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 ق ال تعالى:
 

"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر  
الطيبات وفضلناهم على    والبحر ورزقناهم من

 كثير مما خلقنا."
 70سورة اإلسراء: اآلية 

 ،الّلهم إّني أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم
وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات، وتبتني وثقل موازيني 

  وحقق إيماني وارفع درجاتي

 نأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فال تأخذ الّلهم إذا أعطيتنا نجاحا فال
اعتزازنا بأنفسنا، وإذا أسأنا إلى الناس امتحنا بشجاعة االعتذار، وإذا أساء إلينا 

  الناس فامتحنا بشجاعة العفو

 والحمد هلل رّب العالمين



 
 

 شكر وعرف ان
االهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك ...وال تطيب  

 اللحظات إال بذكرك...وال تطيب األخرة إال بعفوك ...وال تطيب الجنة إال برؤيتك.

اهلل جل جالله                

الى من بلغ الرسالة وأدى األمانة...ونصح األمة ...الى بني الرحمة ونور  
 العالمين...

سيدنا محمد صل اهلل عليه وسلم               

ذة المشرفة "غنام ف ايزة" التي سهلت لنا طريق  ونتقدم بالشكر الجزيل الى األستا
 العمل ولم تبخل علينا بنصائحها القيمة.

 ونتقدم بالشكر الجزيل الى كل من قدم لنا يد المساعدة من الزمالء واألصدق اء.

 وكما نشكر جميع أساتذتنا الذين أشرفوا على تدريسنا خالل السنوا ت الماضية.

من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل    ولكل من ساهم بالكثير أو الق ليل
 المتواضع. وفي األخير نحمد اهلل عز وجل الذي أنعم علينا بإنهاء هذا العمل  

 نوال وف اطمة

شكرا للجميع 



 
 

 إهداء
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوق ار ...إلى من علمني العطاء دون انتظار ...إلى من أحمل إسمه  

من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول  بكل افتخار ...ارجو من اهلل أن  
 إنتظار وستبقى كلمات نجوم أهتدي اليوم وفي الغد وإلى األبد

 "والدي العزيز"

إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتف اني .... إلى بسمة الحياة  
 ها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب...وسر الوجود، الى من كان دعائها سر نجاحي وحنان

 "أمي الغالية"

 إلى روح جدتي الحبيبة وروح جدي الغالي رحمهما اهلل وأسكنهما فسيح جناته.

، تيزيري،ليندة الذين كانوا سندي طول حياتي  خواتي صونيةإلى إخواني سمير ومزيان وإ 
 وعلموني العفو والتسامح .

 وسعيد أتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم الدراسي.الى احبائي الصغار علي،وردية،أسماء  

 يقة دربي ومن شريكتي في هذا البحث.إلى صديقي الغالية ف اطمة، إلى رف

 إلى كل األصدق اء الذين عرفتهم في مشواري الدراسي.

 وإلى كل اإلدارة واألساتذة والطلبة لقسم الحقوق والعلوم السياسية.

نوال 



 
 

 إهداء
إلى من جرع الكأس ف ارغا ليسقيني قطرة حب ...إلى من كانت أماله أن يقدم لنا لحظة  

 سعيدة...إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهدني طريق العلو...إلى الق لب الكبير  

 "والدي العزيز"

 إلى حكمتي وعلمي.......إلى أديبي وحلمي

 إلى طريق المستقيم .................إلى طريق الداية

لى ينبوع الصبر والتف اؤل واألمل، إلى كل من في الوجود بعد اهلل ورسولهإ  

 "أمي الغالية"

إلى من بها أكبر وعليها أعتمد ...إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي...إلى من عرفت  
 معها معنى الحياة...إلى رفيقة دربي التي شاركتني هذا البحث

 "نوال" 

 إلى إخواني وأخواتي

من بعيد أومن قريب  إلى من يعرفني  

ف اطمة 
                

 



