنوب نهر الفرات؛
الضفة الشمالية للنهر؛ ووادي الفرات ،وهو ٍ
حفرُه نهر الفرات عبر
والجزيرة ،وهي
ّ
واد عميق وعريض َ
وتتكون المحافظة إدار ًّيا من ثالث مناطق :منطقة
انية.
ّ
الزمن ،وفي هذا الوادي تتر ّكز الكثافة الس ّك ّ
العراقية ،وتتبع هذه
دير الزور ،وهي مركز المحافظة؛ ومنطقة الميادين؛ ومنطقة البوكمال على الحدود
ّ
ح وقرى وبلدات عديدة .وتبلغ المساحة الكلّية للمحافظة  33.06ألف كيلومتر مر ّبع،
المناطق نوا ٍ
َ
تشغل  17.9في المئة من مساحة سورية.

ب .لمحة تاريخية

تر ّبعت على وادي الفرات األوسط حضارات عديدة ،نشأت على سهول فراتها ،وتتابعت فوق ربوعها،
منها ما يعود إلى القرن التاسع قبل الميالد مع الحضارة اآلشورية في عصر الملك آشور نصر بال ،في
منطقة حلبية وزلبية التي تقع شمال غرب دير الزور على بعد  58كم ،وكذلك مع الحضارة السومر ّية
وحاضرتها مملكة ماري التي ازدهرت في القرن الثالث قبل الميالد ،والتي تبعد  10كم عن مدينة
اآلشوري،
ثم في األلف الثانية قبل الميالد خضعت ماري للحكم
البوكمال في ّ
تل الحريري(ّ ،((1
ّ
وكذلك لحكم الساللة األ ّكادية في عهد الملك نارام سين حفيد الملك سرجون األ ّكادي( ،((1وقد
( ((1عـبــد الـقــادر عـ ّـيــاش ،حـضــارة وادي الـفــرات ،مــدن فــراتـيــة :الـقـســم الـســوري ،إعــداد ولـيــد مـشــوح (دمـشــق :األهــالــي للطباعة والنشر
والتوزيع ،)1989 ،ص .19

الحضاري" ،مجلّة عاديات حلب ،العدد  ،)1975( 1ص .312–299
( ((1فؤاد
عنتابي" ،حلب وماري في فجر التاريخ
ّ
ّ
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المسماري ،تروي قصص ملوك أ ّكاديين وسومريين وبابليين
طينية بالخطّ
ّ
اك ُت ِشفت فيها لوحات ّ
وآشوريين وحوريين(.((1
مرت بالمراحل التاريخية التي حلّت
إذًا ،تاريخ هذه المنطقة مرتبط بالتاريخ اإلنساني والعربي ،وقد ّ
ثم العثمانية ،وبعد
ثم العباسيةّ ،
ثم األمويةّ ،
بالمنطقة العربية ،فكانت تحت لواء الدولة اإلسالميةّ ،
الفرنسي ح ّتى االستقالل عام
ثم االحتالل
انهيارها وقعت تحت سيطرة االحتالل البريطاني قرابة عامّ ،
ّ
.1946

ج .لمحة اجتماعية

ان معظمهم من العرب ،منهم َمن ق َِد َم من شبه الجزيرة العربية ،أو من راوة
يقطن محافظة دير الزور س ّك ٌ
وعانة العراقيتين ،أو من مدن سور ّية ،ومعظمهم ينتسبون إلى قبائل عربية عديدة ،مثل قبائل العقيدات
والع َبيد والمشاهدة وطيء والجبور
والبقارة (القاف ُتنطق كالقاف
ّ
الخليجية :العـﮕيدات ،البـ ّﮕـارة) ُ
ّ
(((1
والدليم
والرحبيين وغيرها  ،وهناك عدد من العائالت الكردية واألرمنية والسريانية.
ّ
ّأما عدد س ّكان المحافظة ،وفق آخر إحصائية للمكتب المركزي لإلحصاء عام  – 2011وال توجد
إحصائية أحدث بسبب اضطراب األمور في سورية – فقد بلغ مليو ًنا وستمئة واثنين وتسعين ألف
نسمة ،ويش ّكلون  6.9في المئة من س ّكان سورية( ،((1ويتو ّزعون ما بين الريف المدينة ،في ثالث مدن
لكل مدينة ،حيث
رئيسة ،هي مدينة دير الزور ،ومدينة الميادين ،ومدينة البوكمال ،ويتبع الريف إدار ًّيا ّ
كل مجموعة من القرى والبلدات لمركزٍ من مراكز المدن الثالث.
تتبع ّ
تتنوع األعمال التي يمتهنها أهل المحافظة ما بين التجارة والصناعة والزراعة ،وتجري بين المدينة
ّ
والريف عالقات اقتصادية واجتماعية متبادلة ،وهناك نسبة كبيرة من المغتربين في الخليج العربي
ولبنان وغيرهما.

ثانيا :الجانب الصوتي
ً

ُتشابه عملية حدوث األصوات في اللهجة عمليةَ حدوثها في اللغة ،مع االختالف في طرق األداء في
لتغيرات متأثّرة باستخدام المتكلّمين إياها وتداولهم لها ،وما ينطبق على
عدد منها ،وتخضع األصوات ّ
وتتفرع عنها وتستقي منها
اللغات من تأثيرات في ظواهرها ،ينطبق على اللهجات التي تشابهها
ّ
تطور في ش ّتى ظواهرها.
أصواتها ،فعندما ُتستخدم اللغة ً
جيل بعد جيل ال تبقى على حالها ،بل يصيبها ّ
اللغوي
وتبدلها وحذف بعضها في النطق كلّه من المبدأ
العام الذي ُيعرف
تطور األصوات ّ
ّ
ّ
ويأتي ّ
( ((1أحمد شكري" ،ماري :الحاضرة العربية القديمة على الفرات األوسط" ،مجلّة التراث العربي ،العدد ( 2أيلول /سبتمبر ،)1980
ص .203–192
( ((1أحمد وصفي زكريا ،عشائر الشام ،ط ( 2دمشق :دار الفكر ،)1983 ،ص .580–565

( ((1ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة ال ـســوريــة ،الـمـكـتــب الـمــركــزي لــإحـصــاء" ،السكان ال ـســوريــون حـســب الـجـنــس والـمـحــافـظــة وفــق سـجـ ّـات
المدنية في ( 2011/1/1باأللف)" ،شوهد في  ،2022/6/9فيhttps://bit.ly/3MzvUig :
األحوال
ّ

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

بقانون الجهد األدنى  ،Law of least effortوهو نزعة اللغات إلى االختصار في الجهد العضلي عند
النطق(.((2
تتنوع االختالفات في الظواهر الصوتية ما بين اللهجة واللغة التي تنتمي إليها .وما الظواهر الصوتية في
ّ
قديما مع
لهجاتنا اليوم واختالفها وتقاربها من الفصحى ّ
إل صورة عن اختالف لغات القبائل العربية ً
الفصحى المتم ِّثلة في القرآن الكريم والشعر ،واليوم كذلك توجد ظواهر في اللهجات تظهر في الكالم
يتحول الخطاب إلى الفصحى.
بيننا ،و ُتترك عندما
ّ
 .1عدد أصوات العربية

مما هو معروف بأ ّنها ثمانية وعشرون أو
األصوات
العربية المستخدمة عند جماعة المتكلّمين بها ،أكثر ّ
ّ
تسعة وعشرون عند بعضهم كسيبويه ،فهي أكثر من ذلك بأصوات تكون فرو ًعا عن تلك" ،وتكون
ٍ
ستحسن
هن فُرو ٌع ،وأصلها من التسعة والعشرين ،وهي كثيرة ُيؤ َخذ بها و ُت
خمسةً وثالثين حرفًا
بحروف َّ
َ
ٍ
بحروف غير ُمستحس َن ٍة وال كثيرة في لغة َم ْن
في قراءة القرآن واألشعار [ ]...وتكون اثنين وأربعين حرفًا
ستحسن في قراءة القرآن وال الشعر"(.((2
عربيته وال ُت
َ
ُت ْر َت َضى َّ
لذلك تظهر في اللهجات أصوات من تلك التي تزيد على ثمانية وعشرين ،و ُيالحظ ذلك اليوم في
لهجاتنا التي تختلف بعض أصواتها عن األصوات في الفصحى ،وإن كانت قريبة منها في المخرج.
 .2أصوات اللهجة الفراتية

ريفا ومدينة ،تعود إلى أصوات اللغة العربية التي
أصوات اللهجة الفراتية؛ لهجة محافظة دير الزور ً
تنتمي إليها ،ولكن لعدد من أصواتها اختالف في النطق واألداء عن اللغة العربية الفصحى؛ نتيجة
المتحدث بها ،وتختلف عن عدد من اللهجات العربية المعاصرة المجاورة
خضوعها لسلطان المجتمع
ِّ
قديما،
والبعيدة ،وتتقارب مع أخرى ،و ُتشابه في ظواهرها عد ًدا من ظواهر لهجات القبائل العربية
ً
األسنانية ،فال ُتنطق الثاء سي ًنا
فكثير من أصواتها ُينطق كما في الفصحى ،ومنها الحروف اللثو ّية
ّ
كح ْرفي
والتطور
وال تاء ،وال الذال زا ًيا ،كما في اللهجة الشامية ،وحروف أخرى أصابها التغيير
الصوتي َ
ّ
ّ
القاف والكاف.
ثم الصوائت ،مع مقارنة بين عدد من
تتناول الدراسة
ثم األصوات الصوامتّ ،
الصوتية ،اإلمالةّ ،
ّ
ألن هذه األصوات
األصوات في اللهجات الفراتية والشامية والحلبية ،مثل :الهمزة والقاف والكاف؛ ّ
تغي ًرا من غيرها.
أكثر ّ
( ((2رمــزي منير بعلبكي ،فقه العربية الـمـقــارن :دراســات فــي أصــوات العربية وصرفها ونحوها على ضــوء اللغات السامية (بيروت:
دار العلم للماليين ،)1999 ،ص .41

( ((2أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه ،الكتاب ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج  ،4ط ( 3القاهرة :مكتبة الخانجي،
 ،)1988ص .432
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خاص في هذه اللهجة ،وال يوجد رسم في
لص ْوتي القاف والكاف اللذين لهما نطق
ّ
وسنضع رمزين َ
عبر عنهما ،ورسمها كما هو في الكتابة الفارسية.
األبجدية العربية ُي ِّ
الجدول ()1
رمزا كتابة َص ْو َتي القاف والكاف ،وفق نطقهما في لهجة الدراسة
الصوت
القاف
الكاف

رمزه مع مثال
في العربية

في اللهجة

ق

ﮒ

َال
ق َ

ـال
ﮔ ْ

ك

ﭺ

كَذَّ اب

اب
َﭼـذَّ ْ

والر ْو َم َنة
توضيح نطقه بالعرب ّية َّ
الخليجية ،أو الجيم القاهر ّية،
تُنطق كالقاف
ّ
أو  gكما في Good
(في المدينة ُينطق كما في الفصيحة)
ُينطق بدمج التاء بالشين تش ،أو  chفي Chair

المصدر :من إعداد الباحث.

أ .اإلمالة

هي تغيير في اللفظ يطرأ على الفتحة واأللف ،حيث ينحو المتكلّم بالفتحة نحو الكسرة ،وباأللف
العربية حينما كان القرآن الكريم يتن ّزل ،وقد قُرِئ بها
نحو الياء .وقد كانت شائعة لدى عدد من القبائل
ّ
أن اإلمالة
وروي عن أبي عمرو
في عدد من القراءات
الداني ّ
القرآنية ،كما في قراءتي حمزة والكسائيُ .
ّ
ّ
عامة أهل
لغة مشهورة فاشية على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم ،وهي لغة ّ
شك في أنها من األحرف السبعة ،ومن لحون العرب
نجد من تميم وأسد وقيس ،فاإلمالة ال ّ
وأصواتها(.((2
وتظهر في لهجة محافظة دير الزور إمالة األلف نحو الياء عند أهل المدينة بوضوح ،كما في ساكن
" ِس ِ
يكن" ،وقاعد " ِق ِيعد" ،والبس " ِلي ِبس" ،وكذلك لديهم إمالة الفتح نحو الكسر ،كما في َو ْجه ف ُتنطق
" ِو ْجه".
ّأما عند أهل الريف فال إمالة بارزة في األلف ،ولكن ُتوجد إمالة في الفتح إلى الكسر قبل الياء ،كما في
بدل من َع ْيب ،و ُتعرف هذه الظاهرة
بدل من َخ ْيمة ،و" ِعيب" ً
يمة" ً
قولهم " ِزيد" ً
بدل من َز ْيد ،و" ِخ َ
يحولهما المتكلّم من
بالمصوت المزدوج أو المر ّكب  ،Diphthongوهما
األخيرة
مصوتان بسيطانّ ،
ّ
ّ
فتحة يليها شبه صائت ساكن (الياء أو الواو) إلى إمالة ،كما في َي ْوم :فتحة تليها واو ساكنة ،و َب ْيت:
فتحة تليها ياء ساكنة.
( ((2جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق سعيد المندوب ،ج ( 1بيروت :دار الفكر ،)1996 ،ص .243
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إن جنوح المتكلّمين إلى اإلمالة يكون من باب سهولة النطق" ،وأما فائدتها فسهولة اللفظ؛ وذلك أن
ّ
اللسان يرتفع بالفتح وينحدر باإلمالة ،واالنحدار أخف على اللسان من االرتفاع ،فلهذا أمال من أمال،
وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن أو األصل"(.((2

ب .الهمزة

التغيرات؛ مثل الحذف ،أو اإلبدال ،أو التخفيف،
الهمزة من األصوات
العربية التي طرأ عليها كثير من ّ
ّ
عضلي للنطق بها ،ولثقلها،
كل ذلك بسبب الحاجة إلى جهد
فال تثبت على نطق واحد ،و ُيصيبها ّ
ّ
(((2
حقق الهمز كتميم،
أمرها في االستثقال التغيير والحذف"  .وقد كانت بعض القبائل العربية ُت ّ
"إ َّنما ُ
خففه كقريش ،و"تكاد ُتجمع الروايات أن التزام الهمز وتحقيقه من خصائص قبيلة تميم ،في
وأخرى ُت ّ
(((2
حين أن القرشيين يتخلصون منها بحذفها أو تسهيلها أو قلبها إلى حرف مد" .
خفف فيها ،وأخرى
عدة مواضع ُت ّ
في لهجة محافظة دير الزور ،عند النظر في نطق الهمزة ،سنجد ّ
حقق فيها ،وأخرى ُتبدل أو ُتحذف ،وسنرى ما يطرأ عليها في بداية الكالم ووسطه وآخره.
ُت ّ
• في بداية الكالم

مما يصيبها في وسط الكالم ونهايته ،ف ُتنطق في
تتعرض الهمزة
للتغير في بداية الكالم ،ولكن ّ
أقل ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ﭼـ ْل ،وأ ّم ْن" ،ولك ّنها ُتحذف في بعض األفعال،
األفعال ،في الفعل الماضيُ ،فيقال" :أ َخذْ  ،وأ َك ْل /أ َ
ت" ،مع احتمال أن يكون الفعل على ف ََعل ال أفعل ،وقد ال ُتنطق في الفعل أخذ،
مثل :أردتُ ،يقالِ " :ر ِد ْ
واوا،
فيقولَ " :خذَ ا ْه" .و ُتحذف في األمر مثلُ " :خذْ " و" ُك ْل" ،وتبقى في " ِّأم ْن" ،وفي الفعل ّ
أخر ُتنطق ً
حقق
تُ ،ت ّ
يت" ،وفي همزة المضارعة ُت ّ
ُفيقالَ " :و ِّخ ْر" .وفي الفعل ِج ْئ ُ
خفف ح ّتى ُتنطق ياءُ ،فيقالِ " :ج ْ
ب"،
ب" ،و ُتحذف إذا ُسبقت بكالمُ ،فيقالَ " :ما ِر ْ
إذا ُبدئ الكالم بالفعلُ ،فيقالَ " :أ ِر ْ
يدَ ،
وم ْش َر ْ
يدَ ،أ ْش َر ْ
بدل من :يا أخي.
وفي النداء باألداة ياُ ،فيقالَ " :يا ِخي"ً ،
الظرفية،
االستفهامية
غالبا؛ ُفيقال :أحمد وإبراهيم وأشعب ،وفي أين
ّ
ّ
ّأما في بداية األسماء ،ف ُتنطق ً
ين".
واوا ،فتصبحِ " :و ْ
ُتقلب الهمزة ً
• وسط الكالم

كثيرا وسط الكالم ،ما بين حذف وتخفيف أكثر من تحقيقها ،ففي الماضي قد ُتحذف،
تتغير الهمزة ً
ّ
ِ
طمأنُ ،فيقال" :ط ََّم ْن" ،وكذلك في مضارعه ،فإ ّنها قد ُتحذف كما في ُيطمئنُ ،فيقال:
كما في الفعل
َ
التوسط العارض لألفعال
خفف في
"يط َِّم ْن" ،وقد ُتنطق كما في الفعل يسأل ،عند َمن ال ُيبدلها عي ًنا .و ُت ّ
ّ
ويأكل ،وهذا ليس مطّر ًدا ،فقد ُتنطق كما في
بدل من يأخذُ
ُ
اخذْ و َيا ُك ْل"ً ،
كما في المضارعُ ،فيقالَ " :ي ُ
الفعلِ " :ي ْت َأف َّْف".
( ((2المرجع نفسه ،ج  ،1ص .246

( ((2سيبويه ،ج  ،4ص.446 ،

( ((2أنيس ،ص .67
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تتغير؛ ف ُتقلب ياء ممدودة ،كما في بئر وذئبُ ،فيقالِ " :ب ْير ِ
خفف
ّأما وسط األسماء
يب" ،و ُت ّ
وذ ْ
فغالبا ما ّ
ً
في األسماء التي تكون فيها منقلبة عن واو أو ياء ،مثل :عائشة ومائع وضائع وحائر وفائز وهائج،
ور ْأي
وماي ِْع َ
وحاي ِْر وفَا ِي ْز َ
ِج" ،مع اإلمالة عند أهل المدينة ،وكذلك في َر ْأس َ
ُفيقالَ " :عا ْي َشةْ َ
وضاي ِْع َ
وهاي ْ
َار ْة" ،وهذا اإلبدال لأللف من الهمزة كما في " َر ْأس"
و َف ْأرةُ ،تبدل ً
وراي وف َ
اس َ
ألفا ممدودةُ ،فيقالَ " :ر ْ
(((2
وتحذف من
جائز عند من ُي ِّ
خفف الهمز ،إذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف مفتوح غير الهمزة ُ ،
وسط بعض األسماء ،مثل :امرأة ومئةُ ،فيقالَ " :م َر ْة ِ
وم ّيةْ ".
• في نهاية الكالم
يصيبها التغيير في نهاية الكالم أكثر من ّأوله ووسطه ،وأكثر ما يصيبها الحذف؛ أل ّنه ُيوقف عليها نهاية
كالتهوع(،((2
مخرجا وإخراجها
جهدا أكبر من سابقيه ،وهي أبعد
الكلمة ،وإخراجها في هذا الموضع يحتاج ً
ً
ّ
وم َل و َب َدا
ُفيالحظ أ ّنها ُت ّ
وم َل وبدأ واستهزأُ ،فيقالَ " :ع ّبا َ
عبأ َ
خفف ،كما في نهاية الفعل الماضي ،مثلّ :
واس َت ْه َزا" ،و ُتحذف من الفعل جاءُ ،فيقالَ " :جا"ّ ،أما في المدينة ُفيقالَ " :أ َجا" ،وقد تكون مقلوبة من جاء،
ْ
عبئ ويستهزئ ويمأل ويبدأُ ،فيقالْ " :ي َع ِّبي وي ِْس ِت ْهزِي وي ِْم ِلي /ي ِْم َل
و ُت ّ
خفف في نهاية الفعل المضارع ،مثلُ :ي ِّ
عبئ وامأل وابد ْأ واستهزِئ.
وام ِليْ /ام َل وا ْب َدا"ً ،
واس َت ْهزِي ْ
وي ِْب َدا" ،وكذلك في األمرُ ،فيقالَ " :ع ِّبي ْ
بدل من ِّ
غالبا ،كما في األسماء الممدودة مثل :حمراء وصفراء وعذراء وعفراء ،تصبح
في نهاية األسماء ُتحذف ً
وص ْف َر ْة و َع ْف َر ْة و َعذْ َر ْة" ،فعند الوقوف عليها ُتنطق كحركة الفتح ،وهذا اإلبدال
في اللهجةَ " :ح ْم َر ْة َ
يد قبلها ألف
(ح ْمرى) ،بألف مقصورة زائدة للتأنيث ،و ِز َ
للهمزة قريب من األصل ،فحمراء في األصل َ
المد وألف التأنيث ،ف ُهمزت األلف الثانية وجو ًبا،
للمد ،فصارت "حمراى" ،فالتقى ساكنان ،ألف ّ
ّ
فصار اللفظ حمراء( ،((2وكذلك ُحذفت الهمزة من سماء و َعشاء ِ
وعشاء فأصبحتَ " :س َما و َع َشا
ِ
وع َشا" ،وهو ما ُيعرف بالقصر ،وقُلبت ياء ،كما في دافئُ ،فيقالَ " :دا ِفي" ،و ُتمال األلف نحو الياء عند
أهل المدينةُ ،فيقالِ " :د ِيفي".
كل ما طرأ على الهمزة من إبدال وتخفيف وحذف من المتكلّمين ،إ ّنما يحدث لغاية سهولة النطق،
إن ّ
ّ
أدخل الحروف في
مستثقل يخرج من أقصى الحلق ،إذ كان
شديد
حرف
بسبب ثقلها؛ ذلك أن "الهمزة ٌ
َ
ٌ
ٌ
التخفيف [ ]...وهو
إخراجه كالتهوع ،فلذلك من االستثقال ساغ فيها
النطق به ،إذ كان
الحلق ،فاس ُتثقل
ُ
ُ
ُ
خ َر ُجها
نو ُع استحسان لثقل الهمزة"( .((2وقد ُيرفّه عنها،
فتتحول إلى واو أو ياء أو ألفّ " ،أما ال َه ْمزة ف ََم ْ
ّ
الحلْق َم ْه ُتوتة مضغوطَة فإذا ُرفِّه عنها النت فصارت الياء والواو واأللف عن غير طريقة
من َ
أقصى َ
( ((2أدما طربيه ،اإلبدال :معجم ودراسة (بيروت :مكتبة لبنان ناشرون ،)2005 ،ص .41

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إميل يعقوب ،ج ( 5بيروت :دار الكتب العلمية،
فصل للزمخشريّ ،
الم ّ
( ((2يعيش بن يعيش ،شرح ُ
 ،)2001ص .265

( ((2طربيه ،ص .9

( ((2ابن يعيش ،ج  ،5ص .401
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الح ِ
ألن نطقها عسير بسبب انحباس
الصحاح"( ،((3فهي تحتاج إلى جهد
عضلي للنطق بهاّ ،
روف ِّ
ُ
ّ
(((3
عضلي كبير .
الهواء خلف األوتار الصوتية ،وانفراج هذه األوتار فجأة ،وهذه عملية تحتاج إلى جهد
ّ
الجدول ()2
مقارنة لتغ ّيرات الهمزة بين لهجة الدراسة ولهجات سور ّية

تغيرات الهمزة مقارنة بلهجات سور ّية
ّ
َأ َخذَ
َأ ْي َن

َر ْأس

فَا ِئدة

َح ْمراء
َسماء
َماء

امرأة
المصدر :المرجع نفسه.

مئة

الفراتية (دير الزور)
َأ َخذْ
ين
ِو ْ

اس
َر ْ

فَا ْي َد ْة

َح ْم َر ْة
ِس َما
َم ّي
َم َر ْة
ِم َّيةْ

الشامية (قلب دمشق) الحلبية
َأ َخ ْد
ين
ِو ْ

اس
َر ْ
فَا ْي ِد ْة

َأ َخ ْد
ين
ِو ْ

اس
َر ْ
فَا ْي ِد ْة

َح ْم َر ْة

َح ْم َر ْة

َمي

َمي

َس َما
َم َر ْة
ِم ِّيةْ

َس َما
َم َر ْة
ِم ِّيةْ

تتغير،
ُتظهر المقارنةُ بين اللهجات المذكورة في الجدول ()2
َ
التقارب بينها بشأن الهمزة ،حيث ً
كثيرا ما ّ
ويجنح المتكلّمون بها إلى التخفيف أو الحذف أو اإلبدال.
• إبدال الهمزة عي ًنا
الع ْن َعنة ،وهي أن ُتبدل الهمزة عي ًنا ،وهي ُتروى عن
التطورات
من
سمى َ
الصوتية التي ُتصيب الهمزة ما ُت ّ
ّ
ّ
(((3
أن ،
عن فال ًنا قال كذا ،يريدون ّ
تميم ،حيث يبدلون الهمزة عي ًنا في بعض كالمهم ،فيقولون :سمعت َّ
(((3
وهي في كثير من كالم العرب في لغة قيس وتميم ،فيقولون في أ ّنك :ع ّنك .
الع ْن َع َنة ،وهي في بضع كلمات فقط ،ومنها في الفعل َس َأ َل ومشت ّقاته،
وفي لهجة محافظة دير الزور ُتالحظ َ
السن ،وبعضهم ينطقها كما هي
غالبا عند كبار
ّ
اس َع ْل"؛ أي ْ
ُفيقالْ " :
اسأل ،و" ُس َع ْال"؛ أي ُسؤال ،وهذا ً
( ((3الـخـلـيــل بــن أحـمــد الـفــراهـيــدي ،الـعـيــن ،تحقيق مـهــدي الـمـخــزومــي وإبــراهـيــم الـســامــرائــي ،ج  ،1ط ( 2قــم :مــؤسـســة دار الـهـجــرة،
 ،)1989ص .52

التطور اللغوي :مظاهره وعلله وقوانينه ،ط ( 2القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1990 ،ص .75
( ((3رمضان عبد التواب،
ّ

الطباع ،ط ( 2بيروت:
( ((3أحمد بن فارس،
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،تحقيق عمر فاروق ّ
ّ
دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر ،)2013 ،ص .56
الم ْز ِهر في علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق فؤاد علي منصور ،ج ( 1بيروت :دار الكتب العلمية)1998 ،
( ((3جالل الدين السيوطيُ ،
ص .176
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وأيضا
بالهمز ،وكذلك في الفعل َّ
ين"؛ أي َي ِئ ُّن من األلمً .
أن ،من األنينُ ،تصبح " َع َّن"ُ ،فيقالْ " :ي ِع ّن ،و َع ِن ْ
تضرع
عالياَ .
وج َأ َر؛ أي رفع صوته مع ّ
الفعل َج َأ َر ،يصبح " َج َع َر"ُ ،فيقال" :البقرة ِت ْج َع ْر"؛ أي ُتصدر صو ًتا ً
أيضا الفعل عربط ،بمعنى قبض ،فعربط بالشيء؛ أي
ؤارا :صاحا( .((3ومنها ً
واستغاثة .وجأر الثور والبقرة ُج ً
العامة قد تنطقها بالعين ،و ُتسمع في
قبضه
وتمسك به ،وقد وردت عند عطا الله تحت "أربط" ،وذكر ّ
أن ّ
ّ
(((3
بدل من أربط وقربط  ،فإن كانت من أربط فهي ُمبدلة عي ًنا في هذه اللهجة.
بعض المناطق في لبنان :عربطً ،

أن العنعنة فيها دون
في لهجة محافظة دير الزور ،تجاوز إبدال الهمزة عي ًنا " ّ
أن" التي يرى ابن ج ّني ّ
أن وسأل وجأر ،ويحدث هذا اإلبدال لتقارب الهمزة والعين ،فالهمزة
غيرها( ،((3فظهرت عندهم فيَّ :
من أقصى الحلق والعين من أوسطه.

ج .الذال

غير في
صوت الذال أصابه تغيير في عدد من اللهجات العربية المعاصرة،
ّ
خاصة اللهجات التي ُت ّ
بدل
الحروف اللثوية األسنانية ،ففي بعضها ُتبدل الذال زا ًيا ،كما في اللهجة
الشامية ،فيقولون" :إزا" ً
ّ
بدل من أخذ.
أيضا في بعض الكلمات ،كما في " َأ َخ ْد" ً
من إذا ،وقد ُتبدل ً
دال ً

ّأما في لهجة محافظة دير الزور ف ُتنطق الذال كما هي في الفصيحة ،فال يحدث لها إبدالُ ،فيقالِ " :إذَا
ِ
البذْ ر الذي ُتبذر به األرض للزراعة،
وذ ْ
يل و َذ ْن ْ
ب" ،ولكن ُيالحظ إبدالها زا ًيا في كلمة :البزر ،و ُيراد بها َ
ِ
زور:
والب ُ
الب ُ
ذور ُ
وخل َْفة الرجل ،والموالح التي ُتؤكل ،وقد وقع إبدال بين الذال والزاي في هذه الكلمةُ " ،
الص ْح َر ِاء
الب ْز َر"( ،((3وبما أ ّنه ال إبدال للذال في
البذْ َر ،و َب َز ْر ُ
جمع َبذْ ٍر و َب ْز ٍر؛ و ُيقال :قد َبذَ ْر ُ
ُ
ِح َّبةُ َّ
ت َ
ت َ
قديما ،فر ّبما تكون ُأخذَ ت كلمة البزر
الطيب
ّ
اللغوي موجودة ً
هذه اللهجة ،وكلمة البزر كما يروي أبو ّ
بلفظها بالزاي ،ولم ُتؤ َخذ بالذال و ُتبدل؛ أل ّنه ليس من صفات هذه اللهجة اإلبدال بين هذين الصوتين.

د .السين

األصمعي
صوت السين يحدث له إبدال ما بين صوتين قريبين منه ،وهما السين والزاي ،وقد ُروي عن
ّ
بأول وارد عليهما،
أحدهما :بالصاد ،وقال اآلخر :بالسين،
َ
أ ّنه اختلف رجالن في الصقر ،فقال ُ
فتراضيا ّ
(((3
فحكيا له ما هما فيه ،فقال :ال أقول كما قلتما ،إ ّنما هو الزقر ،بالزاي .

ّأما في لهجة محافظة دير الزور فقد وقع للسين إبدال بالصاد أو الزاي؛ بالصاد في بضع كلمات،
وبالزاي في كلمة واحدة.
( ((3ع ـلــي بــن إسـمــاعـيــل بــن سـيــده ،الـ ُـمـ ْـحـ َكــم والـمـحـيــط األع ـظــم ،تحقيق عبد الحميد ه ـنــداوي ،ج ( 7ب ـيــروت :دار الـكـتــب العلمية،
 ،)2000ص .483

( ((3عطا الله ،ص .6

سر صناعة اإلعراب ،دراسة وتحقيق حسن هنداوي ،ج ( 7دمشق :دار القلم ،)1993 ،ص .233
( ((3عثمان بن ج ّنيّ ،

( ((3أبــو الـطـ ّـيــب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ،كـتــاب اإلب ــدال ،تحقيق ع ّز الدين التنوخي ،ج ( 2دمـشــق :مطبوعات مجمع
اللغة العربية بدمشق ،)1961 ،ص .7
الم ْز ِهر ،ج  ،1ص .207
( ((3السيوطيُ ،
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العربية ،يقع إبدال للسين إلى صوت قريب منه هو الصاد ،وكالهما من أحرف الصفيرُ ،فيقال:
وفي
ّ
قالِ :
والصراطُ "(.((3
والسراطُ
ص ُخُ ،ي ُ
ص ً
وس ُخ َو َس ً
ِّ
وص ُخ َو َ
وو ِص َخ َي َ
والو َ
خاَ ،
خا [ِّ ]...
ب َي َ
الو َس ُخ َ
" َ
وس َخ ال َّث ْو ُ

وسلْخ
وقد وقع في لهجة محافظة دير الزور هذا النوع من اإلبدال ،مثل" :مسطرة
ّ
ووسخ َ
وسخان َ
(ولد ِ
خة (األرض المالحة
وس ْب َ
خ َرة (ما تس ّ
وس ْ
وس ْ
خلة ُ
خره لخدمتك بال أجر) َ
الم ْع َزى للمؤ ّنث والمذ ّكر) ُ
َ
وسخام (سواد ِ
ان ِ
خلَةْ
خ ْ
وصل ْ
وص َ
وص ّ
ْخ ْ
ص ْخ َ
وو َ
صط ََر ْة َ
الق ْدر)"ُ ،فيقالُ " :م ْ
التي ال ينبت فيها زرع) ُ

خ ْام" ،وهذا النوع من اإلبدال جائز بين السين والصاد التي تليها غين أو خاء أو
وص َ
وص َب َ
وص ْ
خةْ ْ
خ َر ْة ْ
ُ
قاف أو طاء( ،((4لكن هذا اإلبدال في اللهجة تجاوز ذلك كما في األمثلة المذكورة ،فليست جميعها

فتعدى اإلبدال األحرف التي ذكرها
تليها غين أو خاء أو قاف أو طاء ،فمنها ما وليها الم مثل" :السلخ"ّ ،

إل
ابن الحاجب .ويحدث هذا اإلبدال لتقارب السين والصاد ،وهما صوتان متجانسان؛ وال فرق بينهما ّ
مفخمة(.((4
ّ
أن السين مرقّقة ،والصاد ّ

الس ْع َت ُر :نبات
ّأما إبدال السين زا ًيا في لهجة محافظة دير الزور فهو نادر ،و ُيالحظ في كلمة واحدة ،وهي " َّ

ص ْع َت ٌر' وبعضهم يقتصر على الصاد"( ،((4وفي اللهجة قد
معروف و ُتبدل السين صا ًدا في لغة َبل َْع ْن َبر فيقالَ ' :
ُأ ِبدلت السين زا ًياُ ،فيقالَ " :ز ْع َت ْر" ،وهذا اإلبدال ُيالحظ في لهجات مختلفة من الشام الكبرى.
الجدول ()3

أمثلة إلبدال صوت السين في لهجة محافظة دير الزور
إبدال السين

الكلمة في الفصحى
ِم ْسطرة
خان
َس ّ

إبدال السين صا ًدا

َو َسخ
َسلْخ

خلة
َس ْ
خ َرة
ُس ْ

إبدال السين زا ًيا
المصدر :المرجع نفسه.