 
 

 انًهّخص تانهّغح انؼشتيح:
 

صراع التي تحكلت في بيئة ال ذريةشيدت الساحة الدكلية بعد الحرب الباردة، تحكالت ج
شكاؿ عدة كصراعات ت أذلى صراعات داخؿ الدكؿ. التي اخمف صراعات بيف الدكؿ ا

داخؿ الدكلة أيف سعت شعكبيا لضماف حقكقيا كتحقيؽ  فية ، اثنية ،عرقية ، دينية كقكميةطائ
فييا أزمة اليكية ،كفي دراستنا ىذه تطرئنا الى اتياتيا ما خمؽ تقريرىا كمصيرىا كالتعبير عف ذ

تي كتأثيره عمى العالقات داخؿ الدكلة ك بيف الدكؿ بابراز البعد اليكيا أزمة اليكية كىذا
،بحيث قمنا بالمقارنة  كردستاف العراؽ ككتالكنيا اسبانيا ،كتناكلنا فييا أزمة اليكية في إقميمي

مى العكامؿ األساسية مف حيث األسباب كخمفيات األزمة كالدكافع كالكقكؼ عجيف. بيف النمكذ
باالنفصاؿ عف المطالبة  كحسما في مسألة اكثر تأثير ة األمؿ الخارجية ك العكامؿ الداخميالعكا

أف العكامؿ الداخمية المتمثمة في العامؿ التاريخي، اسة الى الدر  دكلة األـ، ك تكصمنا في ىذه
االنفصاؿ في لرغبة مباشرة باالسياسي، االقتصادم، العرقي كالديف ىي األكثر تأثير كسبب 

الدراسة في معالجة المكضكع عمى مراجعة األدبيات  كركزت .كتالكنيا  في كال مف كردستاف ك
السابقة كالكقائع كاألدلة التاريخية ذات الصمة بالمكضكع )أزمة اليكية( كمعطيات الكاقع 
كتحميميا لمكصكؿ إلى العكامؿ األكثر فعالية في عممية انفصاؿ كاستقالؿ كال مف كردستاف 

ت المركزية )مدريد ػ بغداد( التي ترفض ككتالكنيا المتاف عاشتا استعمار مف قبؿ السمطا
االعتراؼ بيكيتو كؿ مف كردستاف ككتالكنيا مما أدل إلى اإلصرار كال القكميف لإلتحاد قرار 
االنفصاؿ لضماف حقكقيـ الطبيعية كحؽ تقرير المصير كاالعتراؼ بيـ مثؿ األجناس 

 األخرل.

االختالؼ بيف اإلقميميف كاستيمت الدراسة بالمنيج المقارف لإلظيار أكجو الشبو ك 
 كالحصكؿ عمى نتائج المقارنة.   

 



 
 

 

Résumé en français:  

Après la guerre froide, la scène internationale a été témoin de 

transformations radicales du climat de conflit, qui était passé de conflit 

entre États à conflit interne. Lesquels ont pris plusieurs formes en tant 

que conflits sectaires, ethniques, ethniques, religieux et nationaux au 

sein de l’État où leurs peuples cherchaient à faire valoir leurs droits, à 

obtenir leur procès-verbal et leur destin, et à exprimer leur identité de 

soi dans ce qui avait créé la crise de l’identité. Dans lequel nous avons 

discuté de la crise d'identité dans la région du Kurdistan en Irak et en 

Catalogne, en Espagne Nous avons donc comparé les deux modèles. En 

termes de causes et de fond de la crise et de motifs, et pour identifier 

les facteurs sous-jacents des facteurs internes et externes les plus 

influents et déterminants dans la question de la demande de séparation 

de la mère patrie, nous avons conclu dans cette étude que les facteurs 

internes du facteur historique, politique, économique, ethnique et 

religieux sont les plus influents Directement dans le désir de faire 

sécession au Kurdistan et en Catalogne  L’étude se concentre sur 

l’analyse de la littérature, des faits et des preuves historiques liés à la 

question (crise d’identité) et sur les faits de la réalité et sur leur analyse 

pour déterminer les facteurs les plus efficaces du processus de 

séparation et d’indépendance du Kurdistan et de la Catalogne, qui ont 

été colonisés par les autorités centrales (Madrid Baghdad). L'identité du 

Kurdistan et de la Catalogne, qui a conduit les deux pays de l'Union à 

insister sur la décision de séparation afin de garantir leurs droits 



 
 