خة
َس ْب َ
َس ْع َتر

الكلمة في اللهجة
صط ََر ْة
ُم ْ
صخّانْ
َ
ص ْخ
ِو َ
ْخ
صل ْ
َ
خلَةْ
ص َ
ْ

خ َر ْة
ص ْ
ُ
خةْ
ص َب َ
ْ
َز ْع َت ْر

( ((3الحلبي ،ص .187–186
( ((4عثمان بن عمر بن الحاجب ،الشافية فــي علم التصريف ،تحقيق حسن أحمد العثمان ،ج ( 1مكة المكرمة :المكتبة المكية،
 ،)1995ص .119
نموذجا" ،رسالة دكتوراه ،كلية
المعجمية :تاج العروس
القرآنية في الصناعة
القادوسي" ،أثر القراءات
( ((4عبد الرازق بن حمودة
ً
ّ
ّ
ّ
اآلداب ،جامعة حلوان ،القاهرة ،2010 ،ص .104
الفيومي ،المصباح المنير (بيروت :مكتبة لبنان ناشرون ،)2001 ،ص .105
( ((4أحمد ّ
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هـ .الشين

يقع لصوت الشين إبدال بصوت السين ،وقد ُم ِّثل لهذا اإلبدال في قولهم :رجل َم ْس ُدوه ،في معنى
بدل من الشين( ،((4وصوت الشين ُينطق في لهجة محافظة دير الزور كما هو في
َم ْش ُدوه ،فالسين ً
الشجرُ ،فيقالِ " :س َج ْر" بكسر السين ،والسجر :تحريف الشجر
الفصيحة ،لكن لُوحظ إبداله في كلمة َّ
والس َجراية(.((4
والس َجراي َّ
الس َجرة َّ
العربية ،والواحدة عندهمَّ :
ّ
من الصعب الجزم بسبب إبدال الشين سي ًنا في كلمة الشجر ،حيث ال نجد أمثلة أخرى في اللهجة لهذا
الساميات ،نجد كلمات في
العربية وأخواتها
اإلبدال ،ولكن في دراسات الباحثين المقارنة بين
ّ
ّ
األم  ،šamšو ُغ ِّير
العربية من األصل
الساميات ُأ ِبدلت فيها الشين سي ًنا ،مثل كلمة شمس في
السامي ّ
ّ
ّ
ّ
(((4
ِ
ُ
العربية وأبدل صوت
الصوت  šالثاني إلى صوت قريب منه هو  . sوهناك كلمات أخرى انتقلت إلى
ّ
المعربة ،اشتركت في هذا التبادل ،فصارت
الشين فيها سي ًنا أو العكس ،مثل بعض الكلمات اآلرامية
ّ
الشين اآلرامية فيها سي ًنا عربية ،والسين الجنبية أو الشجرية اآلرامية شي ًنا عربية ،ومثال ذلك :السارية؛
معرب من  ،sāṭānāومن المحال أن
معربة من  ،šārīṯāوبالعكس الشيطان ّ
أي العمود والخشبة الكبيرةّ ،
تكون العرب أبدلت الشين بالسين ،والسين الجنبية أو الشجرية بالشين عند استعارتها لهذه الكلمات،
أن هذه
عربت ً
ثم صارت بعد ذلك سارية( ،((4ويذهب برجشتراسر إلى ّ
مثل  šārīṯāبالشاريةّ ،
بل كانت ّ
ثم أبدلتها سي ًنا.
الكلمات أخذتها العربية بالشين ّ
خم الله وج َهه؛ أي
سخم" ،كما في قولهمَ :س ّ
عربية مقابالتها في السامية بالشين ،مثل " َ
وهناك كلمات ّ
حما بمعنى السواد( ،((4وقد يكون
بالسخام ،وفي السريانية َشحما ،وفي الكلدانية َش َ
سوده طاله ُّ
ّ
(((4
الس َواد  ،فهذا التقابل بين العربية والساميات
والسحام تعني َّ
والس ْحمة ُّ
فالس َحم ُّ
المقابل لها " َس َحم"َّ ،
ما بين الشين والسين ،قد يكون له أثر في إبدال صوت الشين سي ًنا في كلمة "السجر" في لهجة الدراسة
أيضا.
وبعض اللهجات التي تقول" :السجر" ،كالحلبية والشامية ً

و .الصاد

قد ُتبدل الصاد سي ًنا أو زا ًيا ،ومن إبدالها قول الليث في الفعل لصق :قيس َتقول :ل َِس َق ،وربيعة تقول:
جدا،
َلز َِق( .((4وفي لهجة محافظة دير الزورُ ،تنطق الصاد كما في الفصيحة ،لكن ُتبدل زا ًيا في كلمات قليلة ًّ
سر صناعة اإلعراب ،ص .199
( ((4ابن ج ّنيّ ،

( ((4محمد خير الدين األسدي ،موسوعة حلب المقارنة (حلب :جامعة حلب ،)2009 ،ص .325
( ((4بعلبكي ،ص .100

( ((4ال ـت ـطـ ّـور الـنـحــوي لـ ّلـغــة الـعــربـيــة :مـحــاضــرات ألـقــاهــا فــي الـجــامـعــة الـمـصــريــة عــام  1929الـمـسـتـشــرق األلـمــانــي بــرجـشـتــراســر ،أخرجه
وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب ،ط ( 4القاهرة :مكتبة الخانجي ،)2003 ،ص .25

( ((4األسدي ،ص .332

( ((4محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،ج ( 12بيروت :دار صادر ،)1955 ،ص .281

( ((4محمد بن أحمد بن األزهري ،تهذيب اللغة ،تحقيق محمد عوض مرعب (بيروت :دار إحياء التراث العربي ،)2001 ،ص .326
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وم ْل ُزوق
شتق منهما ،مثل :لصق والصق وملصوقُ ،يقالِ " :ل َزق َ
ص ُغر ول َِصق ،وما ُي ّ
كما في الفعلين َ
ول ِزق َ
(القاف ُتنطق كالقاف الخليجية عند أهل الريف ،وكالفصيحة عند أهل المدينة مع إمالة األلف في الزق)،
وجرسا.
مخرجا
وص ِغيرَ " :ز ِّغ ْر و ِز ِغ ْير" ،وهذا اإلبدال لتقارب الصوتين من بعضهما
و ُيقال في ّ
ص ِّغ ْر َ
كل من َ
ً
ً
"

ز .العين

سمى االستنطاء:
وقع للعين إبدال مع النون ،وجاء هذا في لهجات بعض القبائل العربية القديمة ،و ُي ّ
وهو أن ُتبدل العين الساكنة نو ًنا إذا جاورت الطاء ،مثل أعطىُ ،يقال :أنطى ،و ُتنسب إلى سعد بن بكر
وهذَ يل واألزد وقيس( ،((5وقد قُرئ قوله تعالىِ ﴿ :إ َّنا َأ ْعط َْي َن َاك ا ْل َك ْوث ََر﴾ (الكوثر ،)1 :بالنونَ " :أ ْنط َْي َن َاك"،
ُ
الم ْن ِط َيةُ َوال َْي ُد
وروي عن
قرأ بها الحسن وطلحة وابن ُم َح ْي ِصن
والزعفرانيُ ،
النبي ﷺ" :ال َْي ُد ال َْعل َْي ُاء ُ
ّ
ّ
والمعطاة.
المعطية ُ
الس ْفلَى ال ُْم ْنطَا ُة"(((5؛ أي ُ
ُّ

و ُيالحظ االستنطاء في لهجة محافظة دير الزور في الفعل أعطىُ ،فيقالِ " :ا ْنطاه و ِي ْن ِط ْي"؛ أي أعطاه
أن بعضهم ال ُيبدلها ،وينطقها بالعين ،وبعض من ينطقها بالنون قد ير ّدها إلى العين.
ويعطي ،و ُيالحظ ّ
اإلبدال بين العين والنون ،على الرغم من تباعد مخرجيهما ،تقار ُبهما في بعض الصفات
يسوغ
َ
وقد ّ
والشدة( .((5وقد يكون مأخوذًا من النظائر
وتوسطهما بين الرخاوة
كالجهر واالنفتاح واالستفال،
ّ
ّ
(((5
العبري هو األقرب؛ أل ّنه يرد
ولعل النظير
السامية ،حيث ُيقابل هذا الفعل في األ ّكاد ّية ، nadānu
ّ
ّ
ّ
(((5
بالتاء ،ففي العبر ّية  nāṯanيقابل الفعل أعطى ،أي "ن ت ن" .

ح .الفاء

فاء كما في كلمة الثوم ،في قوله
يقع في
العربية إبدال ما بين ْ
صو َتي الفاء والثاء ،فقد ُأبدلت الثاء ً
ّ
ض ِمن َب ْق ِل َها َو ِق َّثا ِئ َها َوف ِ
ت َْ
ص ِل َها﴾
ال ْر ُ
تعالى﴿ :ا ْد ُع َل َنا َر َّب َك ُي ْ
رِج َل َنا ِم َّما ُتن ِب ُ
ُوم َها َو َع َد ِس َها َو َب َ
خ ْ
(البقرة ،)61 :والتي ف ُِّسرت بالثوم أو بالحنطة على الغالب ،و ُقرِئت عند ابن مسعود "ث ِ
ُوم َها" بالثاء(،((5
ثاء ،حيث قيل في َم ْعفور َم ْعثور ،وهو نوع من ال َك ْم َأة(.((5
وكذلك ُأبدلت الفاء ً
ُينطق صوت الفاء في لهجة محافظة دير الزور كما هو في الفصيحة ،ولكن يظهر له إبدال في كلمة الفم،
ُفيقالِ " :إثْم" .وذهب بعضهم إلى أ ّنه ُس ِّمي كذلك؛ ألنّه الموضع الذي تخرج منه اآلثام ،وذلك من سنن
الم ْز ِهر ،ج  ،1ص .176
( ((5السيوطيُ ،

( ((5أبو حيان األندلسي ،ج  ،10ص .556

( ((5هالل ،ص .186

( ((5عــامــر سليمان ،اللغة األ ّكــد ّيــة (الـبــابـلـ ّيــة – اآلشــور ّيــة) :تاريخها وتــدويـنـهــا وقــواعــدهــا ،ط ( 2بـيــروت :الــدار العربية للموسوعات،
 ،)2005ص .362

( ((5يحيى عبابنة ،القراءات القرآنية :رؤى لغوية معاصرة (إربد :دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع ،)2017 ،ص .422

( ((5إسـمــاعـيــل بن عمر بن كثير ،تـفـسـيــر الـقــرآن العظيم ،تحقيق ســامــي بن محمد ســامــة ،ج  ،1ط ( 2الــريــاض :دار طيبة،)1999 ،
ص .280
( ((5أبو حيان األندلسي ،ج  ،9ص .47
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الحلبية ُيقال:
سمون الشيء بنتيجته ،مثل رعينا الغيث؛ أي الكأل أو النبات( .((5وفي اللهجة
العرب أ ّنهم ُي ّ
ّ
" ِت ّم" :تحريف الفم في
فاء.
العربية( ،((5وكذلك في
تاء وليس ً
الشامية ،ومن الشائع لديهم إبدال الثاء ً
ّ
ّ

ط .القاف

تغي ًرا،
التغيرات في اللهجات العربية ،وهو من أكثرها ّ
صوت القاف من األصوات التي أصابها كثير من ّ
جدا،
فمنهم من ينطقه بين الكاف والقاف ،و ُينسب إلى بني تميم أ ّنهم ُيلحقون القاف باللهاة فتغلظ ًّ
فيقولون للقوم :الكوم ،فتكون القاف بين الكاف والقاف ،وهذه لغة معروفة في بني تميم؛ قال الشاعر:
وال أكول ِ
		
ت
لك ْدر الكوم كد َن ِض َج ْ

مكفول
وال أكول لباب الدار
ُ

(((5

وهذا الذي ُينطق كالقاف الخليجية في بعض اللهجات العربية المعاصرة اليوم ،مثل أهل الخليجُ ،يقال
وأيضا ُينطق كالقاف
ْب" ،وتارة ُينطق كالجيم المعطّشة الفصيحةُ ،فيقال في قاسم" :جاسم"ً ،
في َقلْب" :ﮔل ْ
الفصيحة ،وفي بعض اللهجات العربية المعاصرةُ ،يالحظ أ ّنه ُينطق همزة كما في لهجة دمشق(.((6
• إبدال القاف الفصيحة قافًا خليجية (الـﮕـاف)
َام
ُينطق صوت القاف في لهجة محافظة دير الزور كالقاف الفصيحة عند أهل المدينةُ ،فيقالَ " :قا َْل وق ْ
ِ
اق" ،و ُيبدل لديهم في بعض الكلمات قافًا خليجية ،بينما في الريف ُينطق كالقاف الخليجية ،مثل:
وم ْش َت ْ
ـام ِ
كل قاف .وهذا الصوت
قال وقام ومشتاق ُيقال" :ﮔ ْ
اﮒ" ،ولكن هذا اإلبدال ال ينطبق على ّ
وم ْش َت ْ
ـال وﮔ ْ
(((6
قديم في
صوت
قديما بوجود صوت "الـﮕـاف" الذي ُينطق مثل " ، gوهذه الكاف
ٌ
أقر ال ُّنحاة ً
العربية ،فقد ّ
ّ
(((6
وتغير هذا الصوت
عربي ٌ
قديم وهي عند سيبويه حرف بين الكاف والجيم [ ]...ويعني بها الكاف 'ﮔ'" ُّ ،
ٌّ
(((6
يعود إلى انتقال مخرجه في نطقه إلى األمامُ ،ليشابه األقرب إليه فانتقل إلى مخرج الجيم القاهر ّية .
• إبدال القاف كافًا
َت﴾ (التكوير،)11 :
الس َم ُاء ُك ِشط ْ
وقع اإلبدال بين القاف والكاف في العربية ،ففي قوله تعالىَ :
﴿و ِإذَا َّ
َت" والمعنى واحد ،والعرب تقول :القافور والكافور ،والقسط
قُرئت بالقاف في قراءة عبد الله" :ق ُِشط ْ
حسون ،ص .19
(ّ ((5

( ((5األسدي ،ص .401

( ((5مـحـمــد بــن الـحـســن بــن دريــد األزديَ ،جـ ْـمـهــرة الـلـغــة ،تحقيق رمــزي منير بعلبكي ،ج ( 1ب ـيــروت :دار الـعـلــم للماليين،)1987 ،
ص .42
(60) Arne Ambros, Damascus Arabic (Malibu, CA: Undena Publications, 1977), p. 9.

(61) Sabatino Moscati et al., An Introduction to the Comparative Grammar to the Semitic Languages: Phonology and
Morphology, Series: Porta linguarum orientalium 6, 3rd ed. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980) p. 38.

( ((6عـبــد الـلــه الـجـبــوري ،تـطـ ّـور الــداللــة المعجمية بـيــن الـعــامــي والـفـصـيــح :معجم داللــي ،ج ( 1بـيــروت :الــدار العربية للموسوعات،
 ،)2006ص .33
( ((6إبراهيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ط ( 2القاهرة :مكتبة نهضة مصر بالفجالة؛ مطبعة لجنة البيان العربي ،)1950 ،ص .73
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والكسط ،فإذا تقارب الصوتان في المخرج تعاقبا في اللغات( ،((6فهذا اإلبدال يحدث لتقارب القاف
من الكاف.
شائعا بكثرة ،ولك ّنه يحدث لبعض الكلمات،
ّأما نطق القاف كافًا في لهجة محافظة دير الزور فليس
ً
ت" و" ِي ْك ُت ْل"،
التاء
َ
القاف ،وهو قليل ًّ
جدا ،مثل :وقت ،والفعلَ :ي ْق ُتلُ ،فيقالَ " :و ْك ْ
ّ
وخاصة التي تلي فيها ُ
وعند أهل المدينة ُينطق بالقاف الفصيحة.

جيما
• إبدال القاف ً
وم ْق ِبل و ِريق وقَريب و ُينافق
ُتنطق القاف كالجيم الفصيحة في بعض الكلمات ،مثل" :قاسم و ِق ْدر ُ
وج ِد ْر ِ
ج ِ
يج ِ
اس ْم ِ
ِيب
و ِق ْسمة وباقي َ
ور ِفيق وث َِقيل وق َّدوم و َغ ِامق" ،ف ُتنطق بالجيمَ " :
وم ْج ِب ْل و ِر ْ
وجر ْ
وج ْسمةْ و َب ِ
و ِي َنا ِف ْج ِ
وم و َغ ِام ْج" ،ويحدث هذا "عند مجاورة أصوات اللين
وج ّد ْ
اجي و ِر ِف ْي ْج و ِث ِج ْي ْل َ
األمامية قد تتحول الـ 'ق' إلى 'ج' (في الكويتية والبحرينية ولهجة دبي) مثل ريق ريج ،قاسم جاسم"(،((6
جيما وهو مجاور ألصوات أخرى ،غير التي ذكر جونستون.
ولك ّنها في هذه اللهجة المدروسة ُتبدل ً

الجيم
وهذا ليس مطّر ًدا ،فقد ُينطق بعضها بـ "الـﮕـاف" ،وال يستعمل الناطقون بهذه اللهجة المدروسة
َ
بدل من الجيم الفصيحة؛ كي ال يغمض كالمهم ويلتبس على السامعين؛ أل ّنهما صوتان
القاهر ّية ً
م ّتفقان في النطق(.((6
• إبدال القاف غي ًنا
شائعا بكثرة ،إنما ُيالحظ لدى بعض األفراد ،ومنهم من ينتبه له
إبدال القاف غي ًنا موجود ،ولك ّنه ليس ً
أو ُي ّنبه عليه فيحاول أن يتج ّنبه ،ومن الكلمات التي يقع فيه اإلبدال لدى هؤالء كما في الفعل :قال،
ُفيقالَ " :غ ْال" ،ويحدث عكس ذلكُ ،فيقال في غنم وغيرَ " :ق َن ْم و ِق ْير".
الجدول ()4
مقارنة نطق القاف في لهجة الدراسة بلهجات سورية أخرى

نطق القاف

الفراتية (دير الزور)

الريف

المدينة

ُمشْ َتاق

اﮒ
ِمشْ َت ْ

اق
ِمشْ َت ْ

َبا ِقي

َباجِ يَ /با ِﮔـي

َبا ِقي

ول
َيقُ ُ

َوقْت

المصدر :المرجع نفسه.

ول
ْيـ ُﮕـ ْ
ْت
َوك ْ

ول
ْيقُ ْ

ْت
َوق ْ

الشامية (قلب دمشق)

الحلبية

ول
ْي ُئ ْ

ول
ْي ُئ ْ

ُمشْ َتا ْء
ت
َو ْأ ْ
َبا ِئي

ِمشْ َتا ْء
ت
َو ْأ ْ
َبا ِئي

( ((6األزهري ،ج  ،10ص .7
( ((6ت .م .جونستون ،دراس ــات فــي لـهـجــات شــرقــي الـجــزيــرة العربية ،ترجمه وقـ ّـدم لــه وعـ ّلــق عليه محمد الضبيب (بـيــروت :الــدار
العربية للموسوعات ،)1983 ،ص .87
( ((6كمال بشر ،علم األصوات (القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،)2000 ،ص .280
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ُيالحظ من خالل الجدول ( )4االختالف في نطق القاف بين اللهجة الفراتية عند أهل الريف (القاف
الخليجية) والمدينة (القاف الفصيحة) ،عن اللهجات المحلّية األخرى التي ُتبدلها همزة.

ي .الكاف

المخاطبة شي ًنا،
وتبدالت ،ومنها الكشكشة؛ ف ُتنطق كاف المؤ ّنثة
تغيرات
ّ
َ
وقع لصوت الكاف ّ
ونِ :ب ِ
َاب المؤ َّن ِ
ث :ما الذي َج َاء ِب ِ
ِض في ل َُغ ِة َت ِميم كقولهم في ِخط ِ
ك َوق ََر َأ
يد َ
و"ال َك ْش َك َشةُ َت ْعر ُ
ش؟ ُي ِر ُ
(((6
ك َت ْح َت ِ
ش َس ِر ًّيا لقو ِل ِه تعالى﴿ :ق َْد َج َع َل َر ُّب ِ
ش َت ْح َت ِ
َب ْع ُض ُهم :ق َْد َج َع َل َر ُّب ِ
ك َس ِر ًّيا﴾" (مريم، )24 :
المخاطبة إلى صوت الكاف ،فال ُّنحاة العرب ذكروا في عصرهم عن
التغير تجاوز كاف المؤ ّنثة
َ
وهذا ّ
ش"( ،((6والتي ُتنطق كالصوت
حرف
ت ْ
مستهجن بين الكاف التي كالجيم ،ويفترض أ ّنه يكون نطق " ْ
َ
 chفي اإلنكليزية في كلمة  ،Chairو ُيرمز له بـ "ﭺ" ،وهذا الصوت موجود في لهجات عربية قديمة
وحديثة ،حيث ُتصبح الكاف "ﭺ"( ،((6ويظهر هذا الصوت في الكلمات الفارسية واألردية
واإلنكليزية( .((7وفي بعض اللهجات العربية المعاصرة في اللهجة الخليجية وفي اللهجة العراقية،
وهذا الصوت ليس له لفظ في اللغات السامية القديمة ،وله لفظ في لهجات البدو ،والكلمات التي
إل عند من يقلب
في لهجة حلب ذات الـ "ﭺ" مستعارة من التركية أو الفارسية ،مثل" :ﭼـاتين وﭼـادر" ّ
تتحول فيها الكاف إلى "ﭺ" عندما تجاور
الكاف بـ "ﭺ" كالبدو وأهل دير الزور( .((7ومن المواضع التي قد
ّ
ـان"(.((7
وﭼ ْ
أصوات اللين األمامية ،كما في ّ
كأن وكانُ ،فيقال" :ﭼِ َّن َ
ّأما في لهجة محافظة دير الزور ف ُتبدل الكاف إلى "ﭺ" في معظم الكالم ما عدا كاف المخاطب المذ ّكر،
ان و َأ ْكل و َكلْب و َك ّف
وذلك لتمييزها من كاف المخاطبة المؤ ّنثة،
فمثل ُتبدل في ّ
ً
كل منَ " :كبير و َك َ
كل كاف ،فبعض
اب" ،وال ينطبق هذا على ّ
وﭼ ْ
وﭼ ْـف َ
وﭼلْب َ
ـان و َأ ْﭼ ْـل َ
وكذّ اب" ،إلى "ﭼِ ـ ِب ْير َ
وﭼـذَّ ْ
الكلمات ُتنطق فيها كما هي في الفصيحة ،مثل :مشكور وكتاب وكهرباء.
• كاف المؤ ّنثة المخاطبة
في كاف الخطابُ ،تبدل كاف المؤ ّنثة المخاطبة ف ُتنطق "ﭺ"ّ ،أما كاف المذ ّكر المخاطب ف ُتنطق كما في
الفصيحة ،وذلك للتمييز بينهماُ ،فيقال في ل ََك للمذ ّكرِ " :ل ْك" باإلمالةّ ،أما للمؤ ّنثُ ،فيقال في "ل ِ
َك
ِ
وقلمك"ِ " :ل ْـﭻ و َقل َِم ْـﭻ" ،وعند أهل المدينة ُتبدل "ﭺ" مع إشباع الكسرة ح ّتى تبدو كالياءُ ،فيقال في
العربي،)2002 ،
وسر العربية ،تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت :دار إحياء التراث
( ((6أبو منصور عبد الملك الثعالبي ،فقه اللغة ّ
ّ
ص .90

( ((6جــان كانتينو ،دروس في علم أصــوات العربية ،ترجمة صالح القرمادي (تونس :الجامعة التونسية – نشريات مركز الدراسات
والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،)1966 ،ص .104

(69) Moscati et al., p. 38.

( ((7جونستون ،ص .86
( ((7األسدي ،ص .119

( ((7جونستون ،ص .85
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ِ
تطو ًرا عن الكشكشة "كاف المؤ َّنثة المخاطبة
"
قلمك"َ " :قل َْمـ ِ
ﭻ" ،وهذا التغيير في نطق الكاف ر ّبما يكون ّ
متطورة من شين ُمشبعة وهي الكشكشة"(.((7
ُتلفظ كأ َّنها جيم ُمثلَّثة 'ﭺ' ،إذ هي
ِّ
خاصة المتعلّمين
ُيالحظ جنوح بعضهم إلى نطق الكاف كما في الفصيحة لدى األجيال الجديدة،
ّ
منهم ،فيتج ّنبون نطق الكاف كما في اللهجة في بعض كالمهم.
الجدول ()5
مقارنة نطق الكاف في لهجة الدراسة بلهجات سور ّية أخرى
نطق الكاف
كَانَ
َك ْتف

ِك َتاب

ِك َتا ُب ِ
ك
ثَو ُب ِ
ك

الفراتية (دير الزور)

الشامية (قلب دمشق)

الحلبية

كَانْ

كَانْ
ِك ِت ْف

الريف

المدينة

َﭼـ ِت ْف

ﭼِ ـ ِت ْف

ِك ِت ْف

اب
ْك َت ْ

ْك َتا ِب ْـﭻ

اب
ْك َت ْ

اب
ْك َت ْ

اب
ْك َت ْ

ﭻ
ْك َتا ْبـ ِ

ْك َتاب ِْك

ْك َتاب ِْك

ث ُْو ِب ْـﭻ

ﭻ
ث ُْوبـ ِ

تُوب ِْك

تُوب ِْك

َﭼـانْ

َﭼـانْ
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ُيالحظ من خالل الجدول ( )5التشابه بين الريف والمدينة في نطق الكاف ،مع االختالف في نطق كاف
المؤ ّنثة المخاطبة عن لهجة أهل المدينة في لهجة الدراسة ،واختالف نطق الكاف كل ًّّيا عن اللهجات
ميز كاف المؤ ّنثة المخاطبة من المذ ّكر بكسر الحرف الذي يسبقها.
األخرى في الجدول ،و ُت ّ

ك .الالم

أغن ،والالم حرف صامت
صوتا الالم والنون بينهما تقارب كبير ،فالنون حرف صامت مجهور س ّن ّي ّ
مجهور س ّن ّي منحرِف
العربية،
جانبي( ،((7وذلك قد يؤ ّدي إلى اإلبدال بينهما ،وهذا اإلبدال موجود في
ّ
ّ
كل من " ِإسماعيل وإسرائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل"" :إسماعين وإسرائين ِ
وج ْبرين
ُفيقال في ّ
ِ
وميكا ِئين و ِإ ْسرافين"(.((7
ّأما في لهجة دير الزور ف ُتنطق الالم كما هي في الفصيحة ،ولكن ُتبدل نو ًنا أحيا ًنا في بعض الكلمات،
السن.
خاصة لدى كبار
مثل" :إسماعيل وسلسال وجبريل"ُ ،فيقال" :إسماعين وجبرين وسنسال"؛
ّ
ّ
( ((7الجبوري ،ص .33

( ((7محمود السعران ،علم اللغة :مقدّ مة للقارئ العربي ،ط ( 2القاهرة :دار الفكر العربي ،)1997 ،ص .168
( ((7الحلبي ،ج  ،2ص .402
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وكذلك ُتبدل الالم نو ًنا في لعلّك ُفيقال" :لع ّنك" ،ويحدث هذا أل ّنهما ذلقيتان من مخرج واحد ،فيك ُثر
اإلبدال فيهما.
الجدول ()6
أمثلة إلبدال صوت الالم نو ًنا في لهجة الدراسة

إبدال الالم نو ًنا

الكلمة في الفصحى

الكلمة في اللهجة

ِسل َْسال

ِس ْن َس ْال

إسماعيل
جِ ْبريل

ِإ ْس َم ِ
ين
اع ْ
ِين
جِ ْبر ْ

المصدر :المرجع نفسه.

يتبين لنا أ ّنها قد حافظت على
من خالل عرض األصوات الصوامت التي أصابها تغيير في هذه اللهجة ّ
إل ما أصابها تغيير في النطق كما في حرف القاف عند أهل الريف ،في
معظم أصوات اللغة العربيةّ ،
وأيضا الكاف ،وهذه األصوات
حين بقي كما هو عند أهل المدينة ،وكذلك ما لحق الهمزة من تغيير،
ً
تعرضت للتغيير في اللهجة.
الثالثة هي أكثر األصوات التي ّ
الصوتية في
أن بعض المتكلّمين بهذه اللهجة يحاولون التخلّص من بعض ظواهرها
أيضا إلى ّ
ونشير ً
ّ
خاصة في نطق الكاف ،حيث يميلون إلى نطقها كما في الفصيحة.
كالمهم،
ّ
 .3الصوائت

صوتية مجهورة تصاحب النطق بالصوامت ،وتحدث بمرور الهواء في الحلق والفم من دون
وحدات
ّ
والضمة
حائل ،حيث تساعد على النطق بالحروف وبناء الكالم .والصوائت هي الحركات (الفتحة
ّ
المد (األلف والواو والياء)(.((7
والكسرة) ،وحروف ّ
والضمة،
التجرد من الحركات؛ الفتحة والكسرة
ومن أبرز الظواهر الصوتية للصوائت في اللهجة الفراتية
ّ
ّ
في أواخر الكلماتُ ،فيؤتى بها ساكنة ،وهذه ظاهرة تبدو على معظم اللهجات العربية المعاصرة،
كل كلمة؛ فيجنح
وتنوعها نهاية ّ
وذلك بسبب ميل المتكلّم نحو التخفيف عن نطق الحركات ّ
لتعددها ّ
الضمة والكسرة والفتحة من اندثار مع صيغة بناء الفعل للمجهول
إلى السكون .إضافة إلى ما أصاب
ّ
فبدل
تحولت تلك الصيغة التي تعتمد على تلك الحركات إلى صيغة المطاوعة "انفعل"ً ،
"ف ُِع َل" ،حيث ّ
خفة النطق،
من قولُ :ف ِت َحُ ،يقال :انفتح ،وقد يكون ذلك تج ّن ًبا لنطق
الضمة التي تتبعها كسرة؛ بح ًثا عن ّ
ّ
فاس ُت ِ
ضميرا يعود على مفعول الفعل السابق
خدمت صيغة انفعل" ،ولما كان فاعل هذا الفعل المطاوع،
ً
عليه في جملته ،أصبح الفعل المطاوع مشب ًها في المعنى للمبني للمجهول ،في نحوُ ' :كسر اإلناء'
( ((7السعران ،ص .149

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

غالبا ،إال ما هو مفعول به في المعنى ،وأصبح من
و'فتح الباب' ،إذ ال يذكر مع المبني للمجهول ً
الممكن أن ينوب هذا المطاوع مناب المبني للمجهول"(.((7
فبدل من
أيضا إبدال الفتحة كسر ًة في فاء صيغة "ف َِعيل" ،عند أهل الريف،
ً
و ُيالحظ في الصوائت ً
" َر ِغيف و َن ِظيف وط َِحين" ُيقالِ " :ر ِغيف و ِن ِظيف ِ
وط ِحين"؛ ل ُتجا ِنس حركةُ الثاني حركةَ األول ،فمن
المستثقل تنافر الحركة ما بين الفتحة والكسرة ،بينما بقي نطق هذه الصيغة على حاله عند أهل المدينة،
ُفيقالَ " :ر ِغيف و َن ِظيف وط َِحين" .وكسر فاء " ِف ِعيل" لغة ُسفلى مضر (تميم) إذا كان الحرف الثاني من
كل "فعيل" ،وإن لم يكن الحرف الثاني من حروف
حروف الحلق الس ّتة ،وأهل اليمن يكسرون ّ
الحلق(.((7
ص ْم
المعتل األجوف في األمر من إشباع ،مثل
أيضا ما أصاب حركة فاء الفعل
ّ
و ُيالحظ ً
الضمة في ُ
ّ
مد مجانس لها؛ ففعل األمر ق ُْم،
وق ُْم ،والفتحة في َن ْم ،والكسرة في ِب ْع ،ف ُتشبع الحركة ح ّتى
تتحول إلى ّ
ّ
ينطق في اللهجة" :قُوم" ،بالقاف الفصيحة عند أهل المدينة ،و" ُﮔـوم" ،بالقاف الخليجية عند أهل
صوم" ،و َن ْم ينطقَ " :نام" ،و ِبع ينطقِ " :بيع" ،فقد ُأش ِبعت الحركة لكراهة الوقوف
وصم ينطقُ " :
الريفُ ،
متحرك.
على ساكن بعد
ّ
مد في الفعل المضارع ،مثلَ :ي ْأكل و َي ْأخذُ ،فيقال:
تحولت الفتحة التي تليها همزة ساكنة إلى ّ
وقد ّ
مد.
اخذ" ،فبعد تخفيف الهمزة
" َيا ُكل" و" َي ُ
تحولت إلى ّ
وتحولها إلى ألف ساكنة مسبوقة بياء مفتوحة ّ
ّ
تبدو التلتلة واضحة في هذه اللهجة ،والتلتلة هي كسر أوائل أفعال المضارع .و ُتنسب إلى قبيلة بهراء
حيث يقولونِ " :تعلمون و ِتفعلون و ِتصنعون" بكسر أوائل حروف المضارعة( .((7وقد كانت فاشية على
أن كسر أوائل األفعال المضارعة في لغة جميع
عدة قبائل عربية أخرى ،وذهب سيبويه إلى ّ
ألسن ّ
ون ُْ
ين) ِب َك ْسرِ ال ُّن ِ
إل أهل الحجاز( ،((8وقد قُرئ بها" ،ق ََر َأ َي ْح َيى ْب ُن َوث ٍ
الولَى َو ِه َي ل َُغةٌ
العرب ّ
َّاب ( ِن ْس َت ِع ُ
(((8
ور ٌة َح َس َنةٌ "  ،وقد تكون هذه الظاهرة توارثًا من القبائل التي تكلّمت بها أو تأث ًّرا بها.
َم ْش ُه َ

ً
ثالثا :الجانب الداللي

تخضع مفردات اللغة الستعمال المتكلّمين بها ،و ُي ِ
دخل هذا االستعمال مصحو ًبا بعوامل أخرى،
كالعوامل الثقافية واالجتماعية التي تطرأ على مجتمع اللغة ،تأثيرا ِته فيها ،فيعتريها من ذلك االستعمال
وتتنوع الحاالت التي تطرأ على الكلمة وداللتها ،ما بين:
تغيرات في معانيها،
ّ
ّ
التواب ،بحوث ومقاالت في اللغة ،ط ( 3القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1995 ،ص .80
( ((7رمضان عبد ّ
( ((7الفراهيدي ،ج  ،3ص .398

( ((7ابن ج ّني ،الخصائص ،ج  ،2ص .13
( ((8سيبويه ،ج  ،4ص .110

الج َزري ،ج  ،1ص .47
( ((8ابن َ
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• اندثار لبعضها؛ بأن تخرج من االستعمال ،ف ُتهمل وتبقى حبيسة المعاجم ،مثلِ :
الم ْر َباع :وهو في
ظل
الر ْبع من غنائم الغزو .وبعد ظهور اإلسالم ،وتوحيد العرب في ّ
الجاهلية أن يأخذ رئيس القوم ُّ
ّ
(((8
تغير وترك تلك العادة،
دولة ،انقطع الغزو ،ف ُأهمل استعمال هذه الكلمة معه ؛ ّ
ألن واقع المجتمع ّ
فغابت الكلمة الدالة عليها.
األصلي ،فتجد كلمات اكتسبت داللة
فتتغير داللتها إلى معنى قريب أو بعيد عن المعنى
حول؛
• َت ُّ
ّ
ّ
صد ،فانتقلت داللته من
جديدة مع حفاظها على الداللة القديمة ،مثل كلمة
الحج ،الذي كان يعني َ
الق ْ
ّ
يدل على
أي شيء إلى
عين (أماكن مناسك الحج) ،فأصبح ّ
ّ
ّ
العام؛ لقصد ّ
الخاص؛ وهو قصد مكان ُم ّ
اللغوي الذي قد يبدو بطي ًئا أحيا ًنا ،ويظهر
التطور
التغير من أنواع
شعيرة
ّ
ّ
ّ
تتغير ،وهذا ّ
الحج .فالمعاني ّ
جديدا ،والصورة الثانية أن تكتسب الكلمة
مدلول
في صورتين ،األولى أن تكتسب الكلمة القديمة
ً
ً
قديما(.((8
الجديدة
ً
مدلول ً
• ثبات؛ فتحافظ على معناها األصلي ،وهناك كلمات تحافظ على داللتها كالبكاء ،فهو سقوط الدموع
من العين ،وقد حافظ على داللته.
 .1عينة من مفردات عربية في لهجة الدراسة

نورد هنا عد ًدا من مفردات لهجة محافظة دير الزور؛ للنظر في معانيها وفق استعمالها في اللهجة ،مع
مقابلتها ومعانيها في المعاجم العربية التراثية ،ونورد ّأو ًل المعنى في اللهجة ومن ث ََّم في أحد المعاجم
المدونة لدينا؛ الرتباطها
أو الكتب اللغوية العربية ،وقد اخترنا هذه المفردات من بين مئات المفردات
ّ
الوثيق باللهجة ،وال ي ّتسع المجال إلضافة المزيد ،وورود هذه الكلمات في اللهجة المدروسة ال يعني
أ ّنها غير موجودة في غيرها ،فقد تكون في لهجات عربية أخرى.
ِضي ْع
يدو ْر َلب ْر َذ ْع َت ْه"؛ أي
ْ
الجحش ما ِّ
أَ .ب ْرذَعة :رداء ُيوضع على ظهر الحمار ،و ُيقال في المثل" :اللِّي ي ِّ
الب ْرذَعةُ ِ :
الحلس الذي ُيلقى تحت الرحل
من أضاع الشيء
ّ
المهم ،ال ُيدقِّق فيما دونه .وهي فصيحةَ " :
(((8
ص بعضهم به ِ
الحمار" .
[َ ]...
وخ َّ
الحي للمؤانسة وتبادل األحاديث بعد ِ
سمى
بَ .ت ْع ِليلَة :اجتماع جماعة من
العشاءّ ،أما في النهار فال ُت ّ
ّ
والعلَّة؛ أي ما ُيتل ّهى به( ،((8وقد يكون معنى التعليلة من هذا
العاللَة َ
تعليلة .وما يقابلها في الفصيحة ُ
زمن من الليل.
بما أ ّنها ُيتلّهى بالحديث بها ح ّتى ينقضي ٌ
بشدة ،ويكون بسحبه بحبل ،أو سحب شخص من يده أو ردائه.
تل الشيء؛ أي
تَ .ت ّلّ :
سحبه إليه ّ
َ
( ((8أح ـم ــد ب ــن ف ــارس ،مـقــايـيــس الـلـغــة ،تـحـقـيــق عـبــد الـســام ه ــارون ،ج ( 2ب ـي ــروت :دار الـفـكــر لـلـطـبــاعــة والـنـشــر وال ـتــوزيــع،)1979 ،
ص .480
(83) Stephen Ullmann, Words and their Use (London: Frederick Muller, 1951), p. 67.