naturels en tant que droit à l'autodétermination et à leur reconnaissance, 

au même titre que les autres races. 

 

 L'étude a débuté par une approche comparative visant à montrer 

les similitudes et les différences entre les deux régions et à obtenir des 

résultats de comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خطة البحث:
                                    .مقدمة

 الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي لدراسة وتفسير الصرعات المعاصرة بين المتطور الجديد  
 والقديم ما بعد الحرب الباردة.

 أدبيات منيجية حكؿ مفيـك الصراع.المبحث األول: 

 الصراع ك المفاىيـ المتقاربة المطمب األول:

 ت الصراع كأنكاعو.مستكيا المطمب الثاني:

 تحكؿ الصراعات لفترة ما بعد الحرب الباردة. المطمب الثالث: 

 التفسير الكاقعي لظاىرة الصراعات في العالقات الدكلية. المبحث الثاني:

التفسير الكالسيكي الكاقعي لمحركب كالصراعات )مكرغانتكػ الطبقة  المطمب األول:
 الشريرة(.

 قعي الجديد لكنيث كالتز )المعضمة(.التفسير الكا المطمب الثاني:

 تقييـ المنظكر الكاقعي كتفسيره لمصراعات. المطمب الثالث:

 البنائية كمنظكر جديد لتفسير الصراعات الجديدة. المبحث الثالث:

 ظيكر الطرح البنائي في نظرية العالقات الدكلية كأىـ مبادئو.المطمب األول: 

 ككحدات تحميؿ في الصراعات المعاصرة. الدكؿ كبقية الفكاعؿالمطمب الثاني: 

 البنية الفكضكية كالمعضمة األمنية حسب الصكر البنائي.المطمب الثالث: 

 



 
 

 

  :الفصل الثاني

 اليوية كمفسر لمصراعات ما بعد الحرب الباردة.

 :ماىية اليكية.المبحث األول

 مفيـك اليكية. المطمب األول:

 : نماذج اليكية كعناصرىا.المطمب الثاني

 كظائؼ اليكية كمصدرىا.المطمب الثالث: 

 البعد اليكياتي في العالقات الدكلية.المبحث الثاني: 

 أىمية العامؿ اليكياتي في العالقات الدكلية.المطمب األول: 

 ية.لصراع اليكيات كمنظكر جديد كمفسر لمصراعات الدك المطمب الثاني: 

 الصراعات الدكلية  تأثير مككنات البعد اليكياتي في  المبحث الثالث:

 تأثير كال مف المغة كالديف.المطمب األول: 

 تأثير كال مف العرؽ كالطائفة. المطمب الثاني:

 أىمية القيـ كالبناء المعيارم.المطمب الثالث: 

 :الفصل الثالث

 دراسة مقارنة بين النموذجين إقميم كردستان )العراق( و كتالونيا) إسبانيا(

 كردستاف.إقميـ المبحث األول: 

 لمكقع كالتركيب اليكياتي.المطمب األول: ا

 السكابؽ التاريخية لمشكؿ اليكية في اإلقميـ.المطمب الثاني: 



 
 

 : دكافع إقميـ كردستاف العراؽ.  المطمب الثالث

 كتالكنيا )اإلسباني(. إقميـالمبحث الثاني: 

 فيـ السياؽ التاريخي. المطمب األول:

 اليكياتية في إقميـ كتالكنيا )االسباني(.جذكر االزمة لمطمب الثاني: ا

 تحميؿ دكر اليكية في الصراع في اإلقميـ. المطمب الثالث:

قميـ كتالكنيا )االسباني( المبحث الثالث:  المقارنة ما بيف النمكذجييف إقميـ  كردستاف )العراؽ( كا 

 أسباب رغبة االنفصاؿ في كال االقميميفلمطمب األول: ا

 أكجو االختالؼ كأكجو التشابو. المطمب الثاني:

المكافؽ الدكلية مف دعكة انفصاؿ اقميميف كؿ مف كردستاف )العراؽ( المطمب الثالث: 
 ككتالكنيا )االسباني(.

 التداعيات الجيكسياسية لمطالب االنفصاؿ.المطمب الرابع: 

 الخاتمة.

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 حــّذيــيق
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 :يقذيح
التغيرات ك التحكالت مف  العالقات الدكلية بعد نياية الحرب الباردة بجممة شيدت  
حيث شكمت سمات النظاـ الدكلي الجديد كلعؿ مف أبرز ىذه التغيرات تغير طبيعة  ،اليامة

الصراعات مف صراعات ما بيف الدكؿ إلى صراعات داخؿ الدكؿ حيث تصاعده حدة، 
 كأصبحت أحد القضايا البارزة التي أثارت اىتماـ المجتمع الدكلي لماالصراعات اإلثنية 

ىذا الشكؿ مف  ، رغـ اعتقاد الكثير مف المفكريف افتحدثو مف أثار تتعدل حدكد الدكؿ
أنو سيزكؿ شيئا فشيئا مع تصاعد  الصراعات ما ىك إال مرحمة مف مراحؿ التاريخ، ك

دد االنتماءات األثنية، كالتي يعتبر أحد مسببات مكجات الحداثة التي ستؤدم إلى اختزاؿ  تع
الصراع اليكياتي، إال أف ىذه االعتقادات كاالحتماالت اثبت خطائيا مع دينامكية الكقائع 
الدكلية في  فترة التسعينات إثر تفكؾ، االتحاد السكفياتي إلى عدة جميكريات، نتيجة 

لنزاعات في العديد مف الدكؿ لذلؾ فقد لتصاعد المد اإلثني القكمي كتزايد عدة الصراعات كا
اليكيات  ت كالنزاعات اإلثنية كنقكؿ أف عالـ ما بعد الحرب الباردة عاش عصر الصراعا

كىي عبارة  اليكية ؽ الثقافية بيف الشعكب كالذم كلد بدكره ما يسمى  أزمةك كالثقافات كالفر 
ثرة األحداث، عنصر عف فترة قصيرة في العالقات الدكلية كتظير في: ضيؽ الكقت، ك

 المفاجأة.

إف أزمة اليكية ليست قائمة بذاتيا بقدر ما ىي عرضة لألزمة كاقعية، يعيشيا 
القائمة، فيي جزء مف تسبب بذاتيا مشاكؿ أخرل فكؽ المشاكؿ  كبيا، ك ينالمجتمع المع
الؿ باستمرار ىك أمر يعني كجكد اختالتعريؼ باليكية  المختمفة كاالجتماعية  أزمات البنى

جذرم في العالقات ما يبف كجكدىا كأمة، كنمط كجكدىا االجتماعي كاالقتصادم فاليكية 
ليست مجرد تككيف ثقافي كال جينيات متكارثة كال جغرافيا مشتركة فيذه كميا تدخؿ في إطار 
المككنات التالية الميمة، لكف غير قادرة عمى تفسير تغيرات اليكية عبر التاريخ ففي فترة ما 
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الحرب الباردة تـ دراستيا كمفارقتيا بيف المجتمع، كالدكلة الصاحية النفكذ كالقكة كحاكلت بعد 
ى أف يثبت ىكيتيو. تطمب بو كؿ أب ع بيكيتو مف يتكلكنيا لكف الشعبأف تطبع المجتم