( ((8ابن منظور ،ج  ،8ص .9–8

الدولية ،)2004 ،ص .623
( ((8إبراهيم أنيس [وآخرون] ،المعجم الوسيط ،ط ( 4القاهرة :مجمع اللغة العربية؛ مكتبة الشروق
ّ

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

صب الحبل باليد
والشدة ،فتلّه تلًّ  :صرعه،
التل في الفصيحة :الصرع والتحريك
ّ
ومن معاني ّ
ّ
والتلّ :
االستقاء ،والتلتلة :التحريك(.((8
في البئر عند ْ
ناشه بيده :تناوله ،واالنتياش
اوش :تناوش الشيء؛ أي تناوله .وقد ورد هذا المعنى في الفصيحةَ ،
ثَ .ت َن ُ
ان َب ِع ٍ
ش ِمن م َك ٍ
يد﴾ (سبأ)52 :؛ أي فكيف
او ُ
مثله ،وتناوشه َ
﴿و َأ َّن ٰى َل ُه ُم ال َّت َن ُ
كناش ُه ،وفي قوله تعالىَ :
مبذول لهم
لهم أن يتناولوا ما ُبعد عنهم من اإليمان وامتنع بعد أن كان
مقبول منهم(.((8
ً
ً
جَ .ت َّوةُ :يقال" :جا َت ّوو" عند أهل الريف ،و" َت ّوي ُنو" عند أهل المدينة؛ أي جاء في هذه اللحظات ،و ُتقال
فعلّ ،أما من ُينتظر حضورهُ ،فيقالَ " :ه َّساَْ /ه َّس ْع ي ِ
ِج ْي"؛ أي هذه الساعة .وهي فصيحة
لم ْن حضر ً
َ
(((8
المعنى مع تغيير في اللفظ" :مضت َت َّو ٌة من الليل والنهار؛ َأي ساعة [ ]...وال َّت َّوة الساعة من الزمان" .
اجوز :هو من يفصل بين المتضاربين والمتخاصمين ،كي يمنع الخصومةِ ،
وصيغ "حاجوز" على
حَ .ح ُ
والح َج َزة :الذين
وزن فاعول في هذه اللهجة من الفعل حجز .والحجز :أن تحجز بين متقاتلين،
َ
اسما وصفة ،فالصفة مثل ماء
يمنعون الناس بعضهم عن بعض( .((8وهذا الوزن فاعول قد يأتي ً
أيضا في اللهجة
ومما على هذا الوزن ً
حاطوم ،وسيل جاروف ،واالسم مثل عاقول وناموس(ّ ،((9
شوكيُ ،يحتطب به عندما ييبس ،وجاء في تاج
العاقول ( ُتنطق القاف كالقاف الخليجية) ،وهو نبات
ّ
أن العاقول :نبت له شوك ترعاه اإلبل(.((9
العروس ّ
هدم والمليء بالفوضى حيث تكون محتوياته متنا ِثرة ُتعيق حركة من يدخله،
الم َّ
خَ .د ْع َثرانة :المكان ُ
ور :الحوض الذي
وفي الفصيحة جاءت بصيغة ُّ
ور كل شيءُ :ح ْف َر ُتهُّ ،
والد ْع ُث ُ
والم َد ْعثرُ " :د ْع ُث ُ
الد ْع ُثور ُ
والج َوابي
تهدم من الحياض
هد ُم [ ]...والدعاثير :ما ّ
الم َّ
لم ُي َت َن َّو ْق في َ
ص ْن َع ِته ولم ُي َو َّس ْع ،وقيل :هو َ
َ
(((9
والم َد ْع َث ُر :المهدوم" .
والم َرا ِكي ِإذا تكسر منها شيء ،فهو ُد ْع ُثور [َّ ]...
والد ْع َث َر ُة :ال َه ْد ُمُ .
َ
بالر ْجل
ِجله من الخلف؛ ُيقالْ " :دف َُرو"؛
خاصة ،وهو عندما يدفع أحدهم ً
ّ
أحدا بر ْ
دَ .دفْر :الدفْع ،ويكون ِّ
برِجليه ،والمصدر " َدف َْرة" ،وفي الفصيحة
أي دفعه ،و ُيستعمل منها المضارع " ْي َدا ِفر"؛ أي الذي يدفع ْ
ون ِإلى نار جهنم َد ًّعا﴾
ور ِو َي عن مجاهد في قوله تعالى﴿ :يوم ُي َد ُّع َ
بهذا المعنىَّ " :
الدف ُْر :الدفعُ .
دفعا"(.((9
(الطور)13 :؛ قال ُي ْدف َ
َرون في َأقفيتهم َدف ًْرا َأي ً
( ((8ابن سيده ،ج  ،9ص .464

( ((8ابن منظور ،ج  ،6ص .361

( ((8المرجع نفسه ،ج  ،14ص .105

( ((8مـحـمــد مرتضى الــزبـيــدي ،تــاج الـعــروس مــن جــواهــر الـقــامــوس ،تحقيق عبد الستار أحـمــد فــراج وآخ ــرون ،ج ( 37الـكــويــت :دار
الهداية ،)1965 ،ص .257

( ((9سيبويه ،ج  ،4ص .249

( ((9الزبيدي ،ج  ،30ص .30

( ((9ابن منظور ،ج  ،4ص .287

( ((9المرجع نفسه ،ج  ،4ص .289
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تحرك وجاء بنسمات لطيفة " ْيذَ ْع ِذ ْع" .ومعناها في الفصيحة :ذعذعت الريح
ذَ .ذ ْعذَ َعةُ :يقال للهواء إذا ّ
حركته(.((9
الشجر؛ أي ّ

الر ْبع" األصدقاءُ ،فيقالِ " :ر ِب ْي ِعي" بكسر الراء عند أهل الريف ،و" َر ِب ْي ِعي" بالفتح عند أهل
رَ .ر ْبعَّ " :
ويضم ساقيه ويضع واحدة على
المدينة؛ أي صديقي ،و ُيستعمل الفعل " َر َّب ْع" بأن يجلس على إليته
ّ
لمتوسط القامةَ " :م ْر ُبوع" ،وفي الربيع عندما تخصب األرض ُيقالَ " :ر َّب ْعت
األخرى فهو " ِم ْت َر ِّب ْع" ،و ُيقال
ّ
سمى " َر ْب َعة" أو الديوان .وقد
والم ْر َب َعا ِن ّية فترة في الشتاء ،والغرفة التي ُيستقبل فيها الضيوف ُت ّ
الدنيا"َ ،
أن الربع محلّة القوم ومنزلهم ،وقد ُأطلق على القوم مجا ًزا( ،((9والمربوع :وسيط
ورد في الفصيحة ّ
(((9
ور ِب َعت األرض فهي مربوعةُ :م ِطرت في الربيع .
القامةُ ،

الشاب
(س َب ْه َل ِل ّي) ،للداللة على
زَ .س َب ْهللُ :تنطق في اللهجة
ّ
بضم السين ،و ُتضاف إليها ياء النسبة ُ
ّ
الضال
الذي يمشي من دون هدف وعمل ،والذي يكون غير مكترث لشيء .وفي الفصيحة بمعنى
ّ
ور ِوي عن عمر بن الخطّاب أ ّنه
الذي ال يعرف أين ي ّتجه ،ويجيء بال شيء ،و ِقيل بال سالح وال عصاُ ،
(((9
قال :إ ّني ألكره أن أرى أحدكم َس َب ْهل ًَل ال في عمل دنيا وال في عمل آخرة .

الجن .وفي
الشعبية جنس قبيح من
سِ .س ْعالةُ :يقال في اللهجة " ِس ْعل َُّوة" ،وهي في الحكايات
ّ
ّ
عال ِ
وس ٍ
وس ْعلَيات(.((9
الفصيحة هي :السعالة والسعال؛ أي الغول ،و ِقيل :ساحرة
ّ
الجن ،وجمعها َسعالى َ

ويتأخر .وقد وردت
َس َهذا"؛ أي أين ذهب ،بعد أن ُيرسل إلى شيء أو ُينتظر
ّ
َسُ :يقالِ " :و ْ
ش .ط ّ
ين ط ّ
ودس وطسم وسكع؟ ومعنى
طس
في الفصيحة بهذا المعنىُ :روي عن
ّ
ّ
األزهري قوله :ما أدري أين ّ
(((9
هذا كلّه :أين ذهب؟

والع ْج َع َجة إثارة الغبار،
تهب حاملة األتربة،
وغالبا تكون صفراء اللونَ ،
صَ .ع َجاج :عاصفة غبار ّية ّ
ً
ُفيقال" :ال َت َع ْج ِع ْج"؛ أي ال ُتثر الغبار .وهي فصيحة ،فالعجاج الغبار ،و ِقيل :هو من الغبار ما تثيره
الريح ،مفردها :عجاجة(.((10
جد ّي ،وتكون بأخذ شيء منه واال ّدعاء بأ ّنه
ض .غ َْش َمرة :المزاح الذي ُيغضب الشخص
ويظن أ ّنه أمر ّ
ّ
الم ِ
تغشمر يقصد بذلك إزعاجه ،وهي قريبة من الفصيحة
لن ُير ّد إليه ،أو إزعاجه بالمزاح معه،
ّ
ولكن ُ
نمر .و َأ َخذَ ه
الغ ْش َمرة:
ُّ
لما فيها من ظلم وإزعاج من باب المزاحَ " :
التهضم والظلم [ ]...و َت َغ ْش َم َر ليَ :ت َّ
ِ
بالغ ْش ِميرِ َأي الشدة ،و َت َغ ْش َمرهَ :أ َخذَ ه ق ْه ًرا"(.((10
( ((9الزبيدي ،ج  ،21ص .19
الفيومي ،ص .216
(ّ ((9

( ((9الزمخشري ،ج  ،1ص .331

( ((9ابن منظور ،ج  ،11ص .324

( ((9المرجع نفسه ،ج  ،11ص .336
( ((9الزبيدي ،ج  ،16ص .199

( ((10ابن منظور ،ج  ،2ص .319

( ((10المرجع نفسه ،ج  ،5ص .23

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

شمن" :تظاهر بالبله والحمق،
ط .غ َِشيمُ :تقال للذي يقوم بأفعال خاطئة ،وال يحسن
التصرف ،و" ْت َغ َ
ّ
والغشيم الجاهل( .((10والمعنى في اللهجة غير بعيد عن الفصيحة ،فالغشيم كلمة محدثة تعني الجاهل
كل ما قدر عليه بال نظر وال فكر(.((10
باألمور كأ ّنه مثل الغاشم ،وهو الحاطب بالليل يقطع ّ

كع الغنم؛ أي ر ّدها إلى مرعاها
ظَ .ك ّع :من الفعل َك َّع ،وهو من كالم رعاة الغنم ،حيث يتناوبون على ّ
تدل على حبس واحتباس( .((10ومن الحبس جاء معنى
عن وجهتها التي ذهبت إليها .وفي الفصيحة ّ
المخصص لها عن غيره.
الكعة في اللهجة؛ أل ّنها حبس لألغنام في المرعى
ّ
ّ
خا؛ أي ضربه(.((10
بشدة أو صفعه .وفي الفصيحة بهذا المعنى ،كفخه كف ً
ع .كَفْ خ :كفخه أي ضربه ّ

المتفرق ،و ُيستخدم منه اسم المفعول "ملموم"؛ أي ما ُجمع .وفي الفصيحة:
اللم َج ْمع الشيء
غ .ل َّمّ :
ّ
لم الشيء؛ أي جمعه وأصلحه(.((10
اللم هو مصدر َّ
ّ

األم على ولدها عندما ُيغضبها؛ بأن يلقى ما َي ْث ُب ُره؛ أي ما ُيهلكه
فَ .م ْث ُبورُ :تقال في الدعاء،
خاصة دعاء ّ
ّ
ويسوؤه ،فتقول" :يا َم ْث ُبور ،أو َرا َت ْك بال َّث ْب َرة" ،ومثبور اسم مفعول من ُث ِب َر .وفي الفصيحة :ثبره؛ أي
حبسه ،وفي قوله تعالى﴿ :و ِإ ِّني َ
الفراء :المثبور؛ أي
أل ُظ ُّن َك َيا ِف ْر َع ْو ُن َم ْث ُب ً
ورا﴾ (اإلسراء ،)102 :عن ّ
المغلوب الممنوع من الخير؛ وعن ابن األعرابي :المثبور الملعون المطرود المعذّ ب ،وقال مجاهد:
في مثبور؛ أي هالك(.((10

كل منهما ير ّد قول اآلخر بغضب ،فيعلو صوتهما،
قُ .م َناقرة :المناقرة هي الجدال بين المتخاصمينّ ،
اج َر ْة" ،والقاف الخليجية " ْم َناﮔ َـرة" .وفي الفصيحة:
و ُتنطق القاف بالجيم المعطّشة الفصيحة " ْم َن َ
بينهما مناقرة؛ أي مراجعة كالم(.((10
 .2مفردات أعجمية في لهجة الدراسة

أعجمية ،ومنها أسماء أدوات صنعها أهل اللغة التي
يستخدم المتكلّمون باللهجة الفراتية كلمات
ّ
ُأخذت منها ،وكلمات أخرى ،ومنها:
التراثية
س" ،وهو في المعاجم
أَ .ب ّ
س" بكسر الباء ،ومؤ ّنثه" :ال ِب َّسة" ،و ُيزجر بقولِ " :ب ْ
للهر" :ال ِب ّ
سُ :يقال ّ
ّ
(((10
معربة
األهلية ،وعن
الهرة
الزمخشريّ :
أن ّ
ّ
الب ّ
العامة تكسر الباء ،والواحدة ِبهاء  .وهي ّ
سّ :
ّ
بفتح الباء َ
( ((10يــاسـيــن عـبــد الــرحـيــم ،مــوســوعــة الـعـ ّـامـيــة الـســوريــة :كــراســة لـغــويــة ونـقــديــة فــي الـتـفـصـيــح والـتــأصـيــل والـمــو ّلــد والــدخـيــل ،ج  ،2ط 2
(دمشق :وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب ،)2012 ،ص .1683
( ((10أنيس [وآخرون] ،ص .653

( ((10ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج  ،5ص .129
( ((10ابن منظور ،ج  ،3ص .49

( ((10المرجع نفسه ،ج  ،12ص .548

( ((10المرجع نفسه ،ج  ،4ص .99
( ((10الزمخشري ،ج  ،2ص .298
( ((10الزبيدي ،ج  ،15ص .450
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(((11
س" ألكثر من معنى؛ فتأتي بمعنى :يكفي وعندما وفقط.
عن
الفارسية " ِﭘـ ْسك"  .و ُتستخدم كلمة " َب ْ
ّ
العامة(.((11
س" التي بمعنى حسب ،ذكر بعض أئمة اللغة أ ّنها لفظة فارسية يقولها ّ
و" َب ْ

بَ .ب ْش ِكير :قطعة من نسيج لمسح الوجه واليدين أو الجسد بعد االغتسال ،وبعضهم يقولِ :م ْنشف أو
الفارسية :ممسحة اآل ِكل(.((11
ِم ْنشفة ،وهي مأخوذة من
ّ

التركية " َب ِ
لكي و َبر ِكي" ،المقصود بها:
تَ .بل ِْكي :الكاف ُتنطق "ﭺ" ،بمعنى لعلّه يأتي ،وهي مأخوذة من
ّ
لعل ور ّبما(.((11
ّ

شائعا قُبيل عقود ،وندر استخدامه بعد
خار ُيحفظ فيه ماء الشرب ليبرد ،وكان
ب :إناء من ف ّ
ً
ثُ .ح ّ
ثم ُبعثت من جديد مع اضطراب األوضاع في
اآللية ،فجنحت الكلمة نحو االندثارّ ،
انتشار ّ
البرادات ّ
ب ،فعادت
سورية بعد عام  ،2011وما صاحبها من انقطاع دائم للكهرباء ،فعاد كثير من الناس إلى ُ
الح ّ
معربة عن
الكلمة إلى االستعمال.
الفارسية(.((11
ُ
والح ّ
ب ّ
ّ

جَ .خاشُ وقة :ملعقة األكل ،و ُتجمع على خواشيق (القاف ُتنطق كالقاف الخليجية عند أهل الريف،
وبالقاف الفصيحة عند أهل المدينة) ،مأخوذة من التركية وهي الملعقة( ،((11يستعملها البدو بمعنى
الملعقة ،والجمع :الخواشيق والخاشوقات ،من التركية قاشيق(.((11

جيد ،وهي مأخوذة من
جيد َ
وح َسنُ ،فيقال" :خوش كالم"؛ أي كالم ّ
حُ .خوشُ :تستعمل بمعنى ّ
(((11
طيب(.((11
الفارسية  ،و" ُخش" تعريب ُخوش؛ أي ّ
ّ

متوسط الحجم له عروتان على طرفيه ،ل َن ْقل الماء ،و ُيقال :المسطول للرجل
معدني
خَ .سطْل :إناء
ّ
ّ
يطل
والس ُ
السط ُْل َّ
األحمق ،تشبي ًها له بالسطل؛ أل ّنه فارغ وال يعقل .وقد ذكر الجواليقي أ ّنه أعجميَّ " :
َأ ْع َج ِم َّي ِ
تكلمت بهما
ان ،وقد
العرب"( .((11في حين ذكر ابن منظور أ ّنه
يسةُ
ْ
الس ْيطَل :الط َُّس َ
عربيَّ " :
ُ
ّ
كع ْر َو ِة ِ
ُول ،عربي
والسط ُْل مثله [ ]...والجمع ُسط ٌ
الصغير ُةُ ،يقال ِإ َّنه على صفة َت ْو ٍر له ُع ْر َو ٌة ُ
الم ْر َجلَّ ،
صحيح"(.((12

المعربة ،ط ( 2القاهرة :دار العرب للبستاني ،)1988 ،ص .23
( ((11أ ّدي شير ،كتاب األلفاظ الفارسية
ّ
( ((11الزبيدي ،ج  ،15ص .450

( ((11عبد الرحيم ،ج  ،1ص .362

( ((11محمد عبد الدايم ،الكلمات التركية في اللغة العربية واللهجة السورية ،ط ( 2حمص[ :المؤلّف] ،)2006 ،ص .67

المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،ط ( 2القاهرة:
( ((11موهوب بن أحمد الجواليقي،
ّ
مطبعة دار الكتب ،)1969 ،ص .168

( ((11عبد الدايم ،ص .32
( ((11األسدي ،ص .293

( ((11الزبيدي ،ج  ،17ص .198

( ((11شير ،ص .54

( ((11الجواليقي ،ص .241

( ((12ابن منظور ،ج  ،11ص .335

تاسارد
يلالد ةيتوص ةسارد :روزلا ريد ةظفاحم يف ةيروسلا ةيتارفلا ةجهللا

الفارسية
د .ط َْشت :وعاء من نحاس ُتغسل فيه المالبس ،و ُيستخدم ألغراض أخرى ،وهو مأخوذ من
ّ
نحاسي للغسيل(.((12
" َت ْشت" ،إناء
ّ
ذَ .ق َبق :غطاء ِ
الق ْدر والطنجرة ،وهو مأخوذ من التركية(.((12

أهل ريف
ر .ق َْشلة :الثكنة العسكر ّية ،وهي تركية :المعسكر والثكنة( .((12وفي اللهجة كان َيقصد بها ُ
عوض عنها بقولهم :البلد أو البوكمال ،وجاءت هذه
البوكمال مرك َز المدينة ،ولكن ّ
قل استعمالها ُلي ّ
فس ّميت القشلة ،فأخذت المنطقة
الكلمة مع إنشاء
العثمانيين ثكنة عسكر ّية للجند في هذه المنطقة؛ ُ
ّ
والحقا ُأ ِ
بدل منها ،نسبة إلى العشائر التي تقطن
االسم منها،
سقط لفظ القشلة ،وأصبح اسم البوكمال ً
ً
هذا المكان(.((12

خاتمة
يتبين
من خالل النظر في الجانبين الصوتي والداللي للّهجة الفراتية السورية في محافظة دير الزورّ ،
مدى الترابط بينها وبين اللغة الفصحى ،والتفاوت في القرب والبعد بين عدد من الظواهرُ ،فيالحظ في
أي تغيير في األصوات
الجانب الصوتي أ ّنها حافظت على معظم أصوات العربية في نطقها ،ولم يطرأ ّ
اللثوية ،خالف ما وقع في لهجات سورية في مناطق الساحل والداخل ،كما في اللهجة الشامية .وقد
عامل بار ًزا في الحفاظ على نطق الحروف اللثوية التي نالها
يكون ُبعد المسافة عن الداخل والساحل
ً
تغيير واضح في تلك اللهجات.
ّأما األصوات التي أصابها تغيير بارز ،فهي القاف والكاف والهمزة ،إضافة إلى بروز ظواهر صوتية
مما ُير ّد إلى لهجات قبائل عربية قديمة ،واالستنطاء ُير ّد إلى
أخرى كالعنعنة واإلمالة والتلتلة ،وهي ّ
سامية.
قراءات قرآنية أو نظائر
ّ
ّأما في الجانب الدالليُ ،فيالحظ ارتباط مفردات اللهجة بالمخزون المعجمي للّغة العربية ،ومنها
التطور والثبات
وأيضا في الداللة ما بين
تعرضها لتغيير في النطق،
ً
ّ
ما يعود إلى لغات أعجمية ،مع ّ
الداللي.
ومما ُيشار إليه أ ّنه قد ُتالحظ فروق في أداء الكالم ما بين بلدة وأخرى في المحافظة ،وما بين الريف
ّ
كل منهما اآلخر من خالل الفروق المذكورة
يميز ّ
والمدينة ،حيث يمكن ابن الريف وابن المدينة أن ّ
إل ما ُأ ِشير إليه
ولكن الظواهر
كل منهما للهجته،
الصوتية في نطق الحروف مشتركة ّ
ومن خالل أداء ّ
ّ
ّ
بخالف ذلك.
( ((12األسدي ،ص .272

( ((12عبد الدايم ،ص .34

( ((12المرجع نفسه ،ص .48
عياش ،ص .34
(ّ ((12
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يخص التمايز اللغوي ما بين الريف والمدينة ،حيث تخضع المدن والحواضر الكبيرة لقانون
وبما
ّ
التجار والمقيمين
التأثّر والتأثير
ّ
اللغوي نتيجة عوامل عديدة ،مثل مجاورة بالد وأمم أخرى ،ومخالطة ّ
فيمس التغيير ظواهرها اللغوية ،وذلك خالف
وتسرب الدخيل،
وغير ذلك ،فتكون عرضة لفساد اللغة
ّ
ّ
تقل فيها تلك العوامل ،فتكون أكثر حفاظًا على ظواهرها القريبة من اللغة
المناطق الريفية التي ّ
إل في ظواهر قليلة،
المعيارية .وفي لهجة الدراسة ،ال ُيالحظ تمايز لغوي كبير بين المدينة والريف ّ
ومن أوجه هذا التمايز غياب إمالة األلف في الريف ،في حين امتازت المدينة بنطق القاف الفصيحة،
حد سواء.
وقد تعود قلّة التمايز بينهما بسبب ضعف أثر تلك العوامل في الريف والمدينة على ّ
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الدولة التسلطية في المجتمعات العربية بين خلدون النقيب
حمودي :مساهمة مشرقية  -مغربية في النظرية
وعبد اهلل ّ
**(((12
االجتماعية النقدية
The Authoritarian State in the Arab Societies between
Khaldoun Al–Naqib and Abdullah Hammoudi: Contribution
from the Mashriq and the Maghreb in the Critical Social Theory
ملخص :تلقي هذه الدراسة بعض الضوء على مساهمات علماء االجتماع واألنثروبولوجيا
المخصصة للتنظير النقدي لمسار الدولة التسلطية ومصيرها ،في المجتمعات العربية الحديثة
ّ
والمعاصرة مشر ًقا ومغر ًبا .وذلك انطال ًقا من قراءات تركيبية نقدية في الكتابات التأسيسية
ِ
حمودي .واعتما ًدا على الوصف
لباحث َْين
عربي ْين ،هما خلدون حسن النقيب وعبد الله ّ
ّ
والتحليل والمقارنة ،حاولت الدراسة أن تبرز األسس التي قامت عليها مقارباتهما لظاهرة الدولة
التسلطية ،من خالل التركيز على أربعة محاور رئيسة هي :األسس اإلبستيمولوجية ألعمال
حمودي والنقيب عن الدولة التسلطية؛ وتاريخية الدولة التسلطية؛ وبنية الدولة التسلطية؛
ّ
والتحرر من الدولة التسلطية واالنتقال إلى الديمقراطية.
ّ
حمودي ،خلدون النقيب ،إبستيمولوجيا ،الديمقراطية.
الله
عبد
التسلطية،
الدولة
مفتاحية:
كلمات
ّ

Abstract: This paper highlights the contributions of the Arab sociologists and
anthropologists who critically theorized the workings of authoritarian states in
modern and contemporary Arab societies in the Middle East and the Maghreb.
This is based on a critical reading of the foundational writings of two renowned
social researchers, namely Khaldun Hassan Al Naqeeb and Abdullah Hammoudi.
The paper employs analytical and comparative descriptive approaches with a focus
on the epistemological interventions of Hammoudi and Al Naqeeb concerning the
authoritarian state. Moreover, this paper shall historicize the authoritarian state and
its structures, liberation from the authoritarian state, and the transition to democracy.
Keywords: Authoritarian States, Khaldun Naqeeb, Abdullah Hammoudi,
Epistemology, Democracy.

* باحث دكتوراه في علم االجتماع ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ،المغرب.
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التحرر" التي نظَّمتها
مرة فـي ورشة عمل "الـممارسات ال ّنقدية في النظرية العربية وآفاق
ُّ
** ق ُّدمت مضامين هذه الورقة البحثية أول َّ
مجموعة عمل "الـممارسات ال َّنقدية" والـمجلس العربي للعلوم االجتماعية عبر تطبيق زووم في  26حزيران /يونيو  .2022لذلك ،يو ّد
منسقة الورشة ديمة قائدبيه على تعاونها ،كما يعبر عن امتنانه لعبد الله الهداري وفادي بردويل ومحمد شكري سالم
الباحث أن يشكر ّ
ومحكّمي دورية عمران على مالحظاتهم الجوهرية التي ساهمت في تطوير الورقة.
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" َعلَى امتداد العقد الماضي أو حوالي ذلك ،وقع
الفكري،
تطوران متناقضان ظاهر ًّيا :على الصعيد
ّ
ُّ
كان علماء االجتماع منهمكين في 'إعادة الدولة
[رئيسا].
تحليليا
مفهوما
إلى الساحة' بصفتها
ً
ً
ًّ

بينما ،على صعيد الحياة السياسية واالقتصادية
كم كبير من الحديث حول
الحقيقية ،كان هنالك ٌّ

'التقليل من دور الدولة' وحول 'إزاحة الدولة عن

كواهلنا'"(((.

مقدمة
خصصها بعض علماء
أهم المساهمات التنظيرية التي ّ
تسعى هذه الدراسة للمقارنة بين ّ
حمودي ()–1945
االجتماع واألنثروبولوجيا؛ خلدون حسن النقيب ( )2011–1941وعبد الله ّ
تحديدا ،لمقاربة ظاهرة الدولة التسلطية في المجتمعات العربية .والعتبارات نظرية ومنهجية من بينها
ً
المخصصة الستشراف مستقبل المجتمع والدولة و /أو
مسحا للمشاريع العلمية
أن الدراسة ليست
ّ
ّ
ً
والمتحول في عالقتها بالقبائل واالستعمار في المنطقة(((؛ فقد جرى التركيز في سياق
تحديد الثابت
ّ
حمودي و /أو النقيب ظاهرة الدولة التسلطية بصفة أساسية.
المقارنة على الكتابات التي تناول فيها ّ
تدل عليها
نظرا إلى قيمتها المعرفية كما ّ
عينة من هذه الكتابات ً
ولدوا ٍع علمية ،فقد جرى االقتصار على ّ
أعداد طبعاتها ،وليس من منطلق االحتفاء بها أو الدفاع عن أصحابها.
أساسا في معرفة عملية لم يولها علماء االجتماع الكثير من
فإن الهدف من الدراسة يتم ّثل
في المقابلّ ،
ً
األهمية .ويتعلّق األمر بعملية التنظير ،باعتبارها ممارسة فعلية سابقة لعملية وضع النظرية عند العمل
ّ
(((
على ما ّدة إمبريقية  .وإضافة إلى ذلك ،تعمل الدراسة على التعريف ببعض المساهمات العربية في
قدمت إضافات نوعية
النظرية االجتماعية النقدية ،من خالل انتقاء نماذج من األبحاث العلمية التي ّ
لألكاديميا والمجتمع المدني في المنطقة العربية قبل ثورات عام  2011وبعدها؛ مع االنفتاح على
((( نزيه ن .األ ّيوبي ،تضخيم الدولة العربية ،ترجمة أمجد حسين (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2010 ،ص .38–37

غسان سالمة وعبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب ،المجتمع والدولة في الوطن العربي،
((( للمزيد عن هذه المشاريعُ ،ينظرّ :
بورقية ،الدولة والسلطة والمجتمع :دراسة في
تحرير سعد الدين إبراهيم ،ط ( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية)2005 ،؛ رحمة
ّ
الثابت والـمـتـحـ ّـول فــي عــاقــة الــدولــة بالقبائل فــي المغرب (بـيــروت :دار الطليعة للطباعة والنشر)1991 ،؛ علي عبد اللطيف احميدة،
المجتمع والــدولــة واالسـتـعـمــار فــي لـيـبـيــا :دراس ــة فــي األص ــول االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة والـثـقــافـيــة لـحــركــات وسـيــاســات الـتــواطــؤ ومـقــاومــة
االستعمار  ،1936–1830ط ( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1998 ،
((( ريتشارد سويدبيرغ" ،قبل النظرية يأتي التنظير أو كيف نجعل العلوم االجتماعية أكثر جاذبية" ،ترجمة حميد الهاشميُ ،عمران،
مج  ،5العدد ( 20ربيع  ،)2017ص .173–172
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بعض المقارنات السوسيوتاريخية والدراسات األدبية والمحاوالت النقدية((( التي استلهمت النهج
تلقيها في السياقات الجنوبية من وجهة نظ ٍر نقدية.
تنقالت النظريات الشمالية وأشكال ّ
المقارن و /أو ّ
المخصصة للدولة التسلطية،
أن محاولة القيام بمقارنة بين المقاربات السوسيولوجية واألنثروبولوجية
وبما ّ
ّ
تعد محاولة في غاية
تبين أسسها المنهجية أو تسطير نقط تقاطعها مع النظرية االجتماعية النقديةّ ،
من أجل ُّ
ٍ
بطريقة انتقائية في أشكال حضورهما في
واألهمية ،فقد تح ّتم االقتصار على مسألة دقيقة والبحث
الصعوبة
ّ
ووفقا
كتابات باح َثين بار َزين بعينهما ،من أجل تج ّنب التيه في قراءات النصوص الالمتناهية في الموضوعً .
فإن مقاربتنا ستعتمد المقارنة التي تر ّكز على التشابه البنيوي النظري في
لما يذهب إليه ريتشارد سويدبيرغّ ،
(((
مجرد تحديد أوجه الشبه واالختالف .
دراسة ظاهرة ما ،متج ّنبة البحث المك ّثف عن ّ
يمكن أن ُنس ّهل على أنفسنا عملية المقارنة أكثر ،إذا تب ّنينا هذه المسلّمة في إطار مقارنتنا بين بعض
أن إنتاجات الباح َثين لم تقتصر على سؤال
أطروحات النقيب
لسببين :األول ،هو ّ
ّ
وحمودي ،وذلك َ
(((
األول في التنمية والتخلّف والعولمة
الدولة ومستقبل المجتمع أو خطاطة الشيخ والمريد ؛ إذ كتب ّ
وتنبئية(((؛
والتربية والقومية والمسألة الثقافية والطبقات االجتماعية من زاوية نقدية صراعية دينامية ُّ
وهو األمر الذي ينطبق على الثاني الذي ف ّكر في المجتمع المدني والرهان الثقافي والطقوس الدينية
أن علم االجتماع نفسه
والمسألة الفالحية ووضعية المرأة واألنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية((( .عدا ّ
علما مقار ًنا يسعى لفهم الطرائق التي تختلف بها مجتمعات (أو ثقافات أو
علم ُولد
جزئيا بصفته ً
ًّ
((( دينا رزق خوري" ،تاريخ العراق ومجتمعه بين ح ّنا بطاطو وعلي الوردي"ُ ،عمران ،مج  ،6العدد ( 24رييع  ،)2018ص 21–7؛
حمودة ،المرايا المقعرة:
حيدر سعيد" ،
ّ
المؤرخ والدولة" ،أسطور ،مج  ،7العدد ( 14تموز /يوليو  ،)2021ص 261–245؛ عبد العزيز ّ
نحو نظرية نقدية عربية ،سلسلة عالم المعرفة ( 272الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)2001 ،؛ إدوارد سعيد ،العالم
والنص والناقد ،ترجمة محمد عصفور (بيروت :دار اآلداب)2017 ،؛ البحث النقدي في العلوم االجتماعية :مداخالت شرقية – غربية
ّ
عــابــرة لــاخـتـصــاصــات ،تحرير روجــر هيكوك [وآخ ــرون] (بـيــرزيــت :جامعة بيرزيت ومعهد إبراهيم أبو لغد)2011 ،؛ أنــدريــه جينغرخ،
بحثيا] في شبه الجزيرة العربية :مفاهيم ،ونماذج ،وحالة دراسية" ،في :هيكوك [وآخرون] ،ص –137
"المقارنة األنثروبولوجية
ً
[منهجا ًّ
157؛ ساري حنفي وريغاس أرفانيتس ،البحث العربي ومجتمع المعرفة :رؤية نقدية جديدة (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
)2015؛ عصام الخفاجي" ،سمير أمين :في نقد حلم انكسر"ُ ،عمران ،مج  ،7العدد ( 27شتاء  ،)2019ص .24–7
((( سويدبيرغ ،ص .171

((( مـهـ ّنــد مـبـ ّـيـضـيــن" ،خلدون الـنـقـيــب وس ــؤال الدولة" ،إضــافــات ،ال ـعــدد ( 14ربـيــع )2011؛ عـبــد الــرحـيــم الـعـطــري" ،األنثروبولوجي
حمودي مفكّك خطاطة الشيخ والمريد" ،إضافات ،العدد ( 9شتاء .)2009
المغربي عبد الله ّ

((( خـلــدون حسن النقيب ،آراء فــي فقه الـتـخـ ّلــف :الـعــرب والـغــرب فــي عصر العولمة (بـيــروت :دار الساقي)2002 ،؛ خـلــدون حسن
األمة والطبقة ،عند العرب (بيروت :دار الساقي .)1997 ،ولالطّالع على مجمل
النقيب ،في البدء كان الصراع :جدل الدين واإلثن ّيةّ ،
سوسيولوجيتهُ ،يـنـظــر :علي الــزعـبــي" ،خلدون حسن النقيب وسوسيولوجيا المستقبل :قــراءة
أعـمــال النقيب والـبـعــد المستقبلي فــي
ّ
تحليلية" ،إضافات ،العدد ( 22ربيع  .)2013كما يمكن الرجوع إلى :أرشيف الدكتور خلدون النقيب ،شوهد في  ،2022/5/31في:
https://bit.ly/3a8YZ6u

حمودي (إشراف) ،وعي المجتمع بذاته :عن المجتمع المدني في المغرب العربي (الدار البيضاء :دار توبقال)1998 ،؛
((( عبد الله ّ
حمودي ،الضحية وأقنعتها :بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي (الدار البيضاء :دار توبقال،
عبد الله ّ
حمودي،
حموديِ ،حكا َية َحجَ :م ٌ
وسم في َمكّة ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي (بيروت :دار الساقي)2010 ،؛ عبد الله ّ
)2010؛ عبد الله ّ
حمودي ،العلوم االجتماعية
المسافة والتحليل :في صياغة أنثروبولوجيا عربية (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2019 ،ص 12؛ عبد الله ّ
فــي الـعــالــم الـعــربــي :مـقــاربــة لــإنـتــاجــات ال ـص ــادرة بــالـلـغــة الـعــربـيــة ( ،)2016–2000الـتـقــريــر الـثــانــي لـلـمــرصــد الـعــربــي لـلـعـلــوم االجتماعية
(بيروت :المجلس العربي للعلوم االجتماعية.)2018 ،
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أشخاص) بعضها عن بعض ،مع التركيز على االختالفات في األنظمة السياسية((( ،وهذا هو السبب
بدل من االكتفاء بمناقشة مشروع واحد.
الثاني الذي يشرعن اختيار المقارنة ً

ً
حمودي وخلدون النقيب في ضوء
أوال :مقترحات عبد اهلل ّ
المنهج المقارن
أن االكتفاء بتجميع المعلومات
تؤ ّكد األدبيات
المخصصة للمنهج المقارن في السوسيولوجيا السياسية ّ
ّ
تتعدى قيم ُته بالنسبة إلى هذه السوسيولوجيا قيمةَ
في إطار الوصف السياسي ) (Politicographieلن ّ
ِ
المستعمرين القدماء بالنسبة إلى األنثروبولوجيا؛ وهو األمر الذي سقطت فيه ما أسماه برتراند
إثنوغرافيا
(((1
جراء تفاهتها"  .فإذا كان االرتباط
بادي وغي هيرمت "أشباه النظريات التي تكتسب شهرتها من ّ
يظل
فإن هذا الشرط ّ
قبليا وضرور ًّيا من أجل دراسة مجتمع البحث دراسة علميةّ ،
بالميدان ُي ّ
عد شرطًا ًّ
غير ٍ
ألن الجهل بالمفاهيم المقارنة يمنع من صياغة أسئلة من شأنها أن تساعد على فهمه،
كاف؛ ذلك ّ
تميزه من المجتمعات األخرى .وإذا كانت عملية المقارنة في
وأن تم ّهد لبناء معرفة بالخصوصيات التي ّ
تحتل مكانة أصيلةً ومركزيةً  ،فإن سبب ذلك يرجع إلى قدرة فعل
ممارسة البحث في العلوم االجتماعية
ّ
المقارنة على تأسيس اإلطار النظري للعملية العلمية في هذه العلوم ،من خالل تعريف األفق البرنامجي
ِ
المالحظ؛ أي المجتمعات المؤلَّفة من فاعلين يمضون وقتهم في
للبحث الميداني وتعيينه لموضو ِع
تحديد صفات أوضاعهم من خالل المقارنة(.((1
حمودي
شيد عليها ّ
كل من ّ
يمكن أن تنطلق عملية المقارنة من فحص األسس اإلبستيمولوجية التي ّ
أن دخول بلدان الخليج والجزيرة العربية
العامة ّ
والنقيب مشروعيهما؛ فمضمون فرضية خلدون النقيب ّ
في مرحلة الدولة التسلطية في منتصف الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين قد حصل
مباشرة من دون المرور من تجربة الدولة الوطنية والصراع من أجل االستقالل بوصفه مرحلة انتقالية؛
(((1
حمودي،
وهو ما ينطبق ،في نظر الكاتب ،على أغلب بلدان المشرق العربي ّ .أما فرضية عبد الله ّ
فتقول بانتقال خطاطة ثقافية من مجال الصوفية والوالية إلى المجال السياسي؛ وهذه الخطاطة ،التي
واستمدت منها
استندت إليها عالقات السلطة
حمودي عالقة الشيخ بالمريد(.((1
ّ
ديناميتها ،هي في نظر ّ
ّ

أن العالقة بالسلطة وأسلوبها ،كما يظهر عالنيةً  ،ترجع إلى خطاطة نجدجذورها في
حمودي ّ
تزعم أطروحة ّ
القديم ،وقد جرى تجديدها في القرن العشرين من خالل بناء نموذجية جديدة للمركز الملكي .ولذلك،
((( كريغ كالهون ،النظرية االجتماعية النقدية :تاريخ االختالف ،وثقافته وتحدّ يه ،ترجمة مروان سعد الدين (بيروت :المنظمة العربية
للترجمة ،)2013 ،ص .105
( ((1برتراند بادي وغي هيرمت ،السياسة المقارنة ،ترجمة ع ّز الدين الخطابي (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .118

( ((1أوليفيه رومو وجان فريديريك شوب وإيزابيل تيرو" ،ما من تفكير انعكاسي من دون مقارنة" ،في :دراســة العلوم االجتماعية،
مج  :2المقارنة ،ترجمة نجيب غزاوي (بيروت :دار الفارابي ،)2016 ،ص .15

( ((1خلدون حسن النقيب ،المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف ،ط ( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)1989 ،ص .143
حمودي ،الشيخ والمريد :النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ،ط ( 4الــدار البيضاء :دار توبقال،
( ((1عبد الله ّ
 ،)2010ص .12–11
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نجده يدرس الفرضية األساسية التي طرحها من خالل التراجم واإلثنوغرافيا؛ أي من زاوي َتي التاريخ
أن الدولة التسلطية ليست نظام حكم فحسب ،وإ ّنما هي
واألنثروبولوجياّ .أما أطروحة النقيب فمضمونها ّ
التعبير السياسي عن نظام اجتماعي – اقتصادي ،أو نمط إنتاج اصطُلح على تسميته برأسمالية الدولة
فتحتكر ملكية وسائل
تمد الدولة فيه أخطبوط تسلّطها إلى النظام االقتصادي
التابعة .وهو النظام الذي " ّ
ُ
بديل عن
ُتقدم نفسها ً
اإلنتاج ،وإلى النظام السياسي فتحتكر وسائل التنظيم ،وإلى النظام االجتماعي ف ّ
البنائي المقارن،
جل أعماله األخرى ،فقد اعتمد النقيب على المنهج
مؤسساته"( .((1وكما هو الشأن مع ّ
ّ
ّ
أصيل في المجتمع؛
عنصرا
فسر التسلطية باعتبارها
ً
وا ّتخذ من القوى االجتماعية وحدات للتحليل ،حيث ّ
ً
نظرا إلى ارتباطها
ذلك أل ّنها أسلوب م ّتبع في الحكم ،ومنهاج حياة ،وطريقة في التفكير فرضت سيطرتها ً
بالعوامل البنائية – التاريخية ،من دون أن يعني ذلك أ ّنها تندرج ضمن نمط تاريخي واحد؛ بل هي ت ّتخذ
إن القاسم المشترك بين نماذج التسلطية ،بحسب
نماذج فرعية
تتضمن مستويات مختلفة من التسلطيةّ .
ّ
تسببها ،في حاالت ٍ
كثيرة ،في أزمة بنائية مزمنة في المجتمع واالقتصاد والثقافة(.((1
النقيب ،هو ّ
اعتمد النقيب في جل أعماله على المنهج البنائي ،وتب ّنى المنظور الدينامي الذي ير ّكز على الجدل
والتغير االجتماعي والسياسي ،وذلك في إطار نموذج الفعاليات السياسية – الحضارية،
والصراع
ّ
المؤسسات
تبين كيفية ترابط
ّ
باعتباره مساهمة في سياق تاريخي عرف غيا ًبا للبحوث التنظيرية التي ّ
العامة للخصائص
في المجتمعات العربية( .((1لقد حاول النقيب بناء نموذج نظري أساسه الخطوط
ّ
التغير االجتماعي والتاريخ.
للتغير ،من دون الوقوع في الخلط بين نظريات ّ
البنائية واالتجاهات العامة ّ
(((1
التغير االجتماعي أوضح .
األخيرين ،فقد حاول النقيب
وللفصل بين هذين
وضع نموذ ٍ
َ
َ
ج يصير معه ّ
حمودي ،فقد حاول ،منذ كتاباته األولى التي بدأت في سنة  ،((1(1974نقد ما بدأه النقيب وقبله
ّأما ّ
هشام شرابي وتطويره؛ حيث انطلق من كشف نواقص الوظيفية البنيوية ،من خالل نظرة نقدية تتعامل
( ((1النقيب ،المجتمع والدولة ،ص .160

( ((1خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلط ّية في المشرق العربي المعاصر :دراسة بنائية مقارنة ،ط ( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية )1996 ،ص .342

( ((1النقيب ،في البدء كان الصراع ،ص .17
( ((1المرجع نفسه ،ص .19

وخصوصا
حمودي التأسيسي الذي كان وراء شهرته في حقل األنثروبولوجيا على المستوى العالمي،
ً
( ((1يتعلق األمر هنا بمقال ّ
خصص هذا المقال لنقد أطروحات األنثروبولوجي المعروف إرنست غلنر  Ernest Guellnerعن بعض القبائل في المغرب ،التي
أ ّنه ّ
أهم القبائل الموالية
ّ
حمودي عن آيت عطّاّ ،
قدمها في كتابه الشهير صلحاء األطلس ،وذلك اعتما ًدا على البحث الميداني الذي أنجزه ّ
حمودي في كتاب غلنر على ثالثة عناصر
لزاوية أحنصال ،والتي اعتمدها غلنر
نموذجا لتقديم أطروحته عن االنقسامية .وقد ر ّكــز ّ
ً
أول ،والتناضد والتراتب االجتماعي الذي ترتبط حسبه بالسلطة السياسية
رئيسة هي النسب ودوره في تحديد هوية الفئات االجتماعية ً
ثانيا ،ثم الخصائص المميزة للصلحاء ذوي النسب العامي ثالثًا .وقد صدر هذا المقال أول مرة سنة  1947في مجلة هسبريس تمودا
ً
وأعيد نشره في كتاب جماعي.
Abdallah Hammoudi, "Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté, Réflexions sur les thèses de
;Gellner," Hespéris–Tamuda, vol. XV. (1974), pp. 147–180

عـبــد الـلــه حـمــودي" ،االنقسامية والـتــراتــب االجـتـمــاعــي والـسـلـطــة السياسية والـقــداســة :مــاحـظــات حــول أطــروحــات كلنير" ،فــي :ليليا
بنسالم [وآخرون] ،األنثروبولوجيا والتاريخ .حالة المغرب العربي ،ترجمة عبد األحد السبتي وعبد اللطيف الفلق (الدار البيضاء :دار
توبقال للنشر ،)1988 ،ص .86–60
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ألح ذلك
مع الظواهر االجتماعية والثقافية باعتبارها نتيجة تفاعل تاريخي بين المحلّي والشمولي .وقد ّ
بدل من النظر إليها باعتبارها سجينة عادات موروثة
أن للمجتمعات المغاربية تطلّعاتهاً ،
النقد على ّ
(((1
حمودي المجموعات
يسميه ّ
مشروطة ببنى ال شعورية  .وهو ما استوجب إنجاز قطيعة أخرى مع ما ّ
بدل من ذلك إلى ما يقوله المجتمع عن ذاته .ويدعو إلى الحذر
والتصنيفات الخشنة ،واإلنصات ً
وتب ّني مقاربة فهم أفعال الفاعلين كما يفهمونها هم أنفسهم في سياق أعمالهم وتحليالتهم واستشرافهم
غالبا ما تكون ضمنية متبادلة بين الناس ،وهي تسكن األفعال
للواقع والمستقبل ،مؤ ّك ًدا أن هذه الرؤية ً
(((2
وجهها ،وتتجلّى في الكالم والمقوالت والمفاهيم التي ُتتناول بها األفعال .
واألقوال و ُت ّ
من خالل العمل الميداني المتواصل في مناطق جغرافية مختلفة وسياقات تاريخية متفاوتة ،سنحت
أن لل ّناس حول عملهم الملموس
لحمودي فرصة اإلنصات إلى الناس العاد ّيين؛ فهو يعتقد ،متأث ًّرا بغيرتزّ ،
ّ
تظل في الغالب ضمنية،
أن هذه المعرفة المحلية ّ
واليومي رؤى ومعايير جاهزة لتفسيره وتبريره .ومع ّ
توجه الفعل
يصر على وصفها بالطريقة نفسها التي توصف بها األشياء التي ُت َّ
قدم عنها؛ وذلك أل ّنها ِّ
فإنه ّ
فإن "العوامل الموصوفة بالموضوعية ،ووعي
الفردي والجماعي من دون أن يعي الناس بذلك .ولذاّ ،
(((2
تاما في جميع أوجهها" .
الفاعلين أنفسهم ،ال يمكن تفسيرها بأحكام إبستمولوجية مختلفة اختالفًا ًّ
خطاطات الثقافية للسلطة ،التي ما زالت
الملك،
وخصوصا أ ّنه اعتبر ّ
أن ال ُ
ً
كثيرا على دار ُ
ر ّكز ّ
حمودي ً
بعيدا في معالجته،
أن اإلشكال
تتكرر في ممارسات دار الملكّ .
إل ّ
األهم ،والذي ذهب ً
ّ
سائدة إلى اآلنّ ،
يتعلّق بفهم العالقات التي تقيمها هذه الخطاطات مع بقية المجتمع .وهو األمر الذي تطلّب البحث في
تكوين مراكز السلطة وتش ّكلها وبنيتها من أجل ٍ
ٍ
حمودي
نقد
وتأويل للدينامية السوسيوثقافية ،التي اعتبر ّ
أن هذه المراكز تركيب لها( .((2وذلك اعتما ًدا على منظو ٍر يرفض النظر إلى الثقافة والخطاطة الثقافية
ّ
ألن األمر يتعلّق ببناءات تمارس الردع ،واإلدهاش،
مجرد وسيلة لقراءة التجربة وفهمها؛ ّ
باعتبارهما ّ
التحوالت السوسيوثقافية
تأسست المقاربة على رصد انتقال دينامية
واإلبهار ،واإلهانة .ولذلك فقد َّ
ّ
من أشكال إلى أخرى ،وليس على أساس خطاطة ثقافية جامدة .فتأويل التسلّط بالخطاطة الثقافية
التغير ،بل هو على العكس من ذلك.
ال يقصي الصراع وال ّ
حد ذاتها ،معنويةً كانت أو ماديةً سياسية،
حمودي بين السلطة والسلطوية،
معتبرا ّ
أن السلطة في ّ
يميز ّ
ً
ّ
شيء مرغوب فيه وموجود في جميع المجتمعات البشريةّ .أما السلطوية ،كما يقصدها ،فتعني التح ّكم
ٌ
المطلق في رسم السياسات وتطبيقها واالستبداد بالقرار ،وجمع السلط المدنية والعسكرية في يد واحدة
مؤسسة واحدة كالمؤسسة الملكية المغربية ما بين عام  1965إلى أواسط
عن طريق حزب واحد ،أو ّ
أن السلطوية،
علما ّ
الثمانينيات ،وذلك عبر آالت إدارية وآالت زجرية كالجيش ،والشرطة ،والمحاكمً .
هنا ،ال تعني إلغاء القانون والمسطرة ،بل تعني التح ّكم في تأويل القانون والمسطرة وتطبيقهما؛ وذلك
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .9
(ّ ((1

وهم القطيعة (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2011 ،ص .193
حمودي ،الرهان الثقافي ّ
( ((2عبد الله ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .35

( ((2المرجع نفسه ،ص .110

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

عبر تنمية تلك اآلالت باليد اليمنى وتفريعها ،وتذويب المنظمات المنبثقة عن المجتمع المدني باليد
اليسرى وتهميشها(.((2
التحرر
حمودي في تحديد ماهية السلطوية ،ووصف بناها األساسية ،الستخالص وسائل
تم ّثل طموح ّ
ّ
(((2
بوابة ذلك التحديد  .ولذلك ،فقد وصف في كتاباته كيفية نشوء هذه البنية ونموها إلى
من قبضتها من ّ
يفسرها بالمفاهيم
درجة الهيمنة؛ وحاول إعادة فهمها وتبيان المرجعية التي يمكن ر ُّدها إليها؛ إذ نجده ّ
والرموز الثقافية التي يعتمدها المغاربة أنفسهم أدا ًة لفهم واقعهم وتوجيه أعمالهم ،عبر تسليط الضوء
أي سلطة،
على جوانب المرجعية الثقافية للتسلّط ،والرجوع إلى الخطاطة التي يجري بها الوصول إلى ّ
بما فيها سلطة األب ،أو سلطة المر ّبي والمعلّم ،أو سلطة المعلّم الصانع ،أو سلطة المدير .فقد الحظ
حد التخلّي الرمزي عن سمات
ّ
أن هذا الوصول يحدث على مرحلتين :مرحلة الطاعة والخضوع إلى ّ
والتصدر لممارسة السلطة.
الرجولة ،ومرحلة ثانية يحدث فيها الخروج التدريجي من تلك الوضعية
ّ
حمودي مشروعه محاولةً تنطلق من التحليل السياسي في المجتمع المغربي ،لتنتقل إلى
لقد اعتبر ّ
بدل من رصد أوجه
تعميمه ومقارنته بالنموذجين الجزائري والمصري؛ وذلك عبر رصد أوجه التشابه ً
حمودي
االختالف ،وتطوير الفرضية النظرية القائمة ً
أول على أساس التجربة المغربية .ويأتي تب ّني ّ
الجزئيات أو الكليات
أي جهد تحليلي؛ ومن سريان مفعولها في
للمقارنة ،انطالقًا من حضورها في ّ
ّ
حد سواء ،على ٍ
التحول السريع
إن تج ّنب األخطار المحدقة بمراحل
ثم ّ
على ّ
نحو ظاهر أو ضمنيّ .
ّ
يستوجب تب ّني منهج يستعمل المقارنة الحذرة ،وير ّكز على التجربة الخاصة بالشعب المغربي؛ فهذه
توجه الفاعلين في عملهم اليومي والحاضر في
التجربة
تتضمن ّ
كل ما ّ
ّ
حية ّ
تمخض عن الماضي تجربة ّ
وخاصة الشباب منهم
وجهدا في البناء من الفاعلين،
بناء
ً
ّ
تفاعل مع ما يتولَّد عن البيئة الجديدة باعتبارها ً
تهتم بالمراحل التاريخية والمناهج الثقافية
بابتكاراتهم وإخفاقاتهم( .((2والمقارنة الحذرة هي التي
ّ
وتقدر تأثيرها.
ّ
فتعبر التسلطية عن االستبداد التقليدي المعاصر؛ أل ّنها وليدة القرن
أما بالنسبة إلى خلدون النقيبّ ،
والتطور الرأسمالي الذي جرى من خالل الثورات الصناعية الثالث .فالتسلطية" ،من حيث
العشرين
ّ
محصلة ديناميات واسعة
هي أسلوب في الحكم ،ومنهاج في الحياة ،وطريقة مسيطرة في التفكير ،هي
ّ
تدخل الدولة الهائل في االقتصاد والمجتمع
ووليدة مجموعة من الحركات التاريخية الكبرى ،أ ّدت إلى ّ
(((2
وليف ّكك بنية الحكم
ثم إلى تعاظم دور الدولة
على مستوى العالم كلّهّ ،
وتسيدها على المجتمع" ُ .
ّ
( ((2للمزيد عن يد الدولة اليمنى ويدها اليسرى في سياقات أخرى ،ينظر:

;Pierre Bourdieu, (Dir), La misère du monde (Paris: Seuil, 1993), pp. 340–343

مروة (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث
بيار بورديو ،عن الدولة :دروس في الكوليج دو فرانس ( ،)1992–1989ترجمة نصير ّ
ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .621–620
حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .187
(ّ ((2
( ((2المرجع نفسه ،ص .193

( ((2النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .335
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خاصة بالقرن العشرين ،يعتبر المؤلّف أ ّنه ال يمكن فهم هذه البنية
التسلّطي باعتباره ظاهرة حديثة
ّ
يجسدها .فقد انطلق النقيب من أزمة الخليج لسنة  ،1990ومن
ّ
إل بفهم معنى مصطلح الدولة الذي ّ
يسميه النقيب في
حرب الخليج الثانية التي اعتبرها ذات صلة قوية بالظاهرة التسلطية؛ ذلك أن ما ّ
كتاب صراع القبلية والديمقراطية "نظام القبلية السياسية ومبالغاته الدينية القمعية السلطوية" ،قد بلغ
تسبب في عجزه عن تدبير االنقسامات الطبقية
حدوده القصوى بعد حرب الخليج .وهو األمر الذي ّ
مستمرا "لالحتكاك السياسي بين النخب الحاكمة والطبقة
مصدرا
والفئوية التي تفاقمت ،حتى صارت
ً
ًّ
الوسطى"(.((2
تقدمها هذه المقاربة
انطالقًا من هذا العرض ،يمكننا أن نتساءل عن القيمة المضافة التي يمكن أن ّ
والمهتمين منهم بمسألة العالقة
عموما،
النقدية لألجيال الجديدة من الباحثين العرب في علم االجتماع
ً
ّ
خصوصا .بطبيعة الحال ،تتطلّب اإلجابة عن هذا السؤال معرفةً باألسس التي
بين المجتمع والدولة
ً
أن التعامل مع النظرية االجتماعية النقدية يجب
قامت /تقوم عليها هذه المقاربة؛ إذ يؤ ّكد كريغ كالهون ّ
أن يكون على أساس أ ّنها عمل قائم على التأويل ،ويتطلّب التعامل معه استعمال منظور نقدي من
أول ،الرصيد التاريخي والثقافي النقدي الذي يعتمد عليه النشاط
خالل التركيز على عناصر أربعةً :
الموجهة
والمتكرر للفئات والمفاهيم
ثانيا ،إعادة الفحص النقدي المتواصل
ّ
ّ
ّ
الخاص بالمنظّر الفكري؛ ً
تاريخيتها؛ ثال ًثا ،المواجهة النقدية مع التفسيرات االجتماعية من
لعمل المنظّر وفهمه واستحضار
ّ
مسببات الغموض وسوء الفهم ،والعمل على تقوية القدرة
إيجابياتها
خالل كشف
وسلبياتها ،وإبراز ّ
ّ
ّ
رابعا ،عالقة المنظّر النقدية بالعالم االجتماعي المعاصر ،والقائمة على تقديم
على إدماج منظوراتها؛ ً
مضامين إجرائية من أجل الفعل االجتماعي(.((2

ثانيا :تاريخية الدولة التسلطية في المشرق والمغرب بحسب
ً
وحمودي
النقيب
ّ

مشوهة عن الدولة
تش ّكل الدولة البيروقراطية التسلطية في العالم الثالث ،في نظر النقيب ،نسخة
َّ
البيروقراطية الليبرالية الحديثة ،كما سبق ذكره؛ ذلك أل ّنها ال تتوفّر على القيود والضوابط الدستورية
النظام االقتصادي للدولة البيروقراطية التسلطية ،في إطار رأسمالية الدولة
النقيب
الديمقراطية .يص ّنف
َ
ُ
التابعة (تابعة لدول المركز اإلمبريالي) ،باعتباره تشوي ًها لنمط اإلنتاج الرأسمالي .أل ّنه يعتقد بحقيقة
سياسيا وحضار ًّيا
نظاما
تاريخية كبرى مضمونها ّ
عامة) يم ّثل ً
أن المشرق العربي (والشرق األوسط ّ
ًّ
كامل من الدول اإلمبريالية التي تهيمن على العالم .ويرى النقيب أن هذا التاريخ قد بدأ
مخترقًا اختراقًا
ً
(((2
بالبلقنة ،وانتهى إلى اللبننة .
أن تعاظم دور هذه األخيرة
مؤسسات الدولة التسلطية ،إلى ّ
يذهب النقيب ،في سياق حديثه عن ّ
( ((2خلدون حسن النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية :حالة الكويت (بيروت :دار الساقي ،)1996 ،ص .24
( ((2كالهون ،ص .93

( ((2النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .45

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

وتيار كوني على مستوى عوالم ثالثة هي العالم
في االقتصاد والمجتمع قد ّ
تحول إلى حقيقة واقعة ّ
الرأسمالي ،والعالم الشرقي والعالم المتخلّف (عنهما)( ،((3أي العالم الثالث بحسب وصف ألفريد
جزءا من هذا
صوفي .وبما ّ
أن السياسات التي أ ّدت إلى قيام الدولة التسلطية في المشرق العربي تم ّثل ً
ظل قدرة الفئات الحاكمة في دول العالم الثالث (ودول المشرق العربي نموذج
التيار الكوني ،وفي ّ
تتحول إلى
فإن دولة الرعاية
فعال لمصادر القوة والثروة في المجتمعّ ،
تاريخي لها) على توليد احتكار ّ
ّ
دولة استبدادية – تسلّطية على ٍ
نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ اإلنساني(.((3
َكيات أو َسلطنات،
لقد دخلت جميع األقطار العربية المشرقيةّ ،
بغض النظر عن كونها جمهوريات أو َمل ّ
في ترتيبات الدولة التسلطيةّ ،إما عن طريق االنقالبات العسكرية والحروب األهلية ،وإ ّما عن طريق
ٍ
تنظيمات
االنفتاح االقتصادي والسياسي على الغرب(ّ .((3أما وصول العسكر إلى الحكم وتشكيلهم
اجتماعيةً وسياسية ،ساعدت على امتداد احتكارهم لمصادر القوة والثروة في المجتمع ،فقد أ ّديا إلى
القوة والثروة
زيادة ّ
تدخل الدولة في االقتصاد والمجتمع على الصعيد العالمي ،وقد أ ّدى احتكار مصادر ّ
ثم إلى ميالد الدولة التسلطية المعاصرة.
إلى ميالد طبقة جديدة تملك ّ
كل شيء في المجتمع ،ومن ّ
في السياق اإلقليمي (المشرقي) والقومي ،أ ّدت هزيمة ظاهرة الناصرية ،في نظر النقيب ،إلى إزالة
آخر محاولة للمقاومة ومحو آخر تعبير عن المعارضة وعن إمكانية التنمية المستقلّة(((3؛ إذ أنتجت
المدمرة التي ش ّكلت الخلفية األساسية لعصر الدولة التسلطية،
هذه الهزيمة عد ًدا من النتائج السلبية
ّ
مؤسسات المجتمع المدني .فهي تسعى لتصير الرابط الوحيد بين
تقدم نفسها بوصفها ً
التي ّ
بديل من ّ
( ((3المرجع نفسه ،ص .177
( ((3المرجع نفسه ،ص .179