بحؽ إثبات اليكية كتقرير مصير اإلقميميف المذاف يعانياف  ةستاف العراؽ ككتالكنيا اإلسبانيكرد
غة(، ة ىكياتية المتمثمة في عدـ االعتراؼ بمككف مف مككنات ىكيتيـ كىي )الممف أزم

ة يسعى كؿ مف الكراد العراؽ كالكتالكنيف إلى االنفصاؿ عف الدكل )الكتالكنية كالكردية(، كأيف 
كالمطالبة باالستقالؿ.  عمى االستفتاءمنيا اإلصرار الدائـ،  المركزية ذلؾ بمحكالت عديدة 

نما نتيجة لتراكمات تاريخية منذ عقكد كحمكؿ مؤجمة  يأت كىدا لـ بيف ليمة كضحاىا كا 
 لمشاكؿ مكجكدة كمزمنة كعالقة.
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 أهًيح انًىضىع:-1

يستمد ىذا المكضكع أىمية مف خالؿ إبراز الدكر الذم تمعبو اليكية كمككف أك كعامؿ 
ذلؾ مف  2017إلى عاـ  فاعؿ في نشر النزاعات الدكؿ مف فترة ما بعد الحرب الباردة،

خالؿ التطرؽ إلى أزمة اليكية في كؿ مف إقميـ كردستاف العراؽ ككتالكنيا اإلسباني ككيفية 
تأثير ذلؾ عمى سكاف ىذه األقاليـ مما، دفع بيـ لممطالبة االنفصاؿ. كمع ذكر التداعيات 

لحاكمة ىذه األزمة عمى دكؿ الجكار، أم بالكقكؼ عند أىـ المكاقؼ كؿ مف السمطات ا
 )مدريدػ بغداد( الرافضة لمطمب التقسيـ ككذا المكاقؼ اإلقميمية كالدكلية تجاه اإلقميميف.

أيف حاكلت ىذه الدراسة معرفة األسباب كالخمفيات الرئيسية مف كراء، قضية المطالبة 
 باالنفصاؿ عف الدكلة األـ.

 يثشساخ اختياس هزا انًىضىع:-2

 بؿ ىك راجع لعدة مبررات: اختيار المكضكع لـ يأتي مف العدـ

 المبررات الموضوعية:-أ

يتخمص اليدؼ مف البحث في المكضكع أزمة اليكية، لتحديد مبدئيات ظيكر أزمة 
اليكية في عالقات ما بيف الدكؿ أك داخؿ الدكلة الكاحدة، كحالتيف إقميميف كؿ مف 
الكردتساني كالكتالكني، أيف تنامت كتطكرت األزمة لتتحكؿ إلى ظاىرة انفصاؿ. فدراسة 

ر أزمة اليكية يتطمب الرجكع كالعكدة إلى السياؽ التاريخي، العكامؿ الداخمية المؤثرة في ظيك 
حيث أف قراءة األحداث التاريخية تساعد عمى معرفة دكر التأثير الذم ساىـ بو كؿ مف 
عامؿ مف العكامؿ الداخمية )العرؽ، الديف، االقتصاد، السياسة(، في عممية االنفصاؿ 

تأثير دكؿ جكار كردستاف العراؽ كؿ مف  كاالستقالؿ كتحميؿ دكر العامؿ الخارجي، )مثال:
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تركيا، إيراف، سكريا عمى االكراد ككذلؾ المصالح األمريكية كالبريطانية كسياستيا الذرائعية 
 في المنطقة(.

 المبررات الذاتية:-ب

يرجع الميؿ الختيار ىذا المكضكع إلى ككنو مكضكع حساس جدا كمف أعقد 
ـك نظرا لالنعكاساتو عمى الدكؿ، كقياـ حركب كنزاعات المكاضيع التي يشيدىا العالـ إلى الي

داخؿ تمؾ الدكؿ، مما يجعميا تتصارع فيما بينيا مف أجؿ الحفاظ  كبالتالي يشكؿ الالإستقرار
 عمى كياف سيادتيا.