( ((3المرجع نفسه ،ص .181–82

( ((3يعتبر النقيب في موضع آخر أنّ نهاية هذه الحقبة قد حملت قيمة رمزية ،حيث كانت بمنزلة تصفية آلخر موقع لمقاومة الحلول
تتحول كما يسميها
الفلسطينية قبل أن
المجسدة في المقاومة
السلمية الجائرة .وهو األمر الذي يعني نهاية ما تبقّ ى من المالمح الثورية
ّ
ّ
ّ
ـاص للمحاربين القدماء" .الـنـقـيــب ،آراء فــي فـقــه الـتـخـ ّلــف ،ص 255؛ وفــي سـيــاق قــريــب ،الحــظ عــزمــي بـشــارة أنّ
النقيب إلــى "ناد خـ ّ
"الحقبة النفطية وتأثيراتها العربية ،خاصة بتزامن مع أزمة التيار القومي بعد حرب  1967وارتفاع أسعار النفط بعد حرب  ،1973هي
عربيا وتمكّن دول من شراء والءات نخب ثقافية وفئات اجتماعية ذات طاقة نقدية .كما إنه أحد عوامل نشر
من عوامل تعثّر اإلصالح ً
وانتشار ثقافة دينية وأنماط تد ّين وهابية محافظة لم تعرفها المنطقة العربية بهذا االتساع ترافقها عملية إنتاج ثقافي ،استهالكي المظهر
الممولة مــن [نـفــس] الـمـصــادر مــن القناعة
محافظ المضمون .وقــد زادت ازدواجـيــة االنـحــال والمحافظة فــي وســائــل اإلعــام نفسها
ّ
أ ّنهما [وجها] العملة نفسها إلفساد الثقافة .وألن المصدر األساسي للريع النفطي هو دول الخليج ،وألنّ نمط الحكم الذي ساد فيها
تطو ًرا من الناحية االجتماعية ،فإن احتواء المثقّ فين العرب وجزء كبير من النخبة
هو النمط القبلي المحافظ وألنها أقل الدول العربية ّ
تاريخيا كبديل غير ديمقراطي
السياسية واإلعالمية تم لصالح ثقافة معادية للديمقراطية وموالية للغرب في الوقت ذاته .وقد طرحت
ًّ
لـنـمــوذج ال ــدول الــراديـكــالـيــة الـتــي تبنت األيــديــولــوجـيــا الـقــومـيــة كــأيــديــولــوجـيــا رسمية" .عــزمــي بـشــارة ،فــي الـمـســألــة الـعــربـيــة :مـقــدمــة لـبـيــان
ديمقراطي عربي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية )2007 ،ص  .75يؤكد أدهم صولي ورايموند هاينبوش هذه الفكرة في دراسة
قدمها األول في الدورة الثامنة من المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية الذي ينظّمه المركز العربي لألبحاث ودراسة
مهمة ّ
ّ
الـسـيــاســات ،حيث استنتج الـبــاحـثــان ،مــن خــال اعتمادهما على السوسيولوجيا التاريخية للدفاع عــن أطــروحــة تـطـ ّـور بـنــاء الــدولــة في
ـوجــه الـخـطــي ،أنّ هــذه الـفـتــرة الـتــي يـتـحـ ّـدث عنها النقيب فــي هــذا الـسـيــاق الـتــاريـخــي قد
الـعــالــم الـعــربــي وفــق المنحى الـجــرســي بــدل الـتـ ّ
شهدت تمكّن األنظمة الحاكمة من إنشاء احتكارات للعنف والسيطرة على الموارد االقتصادية وإضفاء الشرعية على أيديولوجياتها
على المستوى السياسي ،في الوقت الذي ظلّت فيه العديد من الفضاءات تعيش الهشاشة والنزاع على المستوى االجتماعي .أدهم
صولي ورايموند هاينبوش" ،الدولة العربية :مقاربة سوسيولوجية تاريخية"ُ ،عمران ،مج  ،10العدد ( 37صيف  ،)2021ص .24–23
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العشائر والملل والعائالت ،باعتبارها تنظيمات تجمع مواطنين مف َّتتين تحكمهم المصلحة اآلنية وغريزة
يحول الدولة التسلطية
النجاة بالذات في ّ
ظل سيادة اإلرهاب المنظّم للدولةّ .
إن تالقي هذه األوضاع ّ
ومؤسساتها إلى مركز صراع اجتماعي بين جماعات وقوى اجتماعية متنافسة ومتصارعة ،ووسيلة لجمع
ّ
نسبي عنها ،وغاية يسعى الجميع لبلوغها واالستيالء عليها ،فاالستيالء على
هذا الشتات باستقالل
ّ
الدولة في هذه الحالة ،يعني ،على ٍ
ضمني ،االستيالء على المجتمع.
نحو ظاهر أو
ّ
حمودي ،فنجد أنفسنا أمام نظام نيوكولونيالي فرض نفسه ،من خالل
َّأما في السياق المغربي ،كما حلّله ّ
السلَط على حساب مجالس القرى
إلقاء الوصاية على زعماء األهالي ،الذين تمركزت في أيديهم ُ
والقبائل (الجما َعة) في المجال القروي .وكان مسار تركيز السلط هذا قد ُح ّدد فيما قبل عقد الحماية،
إن عالقة السلطة وطقوسها ،التي اشتغلت في القرن التاسع عشر
ثم ّ
كرسته بصرامة فيما بعدّ .
الذي ّ
قبل التغلغل المباشر لالستعمار ،قد خضعت إلعادة تأويل و"إلعادة قراءة" في إطار معرفة الحماية
يعد امتدا ًدا لها ،فإ ّنه ال يمكن التوقّف عند ثنائية الواجهة
وبواسطتها .وبما ّ
أن النظام الذي تال الحماية ّ
تدريجيا
ألن نظريات االمتداد تغفل تركيب النظام التسلّطي الجديد الذي ُبني
في هذا االمتداد؛ ذلك ّ
ًّ
وتحصن داخل شرعية جديدة ،وتغلغل في مؤسسات غير مسبوقة بعد االستقالل.
وتكرس بين الحربين،
ّ
ّ
ؤمن نجاح النظام أو تحكم عليه باإلخفاق،
ثم ّ
ّ
إن عملية إعادة إنتاج المؤسسات هي القاعدة التي ُت ّ
المجددة وشبكات
تمفصل بين البيروقراطية الوطنية
أن هذه التركيبة المولِّدة قد أقامت
ً
فالمهم هو ّ
َّ
ّ
فالتطور التدريجي لنظام
والتجمعات المحلية.
المشخصنة ،بالموازاة مع التعلّق بالخصوصيات
السلطة
َ
ّ
ّ
المراقبة الجديد قد فرض عليه التخلّي عن الممارسات االستعمارية ،وبعض أشكال االبتزاز التي لم
المهمة إلى جعل التوافق البيروقراطي
يعد الشعب والح ّكام الجدد يقبلونها .لقد أ ّدت هذه التعديالت
ّ
وزوده بأرضية صلبة خالل الفترة
والثقافي نو ًعا من
ّ
صور سلطوية النظام المغربيّ ،
الحل األمثل الذي ّ
.((3(1975–1965
حمودي
وتش ّكل الممارسات ما قبل الكولونيالية للسلطة ،وكذا خطاطات الشيخ /المريد التي ولجها ّ
أن
تاريخيا قو ًّيا يتيح الولوج إلى جينيالوجيا النظام المغربي،
بوابة أدب التراجم ،إرثًا
وخصوصا ّ
ً
من ّ
ًّ
استمر في القرن العشرين في إطار هيكلة جديدة ُب َنيت في إطار الدينامية االستعمارية،
هذا النظام قد
ّ
المستقل( .((3فقد رفض اعتبار هذه الخطاطة ،التي انبثقت من
وتجسدت بطريقة جديدة في المغرب
ّ
ّ
خطاب القداسة ومن ممارساتها واشتغلت في أدب التراجم ح ّتى منتصف القرن العشرين ،من ذكريات
ٍ
ؤسس هذا التفاعل ،ما زاال ُي َب ْن ِي َنان
ماض ولّى؛ ذلك ّ
ألن التفاعل بين الشيخ والمريد ،والمبدأ الذي ُي ّ
الفعل السياسي في المغرب إلى اآلن.

التحوالت الجذرية التي تفعل بعمق
بقوة منذ الحماية ،وال
لم يمنع
ُ
ّ
تكرس ّ
العقل البيروقراطي الذي ّ
حمودي ،والد َة بنية سلطوية حديثة من جديد في شكل عالقة سلطة
في المجتمع المغربي ،في نظر ّ
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .140
(ّ ((3
حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .139
(ّ ((3

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

مرجعيات ثقافية قوية ،فهناك تعارض خلقه
من النوع العتيق .ويرجع ذلك إلى الخضوع الذي ُتد ّعمه
ّ
مصدرا من مصادر
الجدل بين عقل البيروقراطية ونظامها وبين هذه المرجعيات الثقافية ،وقد كان
ً
المستمر لهذه
حركات السخط والمحاوالت االنقالبية التي جرى تنفيذها أو جرى إخمادهاّ .أما الفعل
ّ
تتحدى خطاب البيروقراطية العقالنية،
المرجعيات الثقافية ،فيكمن في بروز بيروقراطية فريدة وهجينة،
ّ
مصدرا من مصادر االنزعاج العميق وأوضاع اإلحباط القصوى التي تسكن الحياة اليومية
وتش ّكل
ً
(((3
وحديث الناس .
مميزات
وبناء عليه ،فقد وصف ّ
ّطي حديث" ذو ّ
حمودي النظام السياسي المغربي بأ ّنه "نظام تسل ّ
ٍ
خاصة .األولى هي الجمع بين ٍ
وأشكال ثقافية عتيقة ُيعاد تأويلها باستمرار منذ القرن السادس
قيم
ّ
عشرّ .أما الثانية ،فهي االعتماد على بنى تقنية وسياسية واقتصادية عصرية أدخلتها الحماية الفرنسية
أن هذه كلّها
حمودي ّ
وعممتها ،وورثها النظام السياسي الذي قام بعد انتهاء الحماية .وقد الحظ ّ
ّ
المتجدد) بين
صفات غير مسبوقة في تاريخ المغرب؛ إذ ر ّكز النظام السياسي المغربي (نظام الملكية
ّ
والقوات المسلّحة) ،ووسائل االستقطاب االقتصادي واإلداري
(قوات األمن
ّ
يديه أجهزة القمع واإلكراه ّ
معينة
وموارده لجذب النخبة بمنح االمتيازات وتشغيل شبكات الزبونية .وهذا ما أ ّدى إلى تفعيل شبكة ّ
ٍ
إن هذا التركيز على قوى
لألعيان مدفوعة بتراكم ال م َتكافئ في
ارتباط مع الحفاظ على الوضع القائمّ .
كافيا وحده إلرساء نظام في غياب أسس الشرعنة ،وهذا ما تعلّمته الملكية
القمع واالستقطاب لم يكن ً
التعرف إلى موارد المشروعية وتنميتها(.((3
المغربية منذ قرون ،أي ّ
حمودي هذا التسلّط في ممارسة الحكم التي بلغت صورتها الكالسيكية ،في تقديره،
حينما فحص ّ
وأولها تمركز السلطة والقرار بين يدي الملك في
ما بين  1965و ،1975ظهرت له خصائصه الرئيسةّ .
وجه و ُيملي ،يلزم الشعب بقراراته ويلزمه بتنفيذها ،يعاقب
المغرب ،حيث يحكم هذا األخير ويسودُ ،ي ّ
كل شيء :من الدين ،إلى األخالق ،إلى االقتصاد والتعمير والهندسة ،وإلى مكانة العلوم
ويسامح في ّ
االجتماعية ودورها؛ من الدبلوماسية إلى كرة القدم ،من الروحانيات إلى اللباس ،من االستراتيجية
العسكرية إلى كيفية شرب الشاي ،ومن الوحدة الترابية إلى العالقة بزعماء األحزاب السياسية(.((3
ّبينت مقابلة هذه الصيغة من التفاعل ،مع صي ٍغ تفاعلية أخرى ،أ ّنها ما زالت تهيمن على قولبة التعامل
السياسي ،بالموازاة مع الترويج لعقالنية قانونية وبيروقراطية جديدتين حلّتا
محل "حكمة" الشيخ.
ّ
أن هذه األخيرة هي التي تسكن هذه البيروقراطية
أن الحقيقة تكمن في ّ
حمودي ّ
وبناء عليه ،فقد اعتبر ّ
الجديدة ،إذ أقيمت بنية جديدة للسلطة ترتكز على إعادة تشكيل معطيات دار الملك والزعامة ،ح ّتى
تحرك الحكومة
أضحت سمة
التوسط ،هي التي ّ
ّ
يقدسها التقليد الشريف والوالئي الجديد ،وهي التي ّ
سيما القروية منها بسيادة هذا
من خالل نظام للرعاية جديد بدوره .وبهذا تأ ّتى خضوع الجماهير ،وال ّ
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .27–26
(ّ ((3
حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .170
(ّ ((3

( ((3المرجع نفسه ،ص .176–175
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محاص ًرا بممارسة الهِ َبة والنجاح
التقليد ،بينما كان "المجتمع المدني" الناشئ في المراكز الحضرية
َ
التقرب من الزعماء وأصحاب النفوذ.
الذي ينتج من ّ
وسرت في الفضاءات االجتماعية
لقد توطّدت ال ُ
خطاطة ،التي تبلورت في عالقات الشيخ بالمريدَ ،
حمودي إلى
ونموذجا
األخرى بوصفها نمطًا من التعامل
ثقافيا ينظّم عالقات السلطة .ولذلك ،عاد ّ
ً
ًّ
تمخضت عنه تغييرات جذرية،
ممارسات السلطة وتسيير المجتمع قبل نظام الحماية؛ أل ّنه نظام
ّ
فالصغارة والخضوع والخدمة وتبادل الهِ َبات والعطايا ،كلّها تقنيات تسم القرن التاسع عشر في
أن دار الملك مركز
المغرب .وهي تقنيات عملية وخطابية تبسط في دار الملك وبواسطتها ،باعتبار ّ
ثم تنتشر بعد ذلك في مجموع هوامش هذا المركز .وإذا كان األدب الصوفي قد عرف هذه
مثاليّ ،
حققت عودة قوية في ظل الهيمنة االستعمارية في إطار النظام السياسي الجديد،
وقدسها ،فقد ّ
التقنيات ّ
وذلك بعد ترميمها وإعادة تركيبها في سياق جديد.
تقوم العالقة بالسلطة على ثالث وسائل إجرائية هي :التقرب ،والخدمة ،والهِ َبة .وتعتمد السلطة على
طمعا في
الرعب في إدارة هذه العالقة .وينخرط السلطان في ممارسة السلطة ً
بدل من االبتعاد عنهاً ،
خاص؛ ما يفرض على األمير
المنافع /المغانم الناجمة عنها ما دام حائز السلطة عاج ًزا عن كسب امتياز
ّ
الخاص ،ومراعاة مصالحه ،والتحلّي بالكرم والسخاء .فحائز السلطة
تجنيد الجيش ،والتعلّق بنسبه
ّ
ويتحل بالكرم
الخاص ،و ُيرا ِع مصالحه،
جيشا ،ويتعل ّْق بنسبه
بأي امتياز
َّ
خاص ما لم ُيج ّند ً
ّ
ّ
ال يحظى ّ
التوسع وا ّدعاء الشرعية.
لتحقق
والسخاء .وتلجأ السلطة إلى اللد ّنية ّ
ّ

بناء على معطيات متطابقة ش ّكلت بنية ارتكزت على ثالثة عناصر
رصد ّ
حمودي ً
أسسا أخرى للسلطةً ،
ضد القوى السياسية المنحدرة من
هي" :جهاز لإللزام باإلخالص والوالء؛ وصراع
متعدد األشكال ّ
ّ
خاصة في القرى وتشجيع نمط األعيان في
تحالف مع األعيان
وأخيرا
الكفاح من أجل االستقالل؛
ٌ
ّ
ً
وبناء عليه ،فقد دقّق أكثر في
الحياة والمؤسسات المدنية بما فيها التسيير اإلداري واالقتصادي"(.((3
ً
تحولوا إلى زعماء
تبين ّ
العام لنظام الدولة المغربيةّ ،
المظهر ّ
أن األعيان قد ّ
وتقدم في رسم أسسها؛ حيث َّ
األمة.
طبيعيين ،أل ّننا أمام نموذج سلطة يفرض نفسه وسيطًا مع الممثل األسمى ،أي قائد ّ
ّ

ً
ثالثا :بنية الدولة التسلطية
إن الدولة التسلطية عند النقيب هي الشكل الحديث والمعاصر للدولة المست ِب ّدة ،ما دامت تهدف ،على
ّ
غرار األشكال التاريخية للدولة المستبدة (كاإلقطاعية والسلطانية والبيروقراطية) ،إلى احتكار مصادر القوة
والسلطة في المجتمع لصالح الطبقة أو النخبة الحاكمة على ٍ
تحقق هذا االحتكارّ ،إما عن
فعال .وهي ّ
نحو ّ
طريق اختراق المجتمع المدني وتحويل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية تش ّكل امتدا ًدا ألجهزة الدولة،
وإما عبر اختراق النظام االقتصادي وإلحاقه بالدولة عن طريق التأميم (كما في أقطار المشرق العربي
ّ
(((4
العام والهيمنة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة االقتصادية .
األخرى) ،أو توسيع القطاع ّ
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .47
(ّ ((3

( ((4النقيب ،المجتمع والدولة ،ص .441–143

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

أن الدولة التسلطية في العالم الثالث ُتعرف بمجموعة من الخصائص ،من بينها امتالكها
ويرى النقيب ّ
مميزة ،وهي حضارة الطبقات الوسطى أو الحضارة االستهالكية .وتنتشر في هذه الدولة بيئة
لحضارة ّ
خاص هو
ثم ت ّتصف الدولة التسلطية بقيامها على نظام اقتصادي
ّ
مميزة هي بيئة المجتمع الجماهيريّ .
َّ
(((4
ثم
النظام الرأسمالي التابع ،أي رأسمالية الدولة التابعة ،الذي تأخذ فيه الدولة دور الرأسمالي للفرد ّ .
تصور النقيب ،من قدرتها على تنسيق
إن الدولة البيروقراطية التسلطية الحديثة،
ّ
ّ
تستمد استبدادها ،في ّ
البنى التحتية للمجتمع الجماهيري.
وعملياتها الضرورية للوعي االجتماعي ،من خالل أطر فكرية
تش ّكلت الدولة التسلطية بمؤسساتها
ّ
وثقافية ُيطلَق عليها لفظ الحداثة في سياقات تاريخية طويلة؛ فالمجتمع الجماهيري والدولة التسلطية،
أن قطاع الخدمات
بحسب النقيب ،نتاج لعملية بنائية خضعت الختمار تاريخي طويل( .((4وبما ّ
توسع في أقطار المشرق الذي ُأدمج في ّتيار اقتصادي عالمي أساسه الفوردية الكونية ،فقد كان
قد ّ
توسع مهن الطبقات الوسطى .وبذلك فقد دخل المشرق العربي مرحلة
ذلك بمنزلة ّ
مؤشر دال على ّ
وتغيرت فيه طبيعة العمل والعالقات بين القوى االجتماعية .فالسعي
المجتمع الجماهيري بروافدهّ ،
المستمرة لزيادة الدخل ،والحصول
المحموم لشراء السلع – العالمات( ،((4وما يتطلّبه من المحاولة
ّ
عامة ،يحدث في بيئة حضرية عالية
على موارد مالية إضافية ،مع زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين ّ
خاصة في بلدان المشرق العربي ،وهي بيئة التسلّط الكبير للدولة
الكثافة ،ومشحونة بالرموز السياسية،
ّ
(((4
أن البيئة الحضرية
تقدم نفسها ً
مؤسسات المجتمع المدني  .ومن المعروفّ ،
المركزية التي ّ
بديل من ّ
الح َض ِر في
تعمل على إضعاف الروابط أو العالقات االجتماعية األولية؛ إذ تنقطع جذور األفراد َ
إن تسلّطية الدولة تعمل على منع هؤالء األفراد من تكوين الحركات االجتماعية
ثم ّ
الجماعات المحلّيةّ .
والسياسية ،وتكوين األحزاب والتنظيمات المهنية النقابية المستقلّة عن سلطة الدولة.
فإن بنية السلطة التي تشتغل في جدلية الشيخ /المريد ،هي التي تعطي شكلَها
حموديّ ،
ّأما عند ّ
والتصدر ،بما في ذلك عالقة الرئيس بالمرؤوس داخل النظام البيروقراطي والسياسي
لعالقات الظهور
ّ
الحديث .وال تعني السلطة الممارسة بهذا الوجه أ ّنه ينبغي اعتبار الدولة التسلطية شي ًئا يحيا حياته
ألن "الثنائية الموجودة في عالقة الرئيس /المرؤوس،
الخاصة خارج المجتمع ،فالعكس هو الصحيح؛ ّ
ّ
(((4
والشيخ /المريد ،واألب /االبن ،تفعل داخل مركز العالقات االجتماعية وفي صلبها"  .وهو ما يفسح
ِ
التجانس الخالص على الحياة
المجال أمام الدولة التسلطية لتتموقع بين إرادة تسوية األوضاع ،وإضفاء
تنبه ،عند مقارنته بين سمات هذه البنية السياسية
الوطنية ّ
التنوع الذي تفترضه سلطة الرئيس .وقد ّ
( ((4النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .33
( ((4المرجع نفسه ،ص .309

المجمعات التجارية (المول) التي اخترقت مجتمعات الخليج والجزيرة العربية ،والتي رصدتها دراسات في
وخصوصا ثقافة
(((4
ً
ّ
المكونة لمجتمعها ،وعالقتها بظهور أنــواع استهالك جديدةُ .ينظر :أبو بكر
التحوالت التي لحقت المدينة السعودية واألســرة
ضــوء
ّ
ّ
تحوالت الحياة األسرية بين فترتين (عمان /رام الله :دار الشروق.)2006 ،
باقادر وثر ّيا التركي ،جدة ّأم الرخا والشدةّ :
( ((4النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .175

حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .240
(ّ ((4
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مميزاته الحقيقية وخاصية األسس التي
وسمات الحالة المغربية ،إلى َّ
أن "النظام المغربي ،مهما تكن ّ
يستند إليها ،ليس سوى حالة من حاالت السلطوية العربية"(.((4
القوة من جهة ،وإعادة موقَعة الملك باعتباره
ت ّتصف النزعة التسلطية في صيغتها المغربية بجمعها بين ّ
متكررة ،وفرضها
وج ًها حدي ًثا للقدسية ،عبر إعادة التوليف بين خصائصه األساسية واستدعائها بصفة
ّ
من خالل طقوس التعالي في الحياة اليومية وخالل األعياد الدينية والوطنية وزيارات أقاليم المملكة
والتدخالت الرسمية ،والخطابات ووسائل اإلعالم ،من جهة أخرى؛ وهي الوسائل التي
وربوعها،
ّ
تضخمت واقترن مفعولها بإضعاف التنظيمات السياسية واألحزاب
والجمعيات والنقابات(((4؛ إذ ش ّكل
ّ
ّ
توسط للتنظيمات السياسية والنقابية المنبثقة من
الرباط المباشر بين الشعب والملك المتعالي على ّ
كل ّ
عدة مستويات .وهو معطى لم يكن جاه ًزا؛ فمنذ سنوات االستقالل األولى
المجتمع ،هدفًا
وبناء على ّ
ً
سيحتد الصراع بين الملكية وتنظيمات المجتمع المدني .وقد كان الرهان من وراء هذا إقصاء هذه
ّ
(((4
األقل إضعافها ،لصالح شرعية من دون وساطة  ،فتش ّكل ممارسة السلطة يغذّ ي
التنظيمات ،أو على ّ
متفرعة ترتكز قيادتها على
بعض االنقسامات المحلّية ،ويبني شبكات موازية ويعضدها ،وهي تك ّتالت ّ
(((4
معي ًنا ما دام هذا التماثل يعارض في منطق
دار الملك  ،التي احترزت بصورة دالّة من أن تماثل حز ًبا ّ
النظام مفهوم السيادة الذي
تخص به العناية اإللهية كرسي إمارة المؤمنين(.((5
ّ
ٍ
سياق عرف
التضامنيات ،في
في المقابل ،بحسب خلدون النقيب ،أ ّدى اعتماد الدولة التسلطية على
ّ
غيا ًبا لألحزاب المم ّثلة للس ّكان والتنظيمات المجتمعية التي ُتس ّهل االنصهار الوطني في بيئة الخليج
(((5
تتبعه لمسار
والجزيرة العربية ،إلى مأسسة َ
الق َبلية السياسية والطائفية في هذه البيئة .وانطالقًا من ّ
القوة والسلطة
الدولة التسلطية ومصيرها ،فقد الحظ ّ
أن "محاولة تحقيق االحتكار ّ
الفعال لمصادر ّ
في المجتمع ،تقتضي خلق تقسيمات عمل جديدة بين القوى االجتماعية والسياسية المم ّثلة في
التضامنيات ،بحيث تتم ّكن األسر الحاكمة من التالعب بها للحفاظ على الوضع القائم والترتيبات
ّ
القبلية والطائفية والدينية ،وهذا هو العنصر الذي يعطي صفة
االجتماعية المختلفة في
ّ
المؤسسات َ
(((5
القوة والسلطة في المجتمع" .
الفعالية الحتكار مصادر ّ

يخلُق الحراك االجتماعي الصاعد المتولّد من سياسات الدولة التسلطية البيروقراطية تو ّت ٍ
رات ُمتزايد ًة
أن مصدر هذه التو ّترات يرجع إلى
بين الطبقة المستفيدة والنخبتين المسيطرة والحاكمة .ويرى النقيب ّ
نزوع سياسات الدولة التسلطية نحو خلق الركود على المستويات االقتصادية واالجتماعية والحضارية،
( ((4المرجع نفسه ،ص .242

حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .173–172
(ّ ((4
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .40
(ّ ((4
( ((4المرجع نفسه ،ص .55
( ((5المرجع نفسه ،ص .43

القبلية السياسية عند النقيب ،ينظر :النقيب ،صراع القبلية والديمقراطية ،ص .27–17
( ((5حول مفهوم َ

( ((5النقيب ،المجتمع والدولة ،ص .521–151

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

في الوقت الذي تسعى فيه الطبقة الوسطى لكسب المزيد من المساهمة السياسية ،وتحويل مكتسباتها
الما ّدية إلى مكانة اجتماعية( .((5لقد استنتج النقيب وجود عالقة دينامية بين الطبقات االجتماعية
والنخبة الحاكمة؛ ما يفرض على هذه النخبة االختيار بين لجوء الدولة إلى مزيد من اإلرهاب والقيود
عبع األمن القومي ،وتأليب القوى االجتماعية
واختالق
ّ
المبررات لنزاعات إقليمية وتخويف الس ّكان ِب ُب ُ
إلشعال فتنة طائفية ،أو معالجة األزمة بتقديم حلول سطحية ،وسياسات مرنة "انفتاحية" ،مع محاولة
مقيدة( ،((5أي شكلية ،من أجل الخروج
إضفاء صفة الشرعية على الوضعية من خالل دساتير وانتخابات ّ
من أزمة الدولة التسلطية.
مصدرا لمختلف أشكال
حمودي دينامية ُتش ّك ُل في الوقت ذاته
ً
َتعرف السلطوية هي األخرى عند ّ
االحتجاج والرفض بين أوساط الشباب بدوا ٍع دينية أو اجتماعية أو جنسية أو حقوقية اقتصادية أو
وتفشي ظواهر
تحوالت
ّ
إنسانية أخرىّ .
ثم ُتولِّد الدينامية ذاتها ظاهرة هجرة قوية؛ ما يؤ ّدي إلى حصول ّ
سلبيا في النظام االجتماعي
تؤ ّدي إلى إنتاج شكوك جذرية في العالقات االجتماعية والقيم ،وتؤثّر
ًّ
والتكيف
أن "التسلطية ،كباقي األنظمة ،تحاول استغالل هذا التشكيك،
والسياسي.
حمودي ّ
يسجل ّ
ّ
ّ
(((5
مع مختلف الضغوطات والمتناقضات التي تتجاوز اإلطار الوطني" .

التحرر من الدولة التسلطية واالنتقال إلى الديمقراطية
رابعا:
ً
ّ

حمودي والنقيب في دراساتهما للدولة
بعد أن عرضنا لألسس النظرية والمنهجية التي اعتمدها ّ
كل من ّ
التسلطية ،وأبرزنا بعض العناصر األساسية التي ر ّكزت عليها هذه الدراسات ومخرجاتها األساسية ،ننتقل
بالتحرر ،فهو
تاريخيا
بالتحرر من هذا النموذج من الدولة ،فالنقد اقترن
اآلن إلى مناقشة السبل الكفيلة
ّ
ّ
ًّ
التحرر الفكري والسياسي انطلق منذ القرن الثامن عشر ،أو قرن النقد كما نعته كانط،
صل من
مسار م ّت ٌ
ّ
تدعي امتالك الحقيقة بما فيها سلطة رجال الدين،
حيث دان فالسفة التنوير آنذاك ّ
السلَط التي ّ
جل ُ
بدل من الطاعة العمياء .في القرن التاسع
ودعوا في المقابل إلى اكتساب الجرأة على استخدام العقل ً
عشرُ ،و ِّجه سهم النقد على يد كارل ماركس صوب االستغالل االقتصادي والتفاوت الطبقي ،وجرى
توجه
الكشف عن األيديولوجيا التي يتغلّف بها هذا االستغالل والتفاوتّ .أما في القرن العشرين ،فقد ّ
إنشاء بورجواز ًّيا ،وتعاملت معها
حد ذاتها؛ حيث اعتبرتها مدرسة فرانكفورت
النقد إلى المعرفة في ّ
ً
إنتاجا ذكور ًّيا.
غربيا ،ونظرت إليها النسو ّيات باعتبارها
ً
الدراسات ما بعد االستعمارية باعتبارها كيا ًنا ًّ
نتاج له بقدر
والعلوم االجتماعية تقع في صلب هذ المسار التاريخي الذي ا ّتخذه الفكر النقدي .إ ّنها ٌ
أن مأسسة هذه العلوم ،باعتبارها موا َّد علمية ،قد حدثت
ما ساهمت هي كذلك في إنتاجه .صحيح ّ
وثيقا بالنقد الذي ُولد في عصر التنوير
لكن جذورها ترتبط ارتباطًا ً
حتى نهايات القرن التاسع عشرّ ،
مثل ،جمعا بين إرادة المعرفة
وتوسع ح ّتى شمل نقد هذا العصر .فاألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا ً
ّ
( ((5النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .244–243
( ((5المرجع نفسه ،ص .244

حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .179
(ّ ((5

151

152

العدد  - 41المجلد Issue 41 - Volume 11 / 11
صيف   Summer 2022

حمودي نفسه:
وفعل
فعل،
ً
والرغبة في التغيير ،وبين النقد باعتباره ً
سياسيا كذلك( .((5أو كما يقول ّ
ًّ
ال علم دون عمل.
تغيرات شكلية /سطحية كتغيير النخبة أو الفئات
عرفت طبيعة النظام الحاكم وسياساته التسلطية ّ
التغيرات،
الحاكمة ،أو إجراء انتخابات مشكوك في حر ّيتها .ولذلك ،ساءل النقيب جدوى هذه
ّ
دوامة التسلّط" سيستم ّر ما دامت الترتيبات
تغيرات جوهرية؛ ّ
يسميه " ّ
ألن ما ّ
ودعا إلى عدم اعتبارها ّ
القوة والثروة
المؤسسية للدولة التسلطية
قائما(.((5
فع ً
احتكارا ّ
ً
ال ً
ّ
مستمرة ،واحتكار فئة /فئات لمصادر ّ
ّ
أن
إن ّ
التغيرات التي تحدث ال تعدو أن تكون انفراجات جزئية ،وظّفتها الدولة التسلطية لتزعم ّ
ّ
جل ّ
التغيرات ،كما يراه النقيب ،هو فتح
َ
نظامي الحكم واالقتصاد يعرفان ّ
تحوالت بنيوية .فالهدف من هذه ّ
المجال أمام المناورات الساعية لتأجيل االضطرابات السياسية باعتبارها حصيلة للسياسات السابقة(.((5
تدخلها في االقتصاد ،كما تفعل الدعاوى التي تنادي ضم ًنا
ال يطالب النقيب بإلغاء الدولة ،وال يعارض ّ
ضد االستغالل اإلمبريالي
دورا
بالتقليل من الدولة ،وفي المقابل يعتبر ّ
حاسما في الكفاح ّ
أن للدولة ً
ً
لموارد البلدان العربية والستقاللها حقيقةً  .وهذا األمر يقتضي إعادة سيطرة الشعب على الدولة ّأو ًل؛
حرا ،ومن خالل تنظيماته السياسية
وفرض رقابته عليها من خالل هيئاته ومؤسساته المنتخبة انتخا ًبا ًّ
المعبرة عن مصالحه الحقيقية وطموحاته؛ ورسم حدود واضحة لسلطة الدولة ،وتحديد المساحة
ّ
وبدل من تقوية دور الدولة
الخاصة بالمواطن اإلنسان وحر ّيته ،ومنع االستباحة البيروقراطية لكرامته.
ً
ّ
التحول إلى شريك في استباحة اإلمبريالية مصالح الس ّكان وموارد
أو إضعافه ،يجب منعها من
ّ
مقيدة
المجتمع(.((5
ً
وعوضا عن عودة الدولة التسلطية إلى إطالق عنان قوى السوق العمياء ،التي كانت ّ
فإن هناك بدائل اشتراكية السوق التي تجمع بين حرية السوق
ّطيا في ّ
ظل رأسمالية الدولة التابعةّ ،
تسل ًّ
(((6
ظل سيادة الديمقراطية والقانون .
وكفاءته ومبدأ المساواة ،أي التوزيع العادل للدخل ،في ّ
يقترن االنتقال إلى الديمقراطية والخروج من أزمة التسلطية البنائية على المستوى المحلّي باالنفراج السياسي
تتسبب في
اإلقليمي في السياق المشرقي؛ إذ ّبينت األحداث التاريخية ّ
أن دخول الدولة التسلطية في أزماتّ ،
لحل هذه األزمات التي تتمظهر
عامل يؤ ّدي بها إلى االعتداء على الجيران ّ
يعد ً
تعميق األزمة البنائية المزمنةّ ،
(((6
مثال لتأكيد هذا الطرح .
ويقدم النقيب هنا أزمة الخليج في عام ً 1990
في الركود الناتج من سياساتهاّ ،

بالنسبة إلى النقيب ،يتطلّب تطوير االنتقال الديمقراطي ،وضمان استمرارية هذا االنتقال وثباته ،التخل َّي
عن الحلول المؤقّتة التي تقوم بدور التهدئة العابرة .ويتطلّب ذلك تشكيل أممية جديدة ،مركزها ميثاق
( ((5ديــدي ـيــه فــاســان" ،األنثروبولوجيا بــاعـتـبــارهــا مـمــارســة نقدية" ،فــي :دراس ــة الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،ج  :1الـنـقــد ،تـحــريــر بــاسـكــال هــاغ
وسيريل لوميو (بيروت :دار الفارابي ،)2018 ،ص .264–263
( ((5النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .180
( ((5المرجع نفسه ،ص .244
( ((5المرجع نفسه ،ص .198
( ((6المرجع نفسه ،ص .346
( ((6المرجع نفسه ،ص .345

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

يجري بموجبه تحديد حقوق اإلنسان والحاجات والمقاصد اإلنسانية من جانب القوى السياسية
التحرر من نظام عالمي جديد قائم على
واالجتماعية الديمقراطية؛ فهذا هو البديل الحقيقي من أجل
ّ
تسلّط القوى العظمى على المستوى الخارجي ،ودورات الكساد واالزدهار واالنحسار على المستوى
(((6
بخاصة ،من مواصلة
عموما وعرب الخليج والجزيرة العربية
مفر للعرب
ّ
ً
الداخلي  .يقول النقيب" :ال ّ
الكفاح من أجل الدستورية ،ومن أجل الديمقراطية ،ومن أجل التضامن العربي في مشروع وحدوي
الجدية الفعلية"(.((6
يكفل تحقيق التنمية
ّ
الحرية قد ارتبطت
أن
عول النقيب على التحرير الثقافي للخروج من الدولة التسلطية؛ فهو يرى ّ
لقد ّ
ّ
تحرر البشر من داء التسلطية
بالثقافة ارتباطًا عضو ًّيا على امتداد تاريخها .ولذلك ،نجده يربط بين ّ
والتحرير الثقافي؛ وهو األمر الذي يتطلّب تجاو ًزا لفكرة الجماهير – الثقافة الجماهيرية ،واالهتمام
ونمو
نمو الوعي
ّ
بالبشر في عالقتهم الواقعية عبر استخالص المغزى من التجارب؛ ما يؤ ّدي إلى ّ
الثقافة ،ليأتي بعدها التخطيط ووضع استراتيجيات للتحرير الثقافي بهدف توسيع الوعي وتعميقه(.((6
تتأسس استراتيجية التحرير الثقافي عند النقيب على إنتاج المعنى لألشياء ولألوضاع وللعالقات بين
ّ
البشر ،وتوزيعه من دون قيود الدولة واإلنتاج الرأسمالي الذي يهدف إلى الربح المادي وتعظيمه؛
تكرس
فالثقافة الداعية إلى التحرير ُتن َتج في
ّ
خضم التجربة – الممارسة اإلنسانية ،وتقوم على مبدأ ّ
فالحرية السياسية ال معنى لها من
الحرية والمساواة،
ّ
عبر الصراع اإلنساني التاريخي ،وهو االقتران بين ّ
ظل سيادة الالمساواة
دون ديمقراطية اقتصادية ،أي مساواة .وهذه األخيرة بدورها ال يمكن أن تنتشر في ّ
(((6
والتسلّط البيروقراطي الذي تمارسه الدولة على نطاق واسع على المجتمع واالقتصاد .
أن من بين المصادر ،التي يمكن من خاللها بناء ثقافة التحرر ،الرجوع إلى الجماعة
ويرى النقيب ّ
بدل من السماح بتد ّخل الدولة المركزية وتح ّكمها الهائل في قنوات التعبير
وأساليبها في التعبيرً ،
تحرر البشر
الثقافي .وإذا كانت دمقرطة النظامين السياسي واالقتصادي تصاحبها دمقرطة الثقافةّ ،
فإن ّ
إن انعتاق البشر من عالقات
[ثم] ّ
من الحاجات المادية يصاحبه انعتاقهم من عبودية التقنية والمالّ .
والتعصب واالنغالق على الذات ورفض
التحرر من الدوغمائية والتفكير الجامد
الهيمنة يصاحبه
ّ
ّ
ألن توقّف الحرب األيديولوجية بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي منذ عام
اآلخر(((6؛ ذلك ّ
التقدم
مهمة من شأنها أن تم ّكن من االستفادة من ّ
 ،1985وبالذات في عام  ،1989يش ّكل فرصة تاريخية ّ
تحرر اإلنسان من الحاجة ومن عبودية
الذي لحق العلم والتقنية بوصفهما وسيلتين مساعدتين على ّ
قوتها وحيو ّيتها.
تستمد الثقافة الداعية إلى
األموال واآلالت( .((6ومن هنا
ّ
التحرر ّ
ّ
( ((6المرجع نفسه ،ص .346–345

( ((6النقيب ،المجتمع والدولة ،ص .163
( ((6النقيب ،الدولة التسلط ّية ،ص .330
( ((6المرجع نفسه.

( ((6المرجع نفسه ،ص .331

( ((6المرجع نفسه.
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الحرة
للمثقفين تحمي المنافسة
حمودي ،فر ّكز على الخطاب الثقافي ،وعلى خلق سلطة
ّ
ّأما ّ
ّ
والحجة فقط .فإذا كان
حريات اإلبداع ،شرط أن يقوم على االحتكام إلى العقل
ّ
والحريات ،بما فيها ّ
ّ
خلق هذه السلطة الجماعية األدبية واألخالقية يجعل السلطة الجديدة مقبولة من باب االحترام والتقدير
ٍ
تقل
ألن النزعة السلطوية عند
لمنجزاتها ،فعليها
المثقف ال ّ
ّ
عندئذ أن تتخلّى هي نفسها عن السلطوية؛ ّ
تتأسس تلك السلطة األدبية على التخلّي عن الممارسات
سطوة عن نظيرتها عند بقية الناس .يجب أن ّ
السلطوية في التواصل والمناقشة ،أي على التبادل ،تبادل االنتقادات وليس االعتقاد في اكتمال مفترض
للخطابات والتحليالت من دون اإلنصات إلى نقد اآلخرين(.((6
حمودي ،بمنزلة
تتطلّب مقاومة السلطوية مواجهة فكرية وعلمية في آن ،فالتحليل والتفسير ،في نظر ّ
تتكفل بالعمل من أجل تفكيك قواعد التسلّط االجتماعية
عملي قد يتبعه آخر
"جهد
يتجسد في تنظيمات ّ
ّ
ّ
متحرر [ ]...والوصف
آلياته واستبدالها بآليات تضمن الحياة واإلبداع في مناخ
ّ
والثقافية ومناهضة ّ
إل بمقارنة
غالبا ّ
التحليلي والنظرة النقدية التنظيرية في مجال الثقافة والمؤسسات االجتماعية ال تنمو ً
متخيل"( ،((6فربط الخطاطة الثقافية مع مختلف العوائق التي يعرفها المغرب (وبقية
الوضع القائم ببديل
ّ
حل لمشكلة العالقة مع التقليد ،وعلى فهم
بلدان العالم العربي) على
التحول والتغيير ،وعلى إيجاد ّ
ّ
السياسيين إلى أشكال
متزايدا من الفاعلين
االلتباسات والتر ّددات ،وأنصاف الحلول التي قادت عد ًدا
ً
ّ
التسلّط ،ودفعت بعدد من المعارضين السابقين إلى السلبية أو القبول باالستقطاب وبأن يشملهم النظام
بتعييناته ورعايته(.((7
أن القول بالخروج من التسلّط أمامه طريق طويل؛ ففي كلمة "خروج"
حمودي ،في هذا السياقّ ،
يرى ّ

التامتين .لهذا آثر استعمال كلمات
بعض اإلفراط في التفاؤل أل ّنها توحي بصورة المغادرة والقطيعة ّ
والحد من وطأتها ،والتح ّكم في السلطوية باآللية القانونية وابتكار
كالتحرر من قبضة السلطوية
أخرى،
ّ
ّ
نماذج بديلة جديدة للسلطة ،سواء أكان ذلك في المجال السياسي ،أو في الميادين االجتماعية
عميقا ،مع المراهنة على
تأم ًل
ً
األخرى( .((7ويفرض هذا األمر دراسة الحاالت المختلفة والتأمل فيها ّ
المثقف ،الذي ت ّتجه األنظار إليه ،وإلى دوره في وصف ظاهرة التسلّط وتحليلها والتفكير في وسائل
ّ
(((7
ألن الخروج من السلطوية يبقى رهين الكيفية التي يجري بها فهمها،
محاربتها والتح ّكم فيها ّ .
بكل شعب من جهة ،وتكوين تلك التجربة
والكيفية التي تفاعلت بها مع التجربة التاريخية الخاصة ّ
المكونات الداخلية اإليجابية منها والسلبية ومعطيات المحيط الجهوي والدولي من جهة
تحت ضغط
ّ
أخرى(.((7
حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .196
(ّ ((6
حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .7
(ّ ((6

حمودي ،الرهان الثقافي ،ص .175
(ّ ((7
( ((7المرجع نفسه ،ص .192–191

( ((7المرجع نفسه ،ص .187

( ((7المرجع نفسه ،ص .188

تاشقانم
وّمح هللا دبعو بيقنلا نودلخ نيب ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةلودلا

أي محاولة الستشراف ماهية الوضع في المستقبل ،على
حمودي بالغموض ّ
التام الذي يكتنف ّ
أقر ّ
لقد ّ
الرغم من تحديد الجوانب التي جرى رفضها ،من قبيل الممارسات السلطوية ،وبعض األهداف التي
التحول المعقلن
كالتحرر الفردي والجماعي؛ إذ ُيمكن أن يؤ ّدي الخروج من السلطوية إلى
حددها،
ّ
ّ
ّ
أيضا أن ينتهي إلى تكسير المؤسسات
مؤسساتها ،ويمكن ً
والسليم إلى الممارسة الديمقراطية وبناء ّ
وانتشار الفوضى والشطط في استعمال السلطة والرجوع إلى الدكتاتورية ،أو إلى نو ٍع آخر من السلطوية
عما إذا جرى الشروع بالفعل في عملية
حمودي التساؤل ّ
باسم الدين والشريعة( .((7ومع ذلك ،واصل ّ
كل عملية تقدير
خروج من التسلّط والحكم التسلّطي،
مستحضرا أهمية الحذر الذي يفرض نفسه في ّ
ً
التحول
فإن
بخصوص هذا الخروج .فإذا كانت المكتسبات حاضرة ومن الصعب التراجع عنهاّ ،
ّ
كل محاوالت الرجوع إلى
ضد ّ
يتقدم بخطى ثابتة في المغرب كما في بقية البلدان؛ وهو ليس م َؤ َّم ًنا ّ
ال ّ
أن التقسيم واالنكسارات المرتبطة بمالبسات جديدة جاءت بها
كل االنزالقات،
الوراء
وضد ّ
وخصوصا ّ
ّ
ً
العولمة يش ّكالن جوهر المرحلة؛ ما يطرح شكو ًكا جديدة في المستقبل تختلف عن تلك التي ولّدها
االستعمار واإلمبريالية القديمة(.((7
التغيرات التي لحقت أوضاع الشباب والنساء من أجل الخروج من السلطوية؛ إذ
لقد راهن ّ
حمودي على ّ
وخاصة في وضعية المرأة والشباب واألوساط
تغيرات كبيرة في الميدان الثقافي واالجتماعي،
ّ
حصلت ّ
بد من أن تنال
للخطاطة العتيقة –
العاملة ،أ ّدت إلى ظهور ّتيارات معارضة ُ
التيارات ال ّ
ّ
المتجددة .وهذه ّ
أن السلطة والخرافة ال تسودان على جميع
من سطوة هذه الخطاطة في المستقبل(،((7
وخصوصا أنه يعتبر ّ
ً
الشبان ،وحيث يكون
المستويات؛ حيث يحضر العقل والبرهنة والمساواة ً
مثل في أوساط العمل بين ّ
حمودي بين الكبار في االجتماعات
السجال
عقالنيا ً
قطعا ،والمساواة هي القاعدة .والشيء نفسه الحظه ّ
ًّ
حمودي في خاتمة الشيخ والمريد:
القروية ،حيث يغيب اإلجبار واإلرغام في جميع المجاالت .يقول ّ
معين
معينة للمساواة تحيط بها
ّ
التدرجات الصارمة؛ وما هو حاسم هنا أ ّنه متى تد ّعم مرك ٌز ّ
"هناك دوائر ّ
مهددة ومخترقة ،وواصلت الدولة الكولونيالية والدولة ما بعد
صارت هذه الدوائر التنافسية والمساواتية ّ
تقريبا ،التقليل من فضاءات التنافس والمساواة هذه .ويبدو أ ّنها ُت َه ِّد ُم بهذا الصنيع
الكولونيالية منذ قرن
ً
بمؤشرات التجديد؟ إذا كان األمر كذلك ،فستكون
األطر التراتبية التي تضمن اشتغالها ،فهل يتعلّق األمر
ّ
َ
(((7
هذه
بتحر ٍر طالما طمح إليه الكثير من الرجال والنساء في المجتمع العربي" .
ّ
المؤشرات ً
وعدا ّ

خاتمة :في إعطاء المحاوالت التنظيرية العربية ّ
حقها
نادرا ما يستعملون في
لقد كتبت هذه الدراسة حينما
الحظت ّ
ُ
أن الجيل الجديد من الباحثين العرب ً
قدمها علماء المنطقة في أبحاثهم التي تتناول المجتمع والدولة
أبحاثهم األطر النظرية والمفاهيم التي ّ
( ((7المرجع نفسه ،ص .192–93

( ((7المرجع نفسه ،ص .183

حمودي ،الشيخ والمريد ،ص .13
(ّ ((7

( ((7المرجع نفسه ،ص .452–244
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حد سواء ،وذلك بتعويض من األطر النظرية والمفاهيمية األورو – أميركية،
في المغرب والمشرق على ّ

أكاديمياتنا" .وهو
الحد الذي ال يمكن معه العثور على نظير لها في "
والتي تبدو "أكثر جودة" إلى
ّ
ّ
ٍ
نقاش أكاديمي بشأن النشر
الوضع الذي يساهم في تكريسه بعض العلماء من الجيل القديم؛ ففي

عقب عالم اجتماع عربي( ((7على تعليقي بخصوص صالحية اعتماد مفاهيم
في العلوم االجتماعيةّ ،

قائل" :ليس هناك عالم عربي كتب ما يضاهي
مارسيل موس في بحثه عن التد ّين عند الشباب اللبناني ً
ما كتبه مارسيل موس الفرنسي ،ال ابن خلدون وال غيره".

لقد وصل األمر عند بعض الباحثين من الجيل الجديد إلى التشكيك في قدرة العرب على إنتاج نظرية

وأن
أن "العربية ال
اجتماعية ،وذلك من منطلق
تتحمل مفاهيم السوسيولوجيا"ّ ،
تصور خطيرٍ يعتبر ّ
ّ
ّ
وبعيدا عن ثنائية الغالب والمغلوب وولع
األطروحات المكتوبة باللغة الفرنسية أو اإلنكليزية أكثر جودة؛
ً

األول  ...إلخ ،وغيرها من النقاشات القائمة على تقريظ الفشل والهزيمة والتنظير للفراغ،
الثاني بتقليد ّ

التصور الذي انتشر تحت تأثير الهيمنة التي تمارسها
تحدي هذا
صت هذه الدراسة من أجل ّ
خص ُ
فقد ّ
ّ

النظرية الشمالية وعلماء اجتماع المتروبول واإلمبراطورية كما وصفتهم عالمة االجتماع األسترالية

ريوين كونيل في النظرية الجنوبية(((7؛ وذلك من خالل إلقاء بعض الضوء على مساهمات خلدون

عموما،
حمودي في التنظير لمسار المجتمعات العربية الحديثة ومصيرها
ً
حسن النقيب وعبد الله ّ
أساسا على
خصوصا ،مع التركيز
وتحليالتهما النقدية بشأن الدولة التسلطية في هذه المجتمعات
ً
ً
األسس اإلبستيمولوجية التي قامت عليها أبحاثهما ودراساتهما عن السلطوية في الدول والمجتمعات

التحرر في
العربية ،وتحديد األبعاد التي ر ّكزت عليها في التحليل والتأويل والتفسير ،مع تحديد موقع
ّ
التحرر من بين األسس التي قامت عليها النظرية النقدية في
أن
هذه األبحاث والدراسات،
وخصوصا ّ
ً
ّ

الفلسفة كما العلوم االجتماعية.

قدمها علماء
تعرف ببعض المساهمات التي ّ
ومن دون ّ
أي ارتياب أو تبسيط ،فقد حاولت الدراسة أن ّ

االجتماع واألنثروبولوجيا العرب لتب ِي َئة النظرية االجتماعية النقدية في السياقات العربية .وقد وقع
حمودي ،من دون أن يعني ذلك غياب تقاليد نقدية أخرى
االختيار على خلدون النقيب وعبد الله ّ

فالمهم هو أ ّنهما لم يقتصرا على االكتشاف أو التبرير
خصص لها أوراق بحثية مستقلّة؛
يمكن أن ُت ّ
ّ

كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من النظريات االجتماعية التي ينطبق عليها نقد ماركس الشهير
للفلسفات الكالسيكية في األطروحة األخيرة عن لودفيغ فيورباخ ،أو نقد بيار بورديو المعروف لمنظّري

فرانكفورت النظر ّيين.

نص مكتوبّ .أما الثاني فهو
األول هو أنّ الحكم قد ُأطلق في سياق نقاش شفهي وليس في ّ
( ((7سنتج ّنب هنا ذكر االسم لسببينّ :
حمودة في سياق نقده
حمودة ،ص .104
سماه عبد العزيز ّ
تج ّنب دخول ما ّ
للحداثيين العرب "عش الزنابير"ّ ،
ّ

( ((7ريوين كونيل ،النظرية الجنوب ّية :علم االجتماع والديناميات العالمية للمعرفة ،ترجمة فاروق منصور (الدوحة /بيروت :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .105 ،49–42
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يختتم الكتاب بخاتمة مطولة تكشف عن مستويين
مقدمة
يثيران عالقة الالمساواة في صفوف األطفال
إذا كانت نظرية الالمساواة قد خضعت،
بالحدود القائمة بين الفقر والغنى.
منذ الثمانينيات ،للتجاوز البردايمي
الذي أنجزته مجموعة من النظريات العلمية ،فإن تنقسم مراجعة هذا الكتاب إلى محورين؛
هذا ال يعني وجود قطيعة إبستيمولوجية نهائية يعرض أولهما إضاءات نظرية ومنهجية لموضوع
وحتمية .بل ما تزال هذه النظرية مالئمة لدراسة الالمساواة في صفوف األطفال ،ثم يلخص الثاني
الواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا اليوم في ميادين أشكال هذه الالمساواة التي رصدها الكتاب.
نظرا إلى استمرارية التفاوتات وتتوخى هذه المراجعة تقريب القارئ من إدراك
عديدة ،وذلك ً
االجتماعية والهيمنات وأشكال الهشاشة في القيمة المضافة لهذا الكتاب في البحث العلمي،
معظم بلدان العالم ،على الرغم من تنامي وكذلك االستفادة مما قدمه هذا العمل الرصين
التصورات والمقاربات والسياسات الرامية إلى من أجل إنجاز أبحاث سوسيولوجية مستقبلية عن
الرفع من جودة نمط عيش اإلنسان .ولهذا نجد الطفولة داخل السياق العربي.
واعيا بأن دراسة الالمساواة
أن بيرنار الهير كان ً
ً
ليست مسألة اختيارية كبقية المواضيع األخرى ،أوال :الالمساواة في صفوف
وإنما هي مسألة اضطرارية ألن الالمساواة تسود األطفال :إضاءات نظرية
في كل زمان وفي كل مكان ،وتمس فئات ومنهجية
اجتماعية مختلفة.
 .1إشارات حول التأطير اإلبستيمولوجي
لذلك ،يقدم كتاب ،طفوالت الطبقة :حول للموضوع

الالمساواة في صفوف األطفال ،مقاربة نقدية
ورؤية جديدة في الحقل السوسيولوجي.
ويستند إلى نتائج بحث ميداني جماعي قاده
بيرنار الهير رفقة فريق بحث شمل  17باح ًثا
سوسيولوجيا ومجموعة من الطلبة الباحثين،
ً
ودعمه عدة شركاء .ويتضمن ثالثة فصول:
ومنهجيا للبحث في
إشكاليا
إطارا
يقدم أولها
ً
ً
ً
التنشئات والالمساواة .ثم يعرض الفصل الثاني
معمقا للحاالت المدروسة ،يبين الغوص
وصفا
ً
ً
في عوالم أسرية وطفولية متباينة ومتغيرة من
سياق إلى آخر .ويشمل الفصل الثالث تحليالت
مفصلة ،تكشف عن مختلف أشكال الالمساواة
في صفوف األطفال؛ وهو فصل يحلل المعطيات
أخيرا،
الميدانية التي يتضمنها الفصل السابق.
ً

يتميز البحث الذي قدمه بيرنار الهير في
هذا الكتاب بكونه انفتح على حقول علمية
(وتحديدا
متنوعة ،من أبرزها :العلوم الطبيعية
ً
النظرية الداروينية في أصل األنواع) ،والتاريخ،
واألنثروبولوجيا ،والفلسفة ،وعلم النفس.
أيضا على مسألة تقاطع أعمال
كما ارتكز
ً
السيكولوجيا الثقافية لتنمية الطفل وسوسيولوجيا
التنشئة االجتماعية للطفل .وفي هذا اإلطار ،انطلق
بناء موضوع البحث من مجالين لهذه األعمال:
المجال األنكلوسكسوني والمجال الفرنكفوني،
فضل عن انفتاحه على السوسيولوجيا
هذا
ً
األلمانية؛ ألن المؤلف عاد إلى تصور نوربيرت
إلياس  Norbert Eliasليشرح مفهوم التشكل
نظرا إلى طبيعة العالقات
األسري ،حيث يرى أنه ً
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بتكلا تاعجارم
طألا فوفص يف ةاواسماللا لوح :ةقبطلا تالوفط

التي يدخل في إطارها األطفال مع األشخاص
المتدخلين في بنائهم الذهني والسلوكي ،فإنهم
ال يبنون الكفايات نفسها ،والحاجات نفسها،
وال يكونون متساوين من حيث التكيف مع
األسواق المهيمنة في المجتمع ،وال سيما السوق
المدرسية والسوق المهنية (ص  .)30إضافة إلى
ذلك ،أشير إلى أن موضوع هذا البحث يتمحور
حول مجموعة من المفاهيم المركزية من قبيل:
الطفولة ،والالمساواة ،واألسرة ،والمدرسة ،والفقر
بناء على
والغنى .ولقد جرت صياغة إشكاليته ً
تداخل مجموعة من الميادين السوسيولوجية:
سوسيولوجيا التربية ،وسوسيولوجيا الثقافة،
وسوسيولوجيا الفقر والهشاشة ،وسوسيولوجيا
اليومي ،وسوسيولوجيا التغذية ،وسوسيولوجيا
الصحة ،وسوسيولوجيا الجسد ،وسوسيولوجيا
الرياضة .كما ارتكز تحليل المفاهيم األساسية
لموضوع هذا البحث على العودة إلى أعمال
رواد السوسيولوجيا الكالسيكية ،والسوسيولوجيا
معا .وتجدر اإلشارة إلى أن المؤلف
المعاصرة ً
طويل ،إلى عوائق قياس الالمساواة؛
قد تطرق،
ً
مهما:
ومنهجيا
إبستيمولوجيا
تساؤل
فطرح
ً
ًّ
ً
ً
"ما الذي ُيحدث الالمساواة؟" (ص  .)38أي إنه
يتساءل :ما السياقات التي يمكن تعريفها بكونها
تعكس الالمساواة االجتماعية للولوج إلى سلسلة
من الموارد والمعارف والممارسات والمؤسسات
والخدمات؟ وما السياقات التي ال يتعلق فيها األمر
بهذا المفهوم؟ إضافة إلى ذلك ،ينتقد المؤلف
أول،
عائقين من عوائق سوسيولوجيا الالمساواةً .
يثير مسألة إهمال السوسيولوجيا ،منذ سنوات
الثمانينيات ،لدراسة الالمساواة والهيمنة .وهنا
يتساءل :لماذا يستثمر بعض السوسيولوجيين
في مناهضة كل ما يهم دراسة هذه الحقائق،
ثانيا،
معتبرين أنها بمنزلة أيديولوجيات محضة؟ ً

ينتقد المؤلف مسألة تقسيم العمل العلمي داخل
الجماعة العلمية ،على مستوى موضوع البحث
السوسيولوجي ،وعلى مستوى جانبه المنهجي.
فما القيمة المضافة لهذا الكتاب؟
 .2أطروحة الكتاب وقيمتها المضافة

إذا عدنا إلى قراءة أهم ما ُكتب في سوسيولوجيا
الالمساواة ،فسنجد أن أغلب األعمال العلمية
اهتمت بالالمساواة في صفوف الراشدين ،والتي
تمس ميادين اجتماعية عديدة .لكن في المقابل،
نالحظ ندرة األعمال السوسيولوجية المهتمة
بالالمساواة في صفوف أطفال ينتمون إلى فئات
اجتماعية مختلفة .وهنا تكمن القيمة المضافة
لهذا البحث الذي قاده بيرنار الهير؛ إذ حاول أن
يجعل الالمساواة في صفوف األطفال موضو ًعا
قائما بذاته .يكشف هذا الموضوع
سوسيولوجيا ً
ً
عن وجود مستويين مهمين يثيران عالقة الالمساواة
بالحدود القائمة بين الفقر والغنى ،وهما مستويان
يلخصان بعمق أطروحة الكتاب.
يتجلى المستوى األول في اعتبار الغنى امتدا ًدا
للذات .إن الالمساواة التي جرت اإلحاطة بها
سكنية،
في هذا الكتاب ،والتي تكون اقتصادية،
ّ
مدرسية ،لغوية ،ثقافية ،صحية ،غذائية ،لباسية،
جسدية  ...إلخ ،تعكس الولوج المختلف
اجتماعيا لكل امتدادات الذات ،ولكل أشكال
ً
تراكم واقعه أو سلطته المفروضة على الواقع.
وأوضح الكتاب أن شروط الوجود لما تكون
متاحة داخل األسر ،فإن ذلك يتيح إمكانية استبطان
األطفال لها؛ بحيث تتدخل ظواهر التوارث
على ٍ
نحو وا ٍع أو غير وا ٍع في بناء الالمساواة بين
األبناء منذ طفولتهم المبكرة .ويتمثل ذلك في
كون الموارد االجتماعية والثقافية والمهنية التي
تحظى بها األسر في الطبقات العليا والمتوسطة
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تحقق استعدادات األطفال في مختلف مجاالت
الحياة اليومية .وهذا يقود إلى رفع حظوظ
عد المدرسة مؤسسة يمر
نجاحهم المدرسي؛ إذ ُت ّ
ثقافيا
فيها كل منهم عبر طقوس جرت شرعنتها
ً
واجتماعيا((( .وهذا يؤكد استمرار المدرسة في
ً
أداء مهمة إعادة اإلنتاج الثقافي؛ ألن الالمساواة
والفوارق االجتماعية السائدة في صفوف األطفال
تتضح في مدى امتالكهم اللغة المدرسية(((.
وعالوة على الغنى الذي يحظى به هؤالء األبناء
على مستوى تملّك ثقافة المدرسة ،ترى الباحثة
أنيت الرو أن األسر المنتمية إلى هذه الطبقات
تتميز "بتشجيع األطفال على التفاوض وعلى
المحاجة .وهذا ما يجعلهم يحسون بأن لهم سلطة
ّ
إلبداء آرائهم واقتراح طلباتهم على الراشدين
أيضا
الموجودين في وضعية سلطة ،ويتمكنون ً
من الحصول على نتائج توافق متمنياتهم .وفي
المقابل ،يظهر أبناء األسر المنحدرة من طبقات
شعبية أقل فطنة في تبادالتهم مع الراشدين"(((.
توصل الكتاب إلى هذه المالحظة نفسها،
أيضا إلى أن الفئة الثانية من األسر تعيش
كما أشار ً
ظروفًا اجتماعية ،تتسم بعدة إقصاءات ُأ ْج ِملها
في مفهوم الالإدماج  ،La désinsertionوهو
عرفه فانسون دوكولجاك وإزابيل تابوادا
مفهوم ّ
ليونيتي بكونه "يتميز باإلقصاء الذي يعكسه أحد
المقاييس التالية :العطالة ،الفقر ،العزلة ،الوصم

ثم ،فإن تحقق
االجتماعي ،والالتشجيع"((( .ومن ّ
شروط الوجود لدى األسر الغنية يم ّكن األطفال
من اكتساب قدرات تنمية الذات من جهة،
مبكرا معايير
ويجعلهم من جهة أخرى يستدخلون
ً
الغنى وإعادة إنتاج عالقات الهيمنة والسلطة .وفي
المقابل ،لما تتقلص أو تنعدم هذه الشروط داخل
ٍ
متدن،
أسر ذات مستوى اجتماعي وثقافي ومهني
فإن ذلك يجعل األطفال يعيشون وضعية هشاشة
اجتماعية تتولد عنها هشاشة مدرسية .وهذا ما يبين
أن نجاح تفعيل منطق العدالة المدرسية ال يتجسد
فقط في أن ُتبنى المدرسة على عدالة واحدة
تقوم على االستحقاق ،بل يكون رهي ًنا بتحقيق
عدة عداالت متداخلة ،مع ضرورة نزع الطابع
المدرسي عن المجتمع لكي تتحقق نجاحات
بدل من النجاح المدرسي الوحيد(((.
متعددة ً
أيضا في تأهيل األطفال
ويتجسد هذا المنطق ً
على مستوى قدراتهم الشخصية ،وتمكينهم من
اكتساب مهارات التفكير واالستقالل الذاتي،
حكرا على
بدل من أن تكون هذه اإلمكانات
ً
ً
أبناء الطبقات الغنية المهيمنة داخل المجتمع.
إنه منطق أصبحت اليوم مجموعة من التصورات
السوسيولوجية واألنثروبولوجية للتربية تؤكد
نظرا إلى كونه يقود إلى إعادة النظر
أهميته؛ ً
فبدل من أن تكون
في وظيفة المدرسة ذاتها.
ً
فضاء إلعادة إنتاج الالمساواة
هذه المؤسسة
ً
االجتماعية ،ومحر ًكا لصناعة إنسان يستجيب
لحاجيات السوق ،يدعو رواد هذا التصور إلى
مقاومة الليبرالية وجعل مهمة المدرسة تقوم على

(2) Pierre Bourdieu & Jean–Claude Passeron, La
reproduction, éléments pour une théorie du système
d’enseignement (Paris: Les éditions de Minuit, 1970).

(4) Vincent de Gaulejac & Isabel Taboada–Léonetti, La
lutte des places: Insertion et désinsertion (Paris: Desclée
de Brouner, 2007), p. 76.

"(1) Pierre Bourdieu, "Les rites comme actes d’institution,
Acte de la recherche en sciences sociales, Persée, vol. 43
(2018 [1982]).

(3) Annette Lareau, Unequal Childhoods, Class, Race,
and Family Life, 2nd ed. (Berkeley: University of California
Press, 2011), p. 45.

((( ينظر:

François Dubet, Les sociétés et leur école. Emprise du
diplôme et cohésion sociale (Paris: Seuil, 2010).
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تمكين اإلنسان من اكتساب قيم التفتح .ولهذا،
يركز المفكر كريستوف وولف ،وهو من مؤسسي
أنثروبولوجيا التربية ،على مفهوم "استلهام
الحياة"(((؛ ألن المدرسة في نظره ُتعتبر حيا ًة ،أي
نمط عيش .التصور نفسه تتقاسمه معه مجموعة
من المفكرين الذين يدافعون عن هذا الطرح.
هذا فيما يخص بعض اإلضاءات التحليلية
للمستوى األول من أطروحة الكتاب ،أما مستواها
الثاني ،فيتمثل في معارضة المؤلف النحطاط
شروط الحياة االجتماعية واستفحال ظاهرة الفقر.
تعتبر هذه الظاهرة اليوم مسألة اجتماعية تعكس
تآكل أنساق الحماية االجتماعية واضمحاللها
وانتشار هشاشة المكانات؛ وينتج ذلك من
مجموعة من المحددات لخصها روبيرت كاستلز
في "ثالثة عناصر"(((:
• تفكك الروابط االجتماعية.
• ضعف الدولة "االجتماعية" في بناء سياسات
ناجعة وتفعيلها لمحاربة الفقر والتهميش.
• تدني شروط العمل داخل المقاولة؛ فإذا كان
ونموذجا
مصدرا للثروة الوطنية
هذا التنظيم يعتبر
ً
ً
للنجاعة والفاعلية ،فإنه يظهر في المقابل بوصفه
آلة للهشاشة وآلة لإلقصاء ،ألنه يتطلب كفاءات
تخدم حاجيات السوق.
ومن هذا المنطلق ،يطرح المؤلف مسألة
معارضة التقهقر من خالل إبرازه كيفية توزيع
الثروات؛ فيشرح هذا التوزيع بإلزامية إغناء األكثر
((( ينظر:

Christophe Wulf, Anthropologie de l’éducation (Paris:
L’Harmattan, 1999).
(7) Robert Castel, Les métamorphoses de la question
sociale (Paris: Fayard, 1995), p. 404.

فقرا وتقليص الثروة لألكثر غنى .ولهذا يدعو
ً
السياسات العمومية إلى ضرورة اهتمامها ،على
ٍ
فعال ،بتوزيع الثروات األقل مساواتية ،هذا
نحو ّ
إن أريد تقليص الالمساواة السائدة في صفوف
أطفال مختلف الطبقات االجتماعية (ص .)1178
يتبنى هذا التصور ،في العمق ،المنطق نفسه الذي
يتبناه أمارتيا سين الذي يرى أن الفقر هو حرمان من
القدرات والحريات ،والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:
الولوج إلى التربية ،والولوج إلى الصحة ،والولوج
إلى الشغل ،واألمن الغذائي ،والمساواة المجالية،
والمساواة بين الجنسين ،والمشاركة في النقاش
العمومي ،وممارسة حق المراقبة والمساءلة ...
إلخ .ولذلك ،يؤكد سين "ضرورة تمكين األفراد من
هذه الحريات إن أريد تحقيق االلتزام االجتماعي.
فمن دون حرية جوهرية ،ومن دون القدرة على
معين ،ال يستطيع الشخص أن يكون
مباشرة فعل ّ
(((
مسؤول تجاه القيام بهذا الفعل"  .وفي هذا
ً
السياق ،يرى فرانسوا دوبي وديديي لبيروني أنه على
الرغم من نهج الدولة عدة سياسات تروم تحقيق
حماية اجتماعية لألشخاص في وضعية هشة ،فإن
هناك استمرارية للفقر وانتشاره
انتشارا ملحوظًا(((.
ً
ومع أنه قد ُأحدثت برامج تهم تحسين الحياة
االجتماعية للساكنة الحضرية ،فإن "الجماعات
كبيرا على مسائل التهيئة
المحلية تركز تركي ًزا
ً
اهتماما أقل لمسألة المرافقة االجتماعية
وتولي
ً
والثقافية لإلجراءات التي ُتبرمج لتنمية الساكنة
في وضعية هشاشة"( .((1وهو األمر الذي يدل هنا
على أن الالمركزية استمرت معها ظاهرة الفقر
(8) Amartya Sen, Un nouveau modèle économique.
)Développement, justice, liberté, Michel Bessières (trad.
(Paris: Editions Odile Jacob, 2000), pp. 369–379.
(9) François Dubet & Didier Lapeyronnie, Les quartiers
d’Exile (Paris: Seuil, 1992), pp. 221–222.
(10) Ibid.
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نظرا إلى ضعف السياسات المحلية في
واإلقصاء؛ ً
مواجهة هذه المعضلة ،ولهذا يدافع سورج بوكام
ونيكوالس ديفو عن "ضرورة تحقيق التكامل بين
الدولة المتضامنة والمدينة المتضامنة"( ((1لمواجهة
الفقر .إضافة إلى ذلك ،يرى كلود بير أنه لمحاولة
التصدي للتحديات التي يواجهها أبناء الفقراء،
ينبغي العمل على تحقيق مبادرات الشراكة بين
األسرة والمدرسة على الصعيد المحلي .ولذلك
أكد أهمية ثالثة مبادئ أساسية يجب أن ترتكز
عليها هذه الشراكة( ،((1وهي :مبدأ االلتقائية بين
المدرسة واألسرة؛ ومبدأ المعرفة ،أي فهم المدرسة
لألوضاع والصعوبات التي تعيشها األسر الفقيرة؛
ومبدأ االعتراف بانتظارات هذه األسر وبجهودها
واالعتراف بكرامتها وحقوقها .وفي هذا اإلطار،
يؤكد بير أن تغير العقليات والمواقف تجاه
المقصيين ينبغي أن يكون بمنزلة تغير المجتمع.
حاضرا بعمق في المستوى
نجد هذا التصور نفسه
ً
الثاني ألطروحة هذا الكتاب ،وهو المستوى الذي
بديل للتخفيف من الالمساواة بين األطفال،
يقترح ً
حيث إن مبدأ االعتراف وتفعيل التوزيع العادل
للثروات من بين المحركات األساسية لتنمية نمط
عيش الطفولة ،والرفع من جودته في مختلف
األوساط االجتماعية ،بال تمييز أو حيف .إضافة
إلى كل ما سبق ،إن قيمة البحث الذي قدمه
المؤلف في هذا الكتاب ال تكمن فقط في أهمية
أيضا في جانبه المنهجي.
الموضوع ،بل تتجلى ً

الالمساواة بين األطفال من جهة ،وفهم نمط
عيشهم من جهة أخرى .وشمل هذا البحث
مختلف المدن والضواحي والقرى الفرنسية،
واستغرق إنجازه المدة  .2018–2014واعتمد هذا
طفل
همت 35
ً
العمل على آلية دراسة الحالةّ ،
راوحت أعمارهم بين  5و 6سنوات يدرسون في
األولي ،جرى اختيارهم بعناية في فضاء
التعليم ّ
اجتماعي يتضمن الطبقات التالية :الطبقات
الشعبية ،والطبقات المتوسطة ،والطبقات العليا؛
بحيث يعيش آباؤهم أوضا ًعا اجتماعية متباينة
ثقافيا ولغو ًيا عال ًيا
ً
جدا (يمتلك بعضهم رأس مال ً
جدا ويتكلم بعضهم اآلخر الفرنسية بصعوبة وال
ً
لسد رمق جوعه) ،وينتمي إلى فئات
يجد
ً
مأكل ّ
مهنية مختلفة (مهندسون ،أطر القطاعين العام
والخاص ،مشتغلون في مهن ليبرالية ومهن
فكرية أو فنية ،أساتذة التعليم العالي ،والثانوي
واالبتدائي ،فالحون ،عمال ومستخدمون صغار،
أشخاص من دون شغل  ...إلخ) .واستهدف
البحث عينتين ،تضمنت األولى األطفال أنفسهم،
ت العينة الثانية لتجميع المعطيات
ص ْ
ص َ
بينما ُخ ِّ
الميدانية عن الفاعلين الذين لهم صلة مباشرة
بتنشئة األطفال ،والذين تجاوز عددهم  175فر ًدا،
وهم كما يلي :آباء (مقابلة ثالثة أفراد لكل أسرة)،
أشخاص لهم صلة وثيقة بالمحيط األسري مثل
الجدة ،المربية  ...إلخ (فرد واحد بالنسبة إلى كل
طفل) ،مدرسون ومدرسات في مدرسة التعليم
األولي (فرد واحد لكل طفل) .وفيما يخص
األدوات المنهجية المعتمدة لتجميع المعطيات
الميدانية ،ارتكز هذا البحث على استعمال ثالث
أدوات مهمة وهي كما يلي:

(11) Serge Paugam & Nicolas Duvoux, La régulation des
pauvres, 2nd ed. (Paris: PUF, 2013), pp. 76–80.

• المالحظات اإلثنوغرافية ،جرى القيام بها خاصة
داخل المدرسة (قاعة الدرس ،وفترة االستراحة)،
وفي بيوت األطفال.

 .3منهجية البحث وأهميتها

اعتمد المؤلف رفقة فريق بحثه على مقاربة
منهجية كيفية ،تهدف إلى دراسة أشكال

(12) Claude Pair, L’école devant la grande pauvreté
(Paris: Hachette, 1998), pp. 211–212.
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بالغا في التعلم والنجاح المدرسي
• أربعة تمارين لغوية موجهة إلى األطفال؛ يتعلق أثرت
تأثيرا ً
ً
األمر هنا بتقديم تمارين صغيرة ومختلفة لألطفال لألطفال (ص .)935–933
ترتكز على سلسلة من الصور المرسومة .تهدف
هذه التقنية إلى موضعة بعض الكفايات اللغوية  .2الالمساواة أمام االستقرار المهني
والشغور األسري لرعاية األطفال
للطفل (كفايات معجمية ،ونحوية ،وسردية).
جدا
ولقد تعامل فريق البحث مع هذه العينة بعناية أظهرت نتائج البحث وجود أوضاع متباينة ً
خاصة ،متمكنين من الطرائق الديداكتيكية التي على مستوى االندماج المهني؛ وهو ما يحدث
ينبغي التعامل بها مع األطفال ألنهم اعتمدوا مبدأ انعكاسات فورية على شروط تنشئة األطفال.
أيضا وجود تباين على مستوى شغور
وا ّتضح ً
التدرج في التمارين الموجهة إليهم.
اآلباء لرعاية األطفال.
• المقابالت المعمقة ،أجريت مع أفراد العينة
الثانية.
 .3الالمساواة على مستوى التنشئة
تكمن أهمية هذا البعد المنهجي في كونه يرتكز المالية لألطفال

على سلّم الحاالت الفردية ،وهو سلّم يقوم
على تعدد الميادين السلوكية وتنوع مؤشرات
الحياة االجتماعية .لذلك ،استطاع هذا البحث
فهم أصناف الالمساواة التي يعيشها األطفال في
حياتهم اليومية.

ثانيا :الالمساواة في صفوف
ً
األطفال بمختلف أشكالها

تعمق هذا الكتاب في تقديم عشرة أنواع لالمساواة
ّ
التي يعيشها األطفال؛ بحيث يعكس كل نوع
مستوى من مستويات التراتبية االجتماعية بين
الطبقات االجتماعية ،وأحيا ًنا بين مجموعات
أسرية داخل الطبقة نفسها.
 .1الالمساواة على مستوى السكن
ومكان اإلقامة

أوضح الكتاب أن نتائج البحث كشفت عن
وجود فوارق اجتماعية كبرى على مستوى
الدخل الشهري والوضع المهني لألسر؛ ما أدى
إلى إحداث الالمساواة االجتماعية على مستوى
ظروف السكن ومكان اإلقامة؛ وهذه الالمساواة

ّبين الكتاب أن األطفال منذ سن الخامسة يعيشون
مجموعة من التجارب التي تقود إلى توجيه
إدراكهم إلى المال وإلى طرق استعماله ،ومن
خالل تلك التجارب يستدخلون معنى الفقر أو
الغنى (ص  .)968ولمعرفة كيفية تم ّثل ذلك،
استفسر الباحثون اآلباء عن استعماالت أبنائهم
للمال (هل يحصلون عليه؟ بأي قدر يحصلون
عليه؟ كيف يستعملونه؟ وماذا يقول لهم آباؤهم
في هذا الشأن؟) .كما دعوا اآلباء إلى وصف
وضعيات شرائية مخصصة ألبنائهم أو جرت
بحضورهم .ولقد اتضح ،من خالل تحليل
خطاباتهم ،أن التنشئة المالية تختلف من وضعية
إلى أخرى داخل المجال االجتماعي ،حيث
خلص البحث إلى وجود أربعة أنواع لهذه التنشئة:
• تنشئة مالية قائمة على عادات االقتصاد لدى
األسر الشعبية ،حيث يتم تعليم األطفال بأن
يكونوا مقتصدين  économeفي استعمال المال،
وال سيما أن بعض اآلباء في هذه الفئة يعيشون
وضعية عطالة ،وبعضهم اآلخر يعرفون وضعية
مهنية غير مستقرة.
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• تنشئة مالية قائمة على عالقة انعكاسية
وتخطيطية للمال لدى أسر الطبقات المتوسطة
والعليا للقطب( ((1الثقافي.
• تنشئة مالية قائمة على التشجيع على االدخار
لدى أسر الطبقات المتوسطة للقطب االقتصادي.
• تنشئة مالية قائمة على التشجيع على الغنى لدى
أسر الطبقات العليا للقطب االقتصادي.
 .4الالمساواة على مستوى الولوج إلى
التعليم األولي

كشف البحث عن أن التعليم األولي( ((1ليس بمنزلة
لعبة لألطفال ،بل هو مجال لبناء استراتيجيات
اجتماعيا؛ بحيث تتباين
مبكرة للتنشئة المختلفة
ً
انتظارات اآلباء من ولوج أبنائهم لهذا التعليم،
بحسب تباين الطبقات االجتماعية .يحرص اآلباء
المنتمون إلى طبقات عليا على تعلم أبنائهم
غالبا موجهة نحو
مكتسبات طفولية مبكرة ،تكون ً
تحقيق التفوق المدرسي؛ وذلك لعدة دوافع من
أهمها :تفادي المشاكالت الموجودة في التعليم
العمومي ،والبحث عن بيداغوجية تعتمد ثنائية
اللغة .أما اآلباء المنحدرون من طبقات متوسطة،
فتهدف استراتيجيات تسجيل أبنائهم في التعليم
األولي إلى تشجيع تنمية حس العيش الطفولي،
حيث يقود ذلك على ٍ
نحو خفي إلى تنشئتهم
على المنافسة المدرسية التي ستمتد إلى المنافسة
ـدل من أن
( ((1استعمل المؤلف مفهوم "القطب"  ،Le pôleبـ ً
يستعمل مفهوم "رأس المال" الذي وظفه بيير بورديو في كتاباته
ح ــول الــام ـســاواة بـيــن الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة .فـمـثـ ًـا يـقــول بـيــرنــار
الهير" :األسر المنتمية إلى القطب الثقافي /االقتصادي Le pôle
ـدل م ـ ــن أن ي ـ ـق ـ ــول األسـ ـ ـ ــر ذات رأس الـ ـمـ ــال
 ،"culturelبـ ـ ـ ـ ً
الثقافي /االقتصادي.

( ((1التعليم األولي " ،"La maternelleهو المستوى التعليمي
الذي يكون قبل مرحلة التعليم االبتدائي ،أي رياض األطفال إن
صح التعبير.

فمثل أم الطفل مينغ  ،Mengوهي أستاذة
المهنيةً .
اللغة الصينية تتخذ طابع مقاولة ذاتية ،تحرص
دروسا قريبة من خصوصيات
على اكتساب طفلها
ً
المقاوالت .أما اآلباء المنتمون إلى طبقات شعبية،
فيحرصون على إحداث عالقات جيدة مع األطر
التربوية المزودة بمختلف الموارد التي تساعد
أبناءهم على االندماج المدرسي واالجتماعي؛ إذ
يعتبرون المدرسة بمنزلة مأوى وحاضنة ألبنائهم؛
اجتماعيا ينهض به عدة
دعما
ألنها تقدم لهم
ً
ً
فاعلين ،مثل لجنة دعم األسر بال مأوى وبال وثائق
اإلقامة ،وجمعية اآلباء ،وأطباء  ...إلخ.
 .5الالمساواة على مستوى التنشئة
النقدية وروح االستقاللية

أثبتت نتائج البحث ،بخصوص التنشئة النقدية
وتبني روح االستقاللية ،أن الحاالت المدروسة
تتميز بوجود نموذجين تربويين مختلفين.
يتجلى أولهما في النموذج التربوي العقالني
الذي يحضر لدى األسر المنتمية إلى طبقات
عليا ومتوسطة ،حيث يعيش أبناؤها في وسط
اجتماعي يتميز بتنمية المواقف النقدية بشأن
ميادين عديدة؛ إذ ينتقد اآلباء :الوسط المدرسي،
والوسط السياسي ،والمواقف الدينية الدوغمائية،
والتصورات النمطية للنوع االجتماعي.
أما بالنسبة إلى النموذج التربوي الثاني ،فيتمثل
في النموذج التربوي التبعي ،أي شمولي بتعبير
مارسيل موس( .((1ويحضر هذا النموذج داخل
األسر الشعبية .ويخضع أبناء هذه المجموعة
إلى تدخالت مباشرة آلبائهم ،حيث يتم إعدادهم
الستدخال فكرة أن السلطة تمارس من الخارج؛ إذ
(15) Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de
l’échange dans les sociétés archaïques (Québec: Les
classiques des sciences sociales, 17/2/2002 [1923–1924]),
accessed on 1/8/2021, at: https://bit.ly/3GCC7Zs
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يتجلى ذلك في تربيتهم على الخضوع للتعليمات إما على ٍ
نحو مفصل وعفوي ،وإما عبر اإلجابة
في البيت كما في القسم.
عن أسئلة ،أو عبر تحوير هذه األسئلة إلى
خطابات سردية قصيرة (ص .)1069

 .6الالمساواة على مستوى رأس المال
اللغوي

 .8الالمساواة على مستوى األوقات
حاول البحث في هذا النوع من الالمساواة فهم الحرة

كيفية اكتساب األطفال ،منذ السنوات األولى،
اجتماعيا مع
طرائق الكالم والعالقات المختلفة
ً
اللغة ،أكانت شفوية أم كتابية ،التي تجهزهم
بموارد المتساوية ثم تصنفهم في تراتبية مدرسية
ثم اجتماعية (ص  .)1029ولقد اهتم البحث في
هذا الجانب بالممارسات واالستعدادات األبوية
التي تش ّكل موارد لغوية أسرية ،تتباين بتباين
تنشئات الطبقات االجتماعية.
 .7الالمساواة على مستوى القراءة
والكالم

اهتم البحث ،إلى جانب المستوى السابق،
بدراسة مستوى آخر من مستويات فهم اآلثار
اجتماعيا في
المبكرة للتنشئات الالمتساوية
ً
ميدان اللغة .وقد أثبت أن هذه الالمساواة
تتمظهر في مستويين أساسيين يحضران
لدى أسر الطبقات العليا والمتوسطة مقابل
غيابهما لدى أسر الطبقات الشعبية :التملك
المبكر للقراءة واللغة المكتوبة ،وتملك
اللغة الشفهية .ولقد أوضحت نتائج البحث،
بخصوص اإلنتاجات اللغوية الشفهية لألطفال،
أن أبناء الطبقات العليا والمتوسطة اعتادوا على
التفاعل مع آبائهم ومع راشدين آخرين؛ ولذلك
أمرا عاد ًيا
كان تفاعلهم مع أسئلة الباحثين ً
بالنسبة إليهم ،عكس أبناء الطبقات الشعبية.
ويظهر هذا االمتياز لدى المجموعة األولى
من األطفال في اكتسابهم عادة التحدث عن
يومهم الذي يقضيه كل منهم؛ وهي عادة تجري

توجد ممارسات خارج الوسط المدرسي تنتج
استعدادات تساهم في رفع التحصيل الدراسي،
وهي األلعاب والممارسات الثقافية والفنية
خالل األوقات الحرة؛ ما يجعل هذه الممارسات
دورا مركز ًيا في بناء الالمساواة االجتماعية
تؤدي ً
منذ الطفولة المبكرة (ص  .)1095وتتجلى هذه
الالمساواة ،بحسب ما كشفت عنه نتائج البحث،
في مستويين :الممارسات الترفيهية لألوقات
الحرة الخارجية (الذهاب إلى المسرح ،والتردد
على السنيما والمعاهد الموسيقية والمتاحف)؛
والممارسات الترفيهية الداخلية (أي قضاء الوقت
الحر باستعمال الخيرات الثقافية والفنية التي تتوفر
عليها األسرة ،كقراءة الكتب ،ومالزمة المكتبة
األسرية ،واستعمال أشرطة سمعية بصرية ورقمية
 ...إلخ) (ص  .)1097وقد اتضح أنه كلما ارتفع
المستوى االجتماعي لألسر ،تحققت الممارسات
الثقافية والفنية لألطفال ،وأدى ذلك إلى امتالكهم
استعدادات تعيد إنتاج الطبقة االجتماعية التي
ينحدرون منها .غير أن العالقة مع هذه الممارسات
تختلف من فئة إلى أخرى داخل الطبقة الواحدة؛
نظرا إلى تباين استراتيجيات كل فئة.
ً
 .9الالمساواة على مستوى الرياضة

أثبت هذا البحث أن ممارسة النشاطات الرياضية
رياضيا فحسب ،وإنما هي
عمل
لألطفال ليست
ً
ً
عمل يهدف إلى تعلم أشياء أخرى ،بل تعتبر "ذوقًا
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رياضيا"(ُ ((1تبنى من خالله الفوارق االجتماعية ب .ال ـ ــام ـ ـس ـ ــاواة فـ ــي صـ ـف ــوف األط ـ ـف ـ ــال ع ـلــى
ً
ويعاد إنتاجها .وتقود هذه النشاطات بطبيعة الحال مستوى الصحة والتغذية

إلى تشكيل استعدادات المتساوية في المسار
نتاجا إلعادة إنتاج
المدرسي والمهني؛ ألن ذلك ُي ّ
عد ً
التجارب الرياضية الالمتساوية في صفوف األطفال.
لذلك ،خلص البحث إلى وجود أربع مجموعات
المتساوية على مستوى ممارسة الرياضة:
• المشاكالت الصحية والسلوكات الغذائية للفقر
بالنسبة إلى األسر المنتمية إلى الطبقات الشعبية
• منطق اإلقصاء لدى الطبقات الشعبية الهشة.
الهشة.
• منطق التلطيف لدى الطبقات الشعبية المستقرة،
• الوضعية الصحية والغذائية المستقرة ألبناء
حيث تتميز هذه المجموعة بممارسة رياضات
الطبقات الشعبية المستقرة.
مؤسساتيا.
غير منظمة
ً
• بين احترام المعايير الغذائية وبناء مسافة نسبية
• منطق إثبات الذات لدى أبناء الطبقات عن الجسد الطبي بالنسبة إلى األسر المنتمية إلى
المتوسطة ذات القطب الثقافي.
الطبقات العليا ذات القطب االقتصادي.

أن تغذية األطفال وكذلك االستهالك
أثبت البحث ّ
الطبي لألسر يتغيران بداللة الخصائص االجتماعية
لآلباء ،ولذلك كشف عن وجود اختالفات بين
أربع فئات اجتماعية:

• منطق تحقيق المنافسة لدى الطبقات المتوسطة • تعلّم ممارسات الصحة بوصفها أسلوب عيش
بالنسبة إلى أسر الطبقات المتوسطة والعليا ذات
ذات القطب االقتصادي ولدى الطبقات العليا.
القطب الثقافي.
 .10الالمساواة على مستوى الجسد:
اللباس والصحة والتغذية

أثبت البحث وجود مسافة تفصل أبناء الطبقات
اجتماعيا عن بقية األطفال اآلخرين،
المهيمنة
ً
وذلك على مستوى ثالثة أنواع من اإلمكانيات:
اللباس ،والصحة ،والتغذية.

أ .مظهر األطـفــال يعكس الــامـســاواة ورهــانــات
التمايز

خاتمة
في الختام ،يمكن القول إن هناك ثالث مالحظات
تهم موضوع الالمساواة في صفوف
أساسية ّ
أول ،لقد
األطفال الذي يتضمنه هذا الكتابً .
كشفت نتائج البحث المعروضة في الكتاب عن
مختلف مظاهر الالمساواة ،الصريحة والضمنية،
السائدة في صفوف األطفال؛ وهو ما جرى إغفاله
في السوسيولوجيا وفي حقول علمية مجاورة.

يكشف المظهر اللباسي والجسدي لألطفال
ثانيا ،استطاع هذا العمل البحثي أن يجعل المقاربة
ً
عن الالمساواة االقتصادية ،وعن الوضعية التي الفهمية في خدمة المنطقين المنهجيين الفرداني
يتخذونها داخل المجال االجتماعي.
والكلياني؛ بحيث تم ّكن فريق البحث ،عبر
 (16) Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, 2 ed.استعماله أدوات منهجية كيفية ،من فهم المعنى
 (Paris: Les éditions de Minuit, 2002), pp. 173–174.الذي يضفيه اآلباء على نمط عيشهم هم وأطفالهم
nd
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 لقد توفّق هذا الكتاب في إثارة موضوع،إجمال
ً
 مبر ًزا الواقع اليومي،راهني في الحقل العلمي
للمساواة التي يعيشها األطفال في سياقات
ّ
 يالحظ أن، لكن مع ذلك.اجتماعية مختلفة
 هي،موضوع الكتاب لم يتناول مسألة أساسية
مسألة "اإلعاقة" في عالقتها بالالمساواة في
أطفال
صفوف األطفال؛ بحيث لم يشمل البحث
ً
ذوي اختالفات صحية ينتمون إلى طبقات
 ليكشف عن نمط عيشهم،اجتماعية مختلفة
 ولهذا تم ّثل.داخل أوساط اجتماعية متنوعة
جديدا للبحث تنهض به أعمال
أفقا
ً هذه المسألة
ً
.سوسيولوجية الحقة

 وكذلك رصد أشكال الالمساواة في،من جهة
.صفوف األطفال من جهة أخرى
 أوضح الكتاب أن الالمساواة في صفوف،ثال ًثا
نتاجا لعالقات
ً  تكون،األطفال هي ظاهرة بنيوية
وتفاعالت يتداخل فيها ما هو اجتماعي وثقافي
 ولهذا. إلخ... بما هو اقتصادي وصحي وسياسي
أكد ضرورة إعادة النظر في مسؤولية المجتمع إزاء
 ولذلك دعا السياسات العمومية إلى.هذه الظاهرة
الحرص على تفعيل التوزيع العادل للثروات من
أجل تقليص الهوة الشاسعة بين أغنياء المجتمع
ملموسا في الحياة
تأثيرا
ً
ً  وهي هوة تؤثر،وفقرائه
.اليومية للطفولة
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ألنه يحمل داللة على هوية مشتركة في صيغة
موقعة الكتاب وأهميته
الجمع ،وهو موضع جدل وقلق وريبة وإزعاج
المعرفية
أيضا ،في فضحه األوهام التأسيسية التي تركن لها
ً
عد كتاب جوديث بتلر قلق الجندر:
ُي ّ
فكرة الذات.
احتجاجيا
النسوية وتخريب الهوية كتا ًبا
ً
ونقد ًّيا بامتياز ،له موقعه المتميز في حقل كما تثير فكرة تحوم حول ذات "ما قبل القانون"،
الدراسات الثقافية والجنسانية ،تتجاوز فيه بتلر في نوع من االستدعاء للقبلي الالتاريخي باعتباره
التحديدات البيولوجية أو مقوالت المنهج األساس الوهمي ال ّدعائه الخاص للمشروعية
النفسي ،لتقدم رؤية اجتماعية فلسفية مختلفة والقانونية ،وهو ما تتش ّكل في كنفه الذات.
ظل نظام القوى المهيمنة واالستراتيجيات فالقانون بالنسبة إلى بتلر "ينتج ومن ثم يخفي
في ّ
السياسية ضد الجنسانيات الهامشية .الكتاب فكرة وجود ذات 'قبل القانون' ،وذلك من أجل
مقدمة
جريء في طرحه ،حين يناقش النشاط الجنسي استدعاء تلك التشكيلة الخطابية بوصفها ّ
الحقا أن تشرعن تلك الهيمنة
بعيدا عن المعيارية أساسية ،من شأنها
ً
وتصور المتعة،
لألفراد
ً
ّ
والمركزية الجنسية .حظي بأهمية واسعة في حقل الضابطة الخاصة للقانون" (ص  .)69وتتم ّثل
دراسات الكوير  Queerالنفتاحه المعرفي المب ّكر ،الجينيالوجيا النقدية التي تطمح إليها بتلر في
مرجعا أساسيا في نظريات الجنسانية صياغة نقدية لمقوالت الهوية التي قامت البنى
حاليا
و ُي ّ
ً
ً
عد ً
والنقد الثقافي والنسوية .كما يتسم بالتمرد القانونية المعاصرة بتوليدها وتطبيعها وتثبيتها،
ّ
األسلوبي والصعوبة في عرضه ألسئلة االختالف وهي ممارسات مشرعنة للحقل المعاصر للسلطة.
الجنسي والجسد األنثوي .وقد م ّثل منذ ظهوره وتناقش بتلر في المبحث الثاني "الترتيب اإلجباري
عمل
ً
ً
أصيل وحقق حفاو ًة في لغات العالم كلها ،للجنس /الجندر /الرغبة" ،فكرة تش ّكل الجندر
ثقافيا للجنس ،أو باعتباره مرآ ًة
تأويل
وينقل اليوم إلى اللغة العربية ،بترجمة المفكر بوصفه
ً
ً
ثقافيا بالقوة ،لضبط
وأن الذات ُتش َّكل
فتحي المسكيني ،لعلّه يفتح نقاشات ثقافية للجنسّ ،
ً
بشأن ممارسات الهويات الجنسية ،في ّ
تعريفا للجندر هو
تقدم
ً
ظل وسط وحدتها وشموليتها .كما ّ
تفشت فيه الدوغمائيات الجنسية
المتسيدة "الوسائل الخطابية الثقافية التي من خاللها تكون
عربي ّ
ّ
والمكبوتة.
الطبيعة المجنوسة أو يكون جنس طبيعي ما شي ًئا
سابقا على الخطاب"
منتجا ومثب ًتا بوصفه
سطحا ً
ً
ً
(ص  .)78وتحاول عبر هذا المطلب مساءلة
الفصل األول :ذوات
الجنس ،هل هو طبيعي ،هرموني ،وهل هناك
الجنس /الجندر /الرغبة
جينيالوجيا بمقدورها أن تعرض الخيارات الثنائية
تقترب بتلر في المبحث األول "النساء بوصفهن
متغيرا؟
بناء
بوصفها
ً
ً
الذات التي تدور حولها النسوية" ،من ذات النساء
(بالجمع) التي يتعذّ ر توثيقها بفهم ثابت أو دائم ،وتسائل في المبحث الثالث "الجندر :الخرائب
فهي خارج أي تطويق عقالني أو تثبيت داللي الدائرية للنقاش المعاصر" عن كيفية بناء ثقافي
يحفها .وتقدم مصطلح "النساء" بصيغة الجمع ،مختلف للجنس ،وكيف يقع بناء الجندر وأين؟
ّ
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تسأل بتلر عن الطرائق واآلليات التي يوحي بها
هذا البناء .بعبارات أخرى ،سعت بتلر الستشكال
موقع الذات والجندر وإعادة تفكير جذرية في
مقوالت الهوية ،إلحاح نقدي يزحزحها عن البعد
الذكوري ،ويدعو إلى حق النساء في التفكير
بطريقة ليست واحدة ،كما ستشير إليها مع لوسي
إريغاراي .Luce Irigaray
كما ناقشت أفكار سيمون دي بوفوار Simone de

 Beauvoirالتي دعت إلى أن يكون جسد األنثى
الوسيلة لحرية النساء ،أي إنها تسقط جنس األنثى
بال وعي في جسدها فحسب .وفيه تكريس مبالغ
فيه لجدلية العبد والسيد ،أو لمقوالت االقتصاد
الداللي الذكوري واإللحاح الديكارتي لثنائية
العقل (الذكورة) /الجسد (األنوثة) ،وهذا من شأنه
أن يوطّد عالقات الخضوع والهيمنة والتراتبية
السياسية .تنتقد بتلر هذه الرؤية الكالسيكية
مع بوفوار ،وتنتصر لفكرة إريغاراي الناقمة
على أي تصور ذكوري–قضيبي للذات النسوية
للداللة على جنس األنثى ،فهذا النمط المعرفي
تخيالت رغبته الخاصة
ّ
يكرس فكرة إعادة إنتاج ّ
اسميا ثاب ًتاُ ،يخسف
وتحديدا
ذاتيا،
ً
ً
المتضخمة ً
العنصر األنثوي و ُيقبعه تحت عباءة الذكوري.
لكن هل األنثوي هو ما ُيبنى باعتباره جسمانية
متن ّك ًرا لها؟ في إطار تقديمها اإلكراهات الداللية
والخطابية التي تمارس على الجندر ،تشير إلى
وجود دالالت معارضة لها .هنا تناقش بتلر بعمق
أفكار النسوية الفرنسية إريغاراي بشأن جنس
األنثى باعتباره الذات التي ليست واحدة ،ألن
المقوالت العقالنية والتصورات الكونية تفترض
رسما للجوهر
تحديدا ماهو ًيا لألشخاص ،أي
ً
ً
والباطن ،أو افتراض شخص جوهري حامل جملةً
من الصفات الماهوية وغير الماهوية المختلفة،
سلفا .إن المنظور النسوي عند
أي إنه مجندر ً

إريغاراي ،الذي تتفق معه بتلر إلى حد بعيد في
ثنايا نقدها التخريبي للنسوية ،يرى في الجنس
األنثوي نقطة غياب لغوي ،وعدم إمكان جوهر
وهما ذكور ًيا
حم ٌال ً
مدلول عليه نحو ًيا ،أي إنه ّ
أساسيا بامتياز .مقولة إريغاراي "الجنس ليس
ً
أي نقطة تأسيسية للجنس
تقوض ّ
بواحد"ّ ،
األنثوي ،وتفضح التصورات الشمولية المنغلقة
ضمن الدعامتين األساسيتين للمركزية القضيبية
"األنا واآلخر" .انطالقًا من كشف زيف الداللة
يماط اللثام عن البنية الكاملة للتمثيل بوصفها بنية
غير مالئمة.
في المبحث الرابع "في تنظير الثنائي واألحادي،
وما وراء ذلك" ،تواصل بتلر مناقشة النزعة
اهتمت
الماهوية والكونية للهوية األنثوية التي
ّ
بها النظرية النسوية المعاصرة ،حيث ح ّثت فيه
تكيف
على ضرورة مساءلة عالقات السلطة التي ّ
تقوض فكرة
إمكانات الحوار وترسم حدودهاّ ،
إمبرياليا ،أو حيلة
تمثل
الوحدة التي تعكس
ً
ً
تكرس
من نوع جديد لألنساق الذكورية التي ّ
فكرة إلغاء اآلخر بطريقة مبطّنة ،وتحاول عقلنة
الشق
النزعة الذكورية وتوسعة حقولها .عبر هذا
ّ
تواصل بتلر إثارة التفاوت النظري بين دي بوفوار
وإريغاراي ،فبينما تلتفت األولى إلى التبادلية
الفاشلة لجدلية غير متناظرة ،تقترح الثانية أن
الجدلية نفسها في التفصيل المونولوجي القتصاد
داللي ذي نزعة ذكورية.
تواصل بتلر في المبحث الخامس "الهوية،
الجنس ،وميتافيزيقا الجوهر" زعزعة المقوالت
الفلسفية في فهم الذات والهوية الشخصية التي
تدعي التماسك الداخلي للهوية وترجيح المعايير
ّ
اجتماعيا ،ألن هويات
المعقولية والحفاظ عليها
ً
التكيف مع المعايير التي
الجندر تفشل في
ّ
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تسلّطها عليه أنساق الثقافة .وتنتقد أي تفكير
ومؤمن للجنس والجندر والجنسانية،
مستقر
َّ
ألن الهوية ناجمة عن اإلنجازات والممارسات
الثقافية والخطابية ،وتروم إلى لعب فوضوي
وتشتيتي ومتنافر للصفات الذي يفشل في مطابقة
النماذج التسلسلية ،يقاوم االندماج واالنصهار في
إطار الجاهز لألسماء األولى ،أو النعوت الثانوية
والممارسة الجنسية والرغبة (ص .)95
أيضا هذه الرغبة التدميرية للنساء اختالفًا
تحمل ً
لتعدد تخريبي لجوهر الذات،
موقعا
بوصفهن
ّ
ً
وهنا تعود إلى تقديم أفكار مونيك فيتيغ
نظاما
 Monique Wittigونقدها ،والتي تقترح
ً
شبقيا غير مركزي–قضيبي لتبديد أوهام الجنس
ً
والجندر والهوية .انتقدت فيتيغ النظام الرمزي
الذكوري باقتراح ذات سحاقية تعادله ،وتستخدم
هذه الذات اللغة ،أو تصبح اللغة أداة لوجود ذات
معرفية قبل اللغة ،مسؤولة عن إنتاج مقولة الجنس
حد ذاتها وعن تطبيعها ،لكن ترى بتلر في
في ّ
انضواء تحت ضرب الميتافيزيقا
بعض أفكار فيتيغ
ً
الجوهرية المؤكدة للنموذج المعياري لإلنسانوية.

يفرخ هذا القانون
واستراتيجيات االنزياح"ّ ،
خا مكررة معيار ًيا وخاضعة لسلطة
األبوي نس ً
إن استنساخ أشكال التنظيمات الثقافية
القوةّ .
للجنادر يستمد نفوذه من التكرار بوصفه آلية
إعادة اإلنتاج الثقافي للهويات .دعوة بتلر في هذا
حث على ممارسة خطابية مفتوحة
الفصل هي ّ
باستمرار أمام إعادة الداللة .وتضع بتلر هذا
التكرار للمساءلة والتشكل الثقافي للجندر قيد
البناء ،وهي في ذلك توافق مقولة سيمون دي
بوفوار الشهيرة ،إن المرأة نفسها هي مصطلح في
سيرورة ،أي في صيرورة.
عبر هذه الدعوة االنزياحية لسلطة اللغة ،ترى
بتلر أن األنثوي هو العنصر المتن َّكر له ،المقصي
داخل نسق الثقافة ومنظومة الجنسانية ،ألن الذات
الذكورية مجرد بناء تخييلي أنتجه التناغم الواضح
مع سلطة اللغة في إخضاع النساء عبر القوانين
القربى ،واألنثوي في
األبوية التي تحرم ِسفاح ُ
ذلك عبارة عن داللة بتر ونقص.

الفصل الثاني :في التحريم
تختم بتلر هذا المبحث مستخلصة أن الجندر والتحليل النفسي وإنتاج قالب
يتشكل هوو ًيا على نحو إنجازي بوساطة التعابير الجنسانية الغيرية

نفسها التي ُيفترض أنها نتائج ناجمة عنها
(ص  ،)107منتقدة أنطولوجيا الجواهر والماهيات
باعتبارها زائد ًة على الحاجة .بعبارات أخرى،
يحمل الجندر دالالت عائمة وزئبقية ،مش ّكلة
دائما عمل
الهوية التي ّ
تدعي أنه هي ،الجندر ً
عمل من طرف ذات
نقوم به  ،A doingلكنه ليس ً
يمكن أن يقال إنها توجد قبل العمل .the deed
تواصل بتلر مناقشة القانون األبوي الذي يوطّد
لعالقات الخنوع والهيمنة في المبحث السادس
من الفصل األول للكتاب حول "اللغة والسلطة

يعالج هذا الفصل قضايا المرأة واألنوثة من
منظار التحليل النفسي ومقاربات البنيوية
واألنثروبولوجيا ومنزلتها في التحريمات
المؤسسة للجندر وسلطتها وافتراءاتها لتبرير
ّ
مفهوم كوني للذات اإلنسانية ،وهذه التحريمات
دوما بمصالح الحاضر
يجسدها "القبل" الملطّخ ً
والمستقبل ،ال تتر ّدد بتلر في الحاجة المتواصلة
إلى السؤال وإثارة القلق ضد أي هرمية توظّف
ثل عليا ومعيارية
تمجد ُم ً
الخرافات القبلية التي ّ
قسرا على الهوية الجنسية .عبر هذا
وتسلّطها
ً
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الفصل تستثمر بتلر أفكار جاك الكان Jacques

 Lacanوسيغموند فرويد ،Sigmund Freud
أيضا تصورات ليفي ستراوس –Lévi
فاحصة ً
 Straussحول قواعد التبادل والقرابة ،مقتربة من
مدارات الثقافة وآليات بناء الجندر وطموحات
المشروع السياسي وتثبيتات البنيوية.
دارت صفحات المبحث األول حول "التبادل
النقدي في البنيوية" ،تناقش فيه بتلر أهمية اللغة
في وسم الرمزي وتأسيسه للحفاظ على السالمة
األنطولوجية للمتكلمين ،حين تساهم اللغة
في هيكلة القانون األصلي الذي يمنع االتحاد
السفاحي بين الولد واألم ،كما نظّر له الكان.
فالنساء بالنسبة إلى الفكر الرمزي مثل األلفاظ،
تتم مقايضتهن ،لكن تجادل بتلر هذا القانون
يكرس متوالياته التوليدية والسلطوية غير
الذي ّ
المقصودة والمبطلة ذاتها ،وتعيد قراءة القانون
البنيوي والسردي في تفسير االختالف الجنسي،
مخضعةً هذه القوانين لمنطق الشك والسؤال
لزعزعة أوصارها (ص .)136
تمامية ،ومن
نسقيا أو
كل
رأت البنيوية في اللغة ًّ
ّ
ً
تخصص هوية ثقافية ذكورية حاوية
هناك تتولّد أو
ّ
الكل .لكن حاولت ما بعد البنيوية مع فوكو أو
جس التباعد بين ُرك َني العالمة اللغوية
دريدا
ّ
(الدال والمدلول) وهي لحظة االختالف اإلرجائي
لما تقدمه من إزاحات للمركزية القضيبية التي
وكرست
ّ
يروج لها النظام الرمزي مع ستراوسّ .
أفكار هذا األخير الوظيفة الرمزية والشعائرية للهوية
الجماعية ،لكن المرأة ال هوية لها كما تقول بتلر،
فهي مصطلح عالئقي بين مجموعة من الرجال،
وال هي تبادل هوية في مقابل أخرى (ص .)131

عالية التنظيم التي تهيكلها اللغة حفاظًا على سالمة
إل من
ما ،لتأسيس الذات ،لكن الذات ال تتكلم ّ
أجل إزاحة الرغبة نحو حاالت لعدم اإلشباع ،أو
البقية الباقية والتحقق البديل للرغبة غير المشبعة
ألن الذات وهي تتحدث
كما تراه بتلر (ص ّ ،)138
عن طريق اللغة والكالم ،تبحث عن تعويض أو
ٍ
امتالء للّذة ال يمكن استردادها ،بعبارة أخرى تفشل
اللغة ضمن النظام النفسي للذات في بناء داللة
ثابتة ،وتمثل الممارسات الثقافية للهويات الجنسية
أبدا.
تصعيدا ال يشبع ً
ً
تواصل بتلر مناقشة أفكار الكان في المبحث
الثاني "الكان ،ريفيير واستراتيجيات التنكر"،
حين تتساءل عن "التنكر" أو التق ّنع ،وهل هو
انعكاسا للقضيب،
الذي يبني األنوثة بوصفها
ً
ألجل إخفاء اإلمكانات الجنسية المزدوجة الميول
التي تخرق البناء غير الملتحم لألنوثة المجنوسة
على نحو غيري؟ (ص  .)146إن األنثوي ينهض
على التنكر ،على ماليخوليا جوهرية لدى النساء.
فلدى هذا التنكر ازدواجية ماليخولية ،عبر االبتالع
واالستبدان ،وهو ضرب من التماهي الماليخولي
تقمص وارتداء ،وهذا ما سيضع
مع الجسدّ ،
الجندر داخل فلك واسع للكآبة ،أي القناع الذي
يخفي هذا الفقد ويرفض المعايير الثقافية التي
فرضتها عليه السلطة االجتماعية.

كما تنتقد بتلر هذا التخصيص األنطولوجي
المركزي عند الكان الذي تتأرجح مقوالته بين
"كينونة من أجل" (ذات ذكرية) لتنصيب نسق
قانوني ذكوري وأبوي ،وحصول المرأة على
يحقق
قضيب مقموع مرتبط بجسدها ،من شأنه أن ّ
إل الوعد
استقالل ذاتها بشكل وهمي ،ما هي ّ
باالنتقال إلى الحديث الالكاني عن قانون رمزي الزائف المستمر من أجل استعادة المتعة السابقة
للقرابة ،وهي عبارة عن شبكة من اإلزاحات الليبيدية على التفرد (ص .)142
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تنحصر مهمة بتلر في تأمل نقدي حول أنطولوجيا
تفكيكيا بارود ًيا ،Parody
بناء
الجندر بوصفها ً
ً
أو ربما اقتفاء أثر اإلمكانات المتحركة للتمييز
المراوغ بين "الظهور" و"الكينونة" (ص .)145
تواصل بتلر مناقشة الماليخوليا وأثرها في الهوية
الجنسية في المبحث الثالث "فرويد وماليخوليا
الجندر" ،فالماليخوليا ال تتعارض مع الحداد،
فهي "حزن شهواني" كما تصفه جوليا كريستيفا
 ،Julia Kristevaالماليخوليا هي السبيل الوحيد
الذي من خالله يستطيع األنا أن يبقى على قيد
الحياة بعد فقدانه روابطه الجوهرية باآلخرين
(ص  ،)166تجاوز هذا التماهي ،يصبح بنية
جديدة لهوية اآلخر عبر االستبطان الدائم لصفات
اآلخر .وأشار فرويد إلى أن بنية الحداد هي
البنية األولية لتكون األنا ،تجربة فقدان كائن
بشري آخر نحبه ،يمكن أن يقال عن األنا أنه
يبتلع  Incorporateذلك اآلخر في بنيته نفسها.
بعبارة أخرى ،استبطان الفقد هو أمر تعويضي،
إحجاما عن الموضوع ،بقدر ما هو احتفاظ
ليس
ً
به بطريقة نفسية ،واالعتبار السردي الكتساب
الجندر هو تكتيك لتضخيم الذات في صلب
التحريم نفسه.
الحب
تذهب بتلر إلى أن التماهي مع حاالت
ّ
المفقودة المميزة للماليخوليا ،إنما يصبح بمنزلة
الشرط المسبق بالنسبة إلى عمل ِ
الحداد .وتطرح
بتلر سؤالها "ما هي على وجه الدقة طوبولوجيا
الحياة النفسية التي في نطاقها يقيم األنا تجارب
الحب المفقودة في مسكن دائم؟" (ص .)170
ّ
تعقد حاالت االستبطان حاالت الفقد بالنسبة
ّ
إلى األنا ،هذا األخير الذي يعيش تجربة اإلزاحة
واالنقالب واإلفراط ،وأحيا ًنا قمع التعبير عن
الرغبة .يشتمل بناء األنا الباطني على استبطان

أيضا .وترى بتلر أن تماهي
هويات الجندر ً
الجندر هو ضرب من الماليخوليا ،حيث يكون
تحريما،
جنس الموضوع المحرم مستبط ًنا بوصفه
ً
ويعاقب هذا التحريم وينظم هوية الجندر
المنفصلة عن األخريات وقانون الرغبة المغايرة
جنسيا.
ً
تعقد الجندر
تنتقل بتلر في المبحث الرابع " ّ
تورط اللغة في تأسيس
وحدود التماهي" ،إلى ّ
لغة االستعادات الزائفة ،حيث تكون المشاعر
تصد
مثبتة عبر مفاعيل التحريم .بعبارة أخرى
ّ
اللغة الذات المتكلمة عن األصول الليبيدية
المقموعة لكالمها .وهنا تعرض أفكار نيكوالس
أبراهام  Nicolas Abrahamوماريا توروك Maria
تهيئ في
 Torokحول اجتياف خاصية الفقد التي ّ
األم
الحداد مكا ًنا فار ًغا ،يتف ّتق من فقدان جسد ّ
بوصفه مكا ًنا فار ًغا تنشأ فيه األلفاظ ،جسد األم
يعبر عنه الفم الفارغ
بوصفه موضو ًعا
ّ
للحب ّ
كشرط للكالم والداللة (ص  .)180يكون الكالم
استعار ًيا بالضرورة ،ويبقى موضوع الرغبة في
األولي أو االستبدان،
انزياح دائم ،يؤدي هذا الفقد ّ
باعتباره نشاطًا مضا ًّدا لالستعارة ،أن يأخذ الفقد
بشكل حرفي على الجسد أو فيه ،وتتشكل هوية
الجندر انطالقًا من ذلك الرفض ،من حظر سفاح
المحارم الذي ترى بتلر أنه أشد وطأة من الحظر
ضد المثلية الجنسية .بعبارة أخرى ،جرى إنشاء
للرغبة البدئية ،ثم إنكارها،
الهوية من ذلك الفقد ّ
ثم نقل ذلك المسار اإلنكاري عبر الكآبة أو الوقاية
الماليخولية.
في المبحث الخامس "في إعادة صياغة التحريم
بوصفه سلطة" ،تتحدث بتلر عن التحريم الذي
حيا بوصفه قانون رغبته،
ّ
يؤسس "الذات" ويبقى ًّ
أي إن حظر سفاح القربى يصف ويعيد إنتاج
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التمييز بين الجنسانية الغيرية المشروعة والمثلية
غير المشروعة ،تشتغل بتلر ضمن ما ال يمكن
التفكير فيه داخل الثقافة ،المقصي ،ومأسسة
الرغبة وعدم إشباعها ،وهو نتيجة قمع اللذة أو
الحاجة األصلية المرتبطة بجسد األم ،فاسترداد
متخيلة ،تدخل ضمن
اللذة ما قبل القانون هي
ّ
االستيهامات غير المتناهية للرغبة ،لكنها تصبح
إنتاجا للقانون الذي يعمل بعد ذلك باعتباره
ً
تحريما لها.
ً

الفصل الثالث :أفعال جسدية
تخريبية
في المبحث األول "سياسة الجسد حسب
معمقة لمسار
كريستيفا"ّ ،
قدمت بتلر جولة نظرية ّ
كريستيفا وتنظيرها النسوي في حقبة الثمانينيات.
لكن ال تتورع بتلر عن تقديم نقد حا ّد لنظريتها التي
ترى فيها من األبوية والمركزية القضيبية ما يكفيها
لتكريس ثبات الذات وصنمية الجندر ،كريستيفا
التي انطلقت من محاولة قراءة تقويضية ألفكار
الكان ،بابتكار موقع أنثوي لقانونه األبوي والرمزي
للغة  ،Symboliqueحيث اهتمت بالسيميائي
تعدد ًيا مزعز ًعا
عدا لغو ًيا ّ
 Sémiotiqueالذي يمثل ُب ً
بديل لذلك تبعية جذرية
القانون األبوي ،ويحمل ً
للطفل تجاه جسد األم .وستكون مفردة السيميائي
بديل من مقولة الرمزي الالكانية ،وفيها تتخذ
ً
اللغة الشعرية استردا ًدا للجسد األمومي .لكن
فخ إقرار السيميائي للعنصر
وقعت كريستيفا في ّ
الرمزي على نحو ثابت ،وهو إقرار بالحفاظ على
بنية أبوية لها استراتيجية سياسية .كما تعرض بتلر
نظرية كريستيفا بشأن الماليخوليا ،وهنا تتطرق
سلبا ،حيث
إلى جسد األم المستبطَن بوصفه ً
تصبح هوية البنت نو ًعا من الفقد المرفوض،
لكن أمام ذلك الطرد لهيمنة األبوي بإطالق سراح

التعدد المقموع الموجود في باطن اللغة نفسها،
دوما إلى ذلك القانون
تبقى كريستيفا مشدودة ً
تمجد الجسد األمومي في إطار
بخيط واهن؛ إذ ّ
عالقة التبادل الثقافي وتوطيد أواصر القرابة ،أي
تكريسها لاللتزام بإجبارية التناسل .وتنتهج في
نهج فوكو ،وهو عبارة عن تكتيك
نقدها كريستيفا َ
والتخفي ،لبحث العالقات التي ت ّتصل
في التوسع
ّ
بالسلطة ،وتنتج استعارات الجسد األمومي .تقول
بتلر إن "الجسد األمومي لن يفهم بوصفه األساس
الخفي لكل داللة ،والسبب المضمر لكل ثقافة،
مفعول أو نتيجة لمنظومة معينة
بل ُيفهم بوصفه
ً
عن الجنسانية ،حيث يكون جسد األنثى مطلو ًبا
من أجل االضطالع باألمومة بوصفها ماهية ذاته
التحرر
وقانون رغبته" (ص  ،)220–219أي إن
ّ
من القانون يكون بتخريب مفرداته من الداخل،
وهو عكس ما حجزت فيه كريستيفا نفسها ضمن
تصور للقانون األبوي التحريمي ،وهو أن الثقافة
أو النسق الرمزي قائمان على نبذ أجساد النساء.
تنطلق بتلر في المبحث الثاني "فوكو ،هركولين،
وسياسات التقطع الجنسي" من عرض نقد فوكو
للنظام السلطوي للجنسانية ،وهي النظريات
التي صاغت في ما بعد األشكال الهامشية
يقر بأن الجنس هو طاقة
للجنسانية ،فوكو الذي ّ
رائعة ،لكنها محبوسة ،تنتظر االنعتاق أو التعبير
األصيل عن نفسها .كما تناقش قضية هركولين
باربان  ،Herculine Barbinالخنثى الفرنسية التي
ُأجبرت على تغيير جنسها ،وهو ما يقود إلى قراءة
نصها
بديلة لهركولين على الضد من تملك فوكو ّ
ورفضه له بطريقة رومانسية .من خالل اهتمامه
بقصتها ،يلج إلى عالم حيث اللذات الجسدية
ال تدل مباشرة على الجنس بوصفه السبب
األولي والمعنى النهائي ،بل ما يتخطاها ،وهو
حل داخل تاريخ الجنسانية .لكن ترى
توتر بال ّ
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سوء فهم جذر ًيا
بتلر في قراءات فوكو أنها تشكل َ
عن الطريق التي بها كانت تلك اللذات مطمورة
في صلب القانون .وجسد هركولين غير المألوف
هو سبب الريبة والحيرة والقلق واالعترافات،
واختالط جندرها مع لذّ اتها المنتهكة .وتشوش
تركيبة هذه الخنثى العضوية العناصر المش ّكلة
تؤجج
للمقوالت الجنسية وتعيد ترتيبها .وهي ّ
الصراع للفصل بين البيولوجيا والثقافة ،وهو
ما يعيد رسم تخوم الهوية الجندرية .ترى بتلر
أن فوكو وهركولين كانا متوازيين ،لكن ليس
بمعنى حرفي ،بل بالتحديد من جهة طعنهما في
خصوصا كما يطبق على
الحرفي بما هو كذلك،
ً
مقوالت الجنس (ص  .)234في األخير تنتصر
بتلر لفكر إريغاراي بشأن الغيرية واالختالف
منوهة بالماليخوليا التي تشير إلى ابتالع
الجنسيّ ،
أو استبدان ماليوخولي لألب المفقود؛ إذ نجد
األم.
هركولين مهملة من ّ
تشرع بتلر في المبحث الثالث "مونيك فيتيغ:
التف ّكك الجسدي والجنس
المتخيل" الحديث
ّ
متغيرا
ثقافيا
بناء
ً
عن الجندر باعتباره صيرورة أو ً
ً
للجنس ،يحمل إمكانات ال ُتحصى ومفتوحة
لمعنى ثقافي بوساطة جسد مجنوس (ص .)250
تعرض عبر هذا المبحث أفكار فيتيغ بشأن أن
الجنس مقولة ال هي ثابتة وال هي طبيعية ،بل هي
استعمال سياسي على نحو مخصوص لمقولة
الطبيعة التي تخدم غرض الجنسانية اإلنجابية
منتجا
من جهة ،ومن جهة أخرى باعتبار الجنس
ً
متداول بوساطة منظومة من الدالالت
خطابيا
ً
ً
القامعة للنساء والمثليين والسحاقيات .كانت
لفيتيغ مهمة تدعو إلى إعادة تنظيم جذرية لعملية
وصف األجساد والجنسانيات من دون اللجوء
إلى الجنس ،كما ترى أن اللغة تقاوم لتثبيت
الذات ذكور ًيا ،وتصف الذات المتكلمة باعتبارها

ذا ًتا ،هي فعل القول "أنا" ،تعيد تملّك اللغة
برمتها .على ما يبدو ترفض فيتيغ وجود جنسانية
غيرية إرادية أو اختيارية ،وتبقى الجنسانية غير
التجسد ،وفي إخفاق
الواعية مقاومة ومستحيلة
ّ
مستمر في التماهي مع مواقف جندرية معيارية.
فيتيغ بالنسبة إلى بتلر ذات نزعة مثالية ،تفهم
ذهنيا ،قد تصل إنسانويتها
الطبيعة بوصفها
ً
تمثيل ً
اإلشكالية إلى ضرب من ميتافيزيقا الحضور.
تستمر حفريات بتلر داخل دراما الجسد في
ّ
المبحث الرابع "نقوش جسدية ،تخريبات
إنجازية" ،ألن السطح والجلد هما مدلول بشكل
نسقي بوساطة محرمات واعتداءات محتملة،
وفي الواقع ،فإن تخوم الجسد تصبح في ثنايا
تحليلها حدود العنصر االجتماعي في حد ذاته
دوما تحت الحصار
(ص  ،)283ويقبع الجسد ً
والمعاناة ،فال بد من التدمير الجسماني إلنتاج
الذات المتكلمة ودالالتها .وجب البحث بعد
التدمير عن الهوامش ،ما هو منبوذ من الجسد
ومنزاح عن الحدود ،أي عن ذلك النفور الذي
يسقط من النسق الرمزي ويطرد من بركة القانوني
ثقافيا .وتتحول هذه الهيمنة إلى إنتاج
والمهيمن
ً
استقرارا
انضباطي للجندر من شأنه أن يحدث
ً
سياسيا للجنسانية وتنظيمها
مز ّي ًفا له ،ومن ثم ،بناء
ً
على نحو معياري .ولهذا تدافع بتلر في هذا
جسمانيا،
الكتاب عن الجندر بوصفه أسلو ًبا
ً
أداء أو إنجا ًزا ،أو في اإلشارة إلى بناء
بوصفه ً
درامي وعرضي للمعنى.
تضمنت خاتمة الكتاب "من الباروديا إلى
ّ
السياسة" حديث بتلر عن انعدام استقرار جندري
كرست في فصول العمل
لمباحث النسوية ،حيث ّ
مساءلة شديدة النباهة لمجمل الخطابات المعرفية
البارزة حول التشكالت الثقافية للجنسانية ،لكن
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انكب على تحرير الجندر من عقال
حرصها
ّ
التنظيرات السياسية والثقافية ،وهذا التحرير لن
إل بتصويب وابل من األسئلة على هذه
يكون ّ
السياقات الموطّدة معيار ًّيا .يتطلب تفكيك
الهوية إعادة صياغتها بما ينقض إطارها التأسيسي
والماهوي .كما يفاوض الكتاب الذات في عملية
تش ّكلها وبنائها.

خاتمة
عبر فصول هذا الكتاب ،تركز بتلر على فهم
الهوية إنجا ًزا وممارسة داللية ،وهذا ما يدفع إلى
تخريب الهوية وإزاحة ما تحيل إليه الخطابات
فعل
اإلبستيمولوجية.
وبناء عليه ،يبقى الجندر ً
ً
التصدعات والمحاكاة الساخرة
مفتوحا على
ّ
ً
من الذات ونقد الذات التي تكشف منزلتها
قدم
االستيهامية والباطنية النفسية في أساسها .كما ّ
قلق الجندر رؤى تداولية إنجازية لمفهوم الهوية
الجنسية ونشاطها ،وهو فكر تقويضي يقاوم القمع
السياسي والهيمنة المعيارية .لكن الكتاب غارق
المعقدة،
في االصطالحية النفسية واألكاديمية
ّ

عسرا للقارئ ،فهل ستعاني القراءة
وهذا ما يسبب ً
العربية – كما عانت نظيراتها – فهم لغة بتلر
المستعصية؟ مارست بتلر في ثنايا كتابها نو ًعا
معين (مع فوكو أو
من االزدواجية ،فتلتبس بفكر ّ
إريغاراي أو الكان أو كريستيفا  )...وتتواشج معه
في جدلية هيغيلية .كما طغت على الكتاب نبرة
حادة في نقد افتراض قانون رمزي للهوية ،وهذا
ما يوطّد من خلل الجهاز النفسي ،فالرمزي شرط
تفردها وفردانيتها
كل ذات متحدثة ،حتى في ّ
رفضا
وقدرتها على التغيير كما ترى كريستيفا ،ألن ً
شرسا للمغايرة الجنسية والنظام األبوي بنعته بغير
ً
القابل للتغيير ،يتعاظم أمره من ضفة نراها استثنائية
ومختلفة إلى ضفة أخرى تستثمر في اإلباحية،
وهو ما يشير إليه الفيلسوف اإليطالي جورجيو
أغامبين  Giorgio Agambenفي سياق نقاشه
حول األنساق الجندرية واالجتماعية الجديدة
وليدة النظام العالمي الجديد .ووفق ذلك ،هل
ما زالت سياسة التخريب التي قالت بها جوديث
بتلر في قلق الجندر ممكنة؟
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مجلة عمران للعلوم االجتماعية دورية ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
تـحـمــل ال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري ) ،(p-ISSN: 2305-2473وال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
محكمة تصدر
األول في صيف  .2012وهي دورية فصلية
) .(e-ISSN 2789-3286وقد صدر عددها ّ
مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية مختصة وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف
على عملها ،وتستند إلــى ميثاق أخــاقــي لقواعد النشر وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى
ّ
الئحة داخلية ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة بالقراء

بمدخراته األصيلة وإشعاعاته المتجددة .وقد ولدت
يستوحي اسم المجلة مفهوم "العمران"
الخلدوني ّ
ّ
فكرتها من أسئلة وإشكاليات المأزق المنهجي والوظيفي الذي تواجهه العلوم االجتماعية واإلنسانية
العربي .وتندرج المجلة في سلسلة
التغيرات االجتماعية الكبرى الجارية في الوطن
العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
مشروعا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتجاهات وحركات
لها بوصفها مج ّل ًة/
ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تقوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحدة متكاملة في ما هو قريب
من "المنهج التكاملي" العابر لالختصاصات في إطار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي "الحرية"
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.
تعتمد مجلة عمران في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

 ًخصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا أو ً
ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
 ً-ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.
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2 .الـمـلـ ّـخــص الـتـنـفـيــذي بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي نـحــو  100كـلـمــة ،وال ـك ـل ـمــات الـمـفـتــاحـيــة
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).

5 .أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

6 .تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
عــدد كلماتها  3000 – 2800كلمة .ويجب أن يقع هــذا الكتاب فــي مجال اختصاص الباحث أو
في مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد
التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال العلوم االجتماعية ال
7 .تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 – 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

8 .يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 – 6000ك ـل ـمــة ،ولـلـمـجـلــة أن ت ـن ـشــر ،بـحـســب ت ـقــديــرات ـهــا وب ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـعــض الـبـحــوث
منضدً ا على برنامج وورد
والــدراســات التي تتجاوز هــذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
( ،)Wordعـلــى أن يـكــون الـنــص الـعــربــي بـنــوع ح ــرف واح ــد ولـيــس أكـثــر مــن ن ــوع ،وأن يـكــون الـنــص
اإلنكليزي بحرف ( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحــد مختلف
تما ًما عن نوع حرف النص اإلنكليزي الموحد.
9 .فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

راب ـ ًعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
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ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ

1 .يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن المواد – من البحوث والدراسات والمقاالت – التي تنشرها؛
2 .ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 –1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ

– نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
– كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

– نــاش ،كـيــت .الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة .تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
– السيد ياسين [وآخرون] ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين [وآخرون] ،ص .109
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ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد [وآخرون] .تحليل مضمون الفكر
– ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،
 –2الدوريات

اســم المؤ ّلف" ،عـنــوان الـ ّـدراســة أو المقالة" ،اســم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقــم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم
الصفحة .مثال:
ّ

العربي" ،إستراتيجيات ،مج  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
– محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي" .إستراتيجيات .مج  .15العدد .)2009( 1
– حسن ،محمد" .األمن
ّ

 –3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
– إيــان بــاك" ،األســد
ّ
.2009/2/17
 –4المنشورات اإللكترونية

عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان المقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :

مختصرا باالعتماد على ُم ِ
ً
ختصر الروابط ) (Bitlyأو (Google
كامل ،أو يكتب
ويتعين ذكر الرابط
ً
) .Shortnerمثل:

– "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
– "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .تعتمد مجلة عمران قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والقراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
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ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة عـ ـم ــران بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
	10.تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
	11.حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذ ٍن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
	12.تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
	13.المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Omran

1. The editorial board of Omran upholds the confidentiality and the objectivity the
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting
referees for specific manuscripts based on a set of pre–determined, professional
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript,
a third peer reviewer will be selected.
2. Omran relies on a network of experienced, pre–selected peer reviewers who are
current in their respective fields.
3. Omran adopts a well–defined internal organization with clear duties and obligations
to be fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process
(normally the Editor–in–Chief or designated deputies), neither the editors, nor the
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal
financial or other gain.
5. When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the
quality of their submissions.
6. The editors of Omran are committed to notifying the authors of all submitted
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases
where the editors of Omran reject a manuscript, the author will be informed of the
reasons for doing so.
7. Omran is committed to providing quality professional copy editing, proof reading
and online publishing services.
8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
12. The editorial board of Omran fully respects intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.
13. Omran does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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– Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), pp. 99–100.
– Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.) (London:
Cape, 1988), pp. 242–55.
In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore’s
Dilemma, p. 31.
In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
– Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New
York: Penguin, 2006.
For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
– Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220–221.
In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
– Michael Gibbons et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

II– Periodicals

Author’s name, "article title," journal title, volume number, issue number (Month/
season Year), page numbers.
– Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato’s Republic," Classical Philology, no. 104
(2009), p. 440.
The corresponding bibliographical entry:
– Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato’s Republic." Classical Philology. no. 104
(2009).

III– Articles in a Newspaper or Popular Magazine

N.B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
– Ellen Barry, "Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says," The New
York Times, 29/12/2012.

IV– Electronic Resources

When quoting electronic resources on websites, please include all the following:
Author’s name (if available), "The article or report title," series name (if available),
website’s name, date of publication (if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly)
or (Google Shortner). Example:
– John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says," The
Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
– Policy Analysis Unit–ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand the
Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies,
accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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iv.

All research papers submitted for consideration must adopt the referencing
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our
journals).
v.
All submitted works must fall within the broad scope of Omran, including
economics, demographics, and environmental science.
vi.
Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered
for submission to the journal, provided that the book covers a topic which
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books
written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
vii.
Omran carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the
same refereeing standards as research papers.
viii.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on "Word". The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in "Times
New Roman" font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
ix.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high–resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Omran and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader–reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. The editorial board of Omran adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Omran does not make payments for articles published in the journal, nor does
it accept payment in exchange for publication.

I– Books

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

Author’s name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication),
page number.
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Omran is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to the social sciences
and published by the Arab Center for Research and Policy Studies (ISSN: 2305–2473).
First published in the summer of 2012, Omran is overseen by an academic editorial
board composed of experts as well as an actively engaged board of international
advisers. Publication in Omran is governed by a strict code of ethics which guides the
relationship between the editorial staff and contributors.
The name of the journal evokes Ibn Khaldun’s concept of ilm al Omran, often viewed
as a precursor to the social sciences. Born out of the perceived methodological and
functional crises faced by the social sciences and humanities during an era of massive
social transformations sweeping through the Arab region, Omran aims to establish for
itself a distinct identity among prominent Arab journals and periodicals, as a journal/
project aspiring to build new intellectual trends and schools of thought. It thus seeks to
bring about a qualitative leap in its multidisciplinary field (encompassing anthropology,
sociology, social history, political science, political economy, population sciences,
environment, and development studies), espousing in this an integrated interdisciplinary
approach. It views freedom as the guiding principle and ultimate goal of the social
sciences, since freedom is the essence of thought, which is also the essence of humanity.
Submission to and publication in Omran is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the
journal is accepted. No work which has been previously published fully or in part
will be considered for publication in Omran. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.
ii.
An abstract, ranging between 100 words in length, in both Arabic and English
as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and clearly spell out
the research problematic, the methodologies used, and the main conclusions
arrived at.
iii.
The research paper must include the following elements: specification of
the research problematic; significance of the topic being studied; statement
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.

The Arab Center for Research and Policy
Studies is an independent social sciences and
humanities institute that conducts applied
and theoretical research seeking to foster
communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional
intellectual hubs. The ACRPS achieves
this objective through consistent research,
developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links
with both Arab and international research
centers.
The Center encourages a resurgence of
intellectualism in Arab societies, committed
to strengthening the Arab nation. It works
towards the advancement of the latter based
on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and
that the development of any society remains
impossible if pursued without an awareness
of its historical and cultural context, reflecting
its language(s) and its interactions with other
cultures.
The Center works therefore to promote
systematic and rational, scientific researchbased approaches to understanding issues
of society and state, through the analysis
of social, economic, and cultural policies.
In line with this vision, the Center conducts
various academic activities to achieve
fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and
convenes conferences, workshops, training
sessions, and seminars oriented to specialists
as well as to Arab public opinion. It publishes
peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and
English to reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in
autumn 2010 with a publishing office in Beirut,
has since opened three additional branches
in Tunis, Washington and Paris, and founded
both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies.
The ACRPS employs resident researchers
and administrative staff in addition to hosting
visiting researchers, and offering sabbaticals
to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers
to conduct research projects.
Through these endeavours the Center
contributes to directing the regional research
agenda towards the main concerns and
challenges facing the Arab nation and citizen
today.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة
 مختصة بالعلوم االجتماعية،بحثية فكرية مستقلة
، تسعى، في جوانبها النظرية والتطبيقية،واإلنسانية
 إلى خلق تواصل في،عبر نشاطها العلمي والبحثي
ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه
 وكذلك، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم،العلوم
بينهم وبين المراكز الفكرية والبحثية العربية
، من البحث، في عملية تواصل مستمرة،والعالمية
. وتطوير األدوات المعرفية،والنقد
،يتبنى المركز رؤيــة نهضوية للمجتمعات العربية
 والعمل على رقيها،ملتزمة بقضايا األمــة العربية
ً
ّ انطالقا من فهم
أن التطور ال يتناقض
،وتطوّ رها
ّ  بل،مع الثقافة والهوية
،مجتمع بعينه
إن تطوّ ر
ٍ
،ممكن إال في ظروفه التاريخية
 غير،بفئاته جميعها
ٍ
 ومن خالل تفاعله مع، وبلغته،وفي سياق ثقافته
.الثقافات األخرى
 يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي،ثم
ّ ومن
المنهجي والعقالنية في فهم قضايا المجتمع
 بتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية،والدولة
 ويتجاوز ذلك إلى دراسة.والثقافية في الوطن العربي
،عالقات الوطن العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر
ّ
. بجميع أوجهها،المؤثرة فيه
وبالسياسات العالمية
 يعمل المركز على تحقيق،وفي ضوء هذه الرؤية
 عــن طريق نشاطاته،أهــدافــه العلمية األســاســيــة
ً
أبحاثا ودراســات
 فهو ينتج،األكاديمية المختلفة
ً
ً محك
ّ
 ويبادر،علمية
مة ودوريات
 ويصدر كتبًا،وتقارير
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،إلى مشاريع بحثية
 في، وندوات أكاديمية، وورش عمل وتدريب،مؤتمرات
،مواضيع متعلقة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية
ً  والرأي العام العربي،وموجهة إلى المختصين
،أيضا
ّ
 في توجيه األجندة البحثية، عبر كل ذلك،ويساهم
نحو القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن
 وينشر المركز جميع إصداراته.والمواطن العربي
.باللغتين العربية واإلنكليزية
 وله فرع،2010 تأسس المركز في الدوحة في خريف
ّ
، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يعنى بإصداراته في بيروت
 ويشرف على المركز.في تونس وواشنطن وباريس
.المؤسس
مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
ِّ
أســس المركز مــشــروع المعجم التاريخي للغة
ّ
 وما زال يشرف عليه بالتعاون مع مجلسه،العربية
،أسس معهد الدوحة للدراسات العليا
ّ  كما،العلمي
وهــو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية
.ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز
. وطاقم إداري،يعمل في المركز باحثون مقيمون
ويستضيف باحثين زائرين لإلقامة فيه فترات محددة
 ويك ّلف باحثين من خارجه،من أجل التفرّ غ العلمي
 ضمن أهــدافــه ومجاالت،للقيام بمشاريع بحثية
.اهتمامه

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة ذات
المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة
باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد حول
ً
أبحاثا ومراجعات
ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء متخصصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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مح َّ
ــكمة ُتعـنـى بالعـلـــوم االجتمـاعيــــة
فصليــــة َ

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية
في دورته التاسعة (آذار /مارس )2023
بعنوان:

مفهوم "الثقافة السياسية" والثقافات السياسية
في العالم العربي
ً
ومعمق بين أكبر عدد ممكن من أهل
مستهدفا فتح حوار علمي نقدي
ّ
االختصاص العرب المشتغلين بالعلوم االجتماعية واإلنسانية ،من أجل تدارس
القضايا المهملة في مجاالت اختصاصهم الدقيقة أو التي تجمع بين عدة
اختصاصات.
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