كمف المبررات األخرل لالعتبار المكضكع تأثر ببعض األقميات، المضطيدة مف قبؿ   
كالتي نكرت كمحت ىكية ىذه الشعكب، فحقيقة األمر لكافة السمطات الحاكمة الدكتاتكرية 

الشعكب الحؽ بحرية تحديد أسمكب ممارسة حقيا في تقرير المصير سكاء كاف ذلؾ بإقامة 
الدكلة الكطنية المستقمة ذات السيادة أك باالنضماـ إلى دكلة مستقمة، أك إقرار أم كضع 

 سياسي أخر يختاره الشعب بنفسو.

 ح:أهذاف انذساس-3

 ىناؾ أىداؼ عممية كعممية تحاكؿ الدراسة اكتشافيا: 

 األىداف العممية:-أ

يكمف اليدؼ العممي ليذه الدراسة في دراسة إنجاز بحث يضاؼ إلى البحكث التي 
تناكلت أزمة اليكية مف خالؿ محاكلة تفسير كيفية تأثير أزمة اليكية في انفصاؿ األقاليـ 

 كتفكيؾ كحدة الدكؿ.
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 لعممية:األىداف ا-ب

تسعى ىذه الدراسة إلى إبراز أك عرض المشكؿ اليكياتي )أزمة اليكية( كذلؾ بدراسة 
لإلقميميف مف العالـ: كاحد مف الشرؽ األكسط الكبير )أكراد العراؽ(، كاألخرل مف الغرب أحد 
بمداف أكركبا المتكسطية )كتالكنيا اإلسباف(، المتاف تعنياف مف تيميش أم عدـ االعتراؼ 

االقميميف، كقد تـ التركيز عمى المقارنة بيف ىذيف النمكذجيف مف خالؿ تكضيح كتحميؿ  بذات
أكجو الشبو كاالختالؼ بينيما مف حيث الظركؼ الداخمية كالخارجية المؤثرة عمى كؿ منيما 

 كالتي تسعى لحمـ االستقالؿ كاالنفصاؿ.

 إشكانيح انذساسح:-4

متغيرة ما بعد الحرب الباردة إلى غاية في ظؿ السياؽ العاـ لظاىرة الصراعات 
تتجمى ضركرة دراسة كيفية تأثير أزمة اليكية عمى االقميميف )كدرستاف ػ كاتمكني(  2017

باعتبار أف ذلؾ كاف لو تداعيات معقدة الجكانب، كمف ىنا يمكف صياغة اإلشكالية الرئيسية 
 التالية:

لصراعات المعاصرة لدراسة حالتين ما مدى أىمية البعد اليوياتي في تحميل وتفسير ا-
 كردستان)العراق( وكتالونيا )اإلسبان(؟ 

لمعالجة ىذه اإلشكالية تمت االستعانة ببعض التساؤالت التي تساعد عمى تحميؿ كفيـ      
 المكضكع أكثر منيا: 

 ىي أىـ األسباب الدافعة لنشكب أزمة اليكية في كؿ اإلقميميف؟ ما-1

 ر مع مشكؿ اليكية في كؿ إقميـ مف اإلقميميف؟كيؼ تعاممت دكؿ الجكا-2

سبانيا؟-3  إلى أم مدل أثرت أزمة اليكية عمى كحدة الدكلة في كؿ مف العراؽ كا 
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 حذود انذساسح:-5

 الحدود المكانية: -أ

قميـ كتالكنيا  تتعدد ىذه الدراسة بناطؽ إقميمي محدد كىك إقميـ كردستاف في العراؽ كا 
 في إسبانيا.

 الزمانية:الحدود -ب

بالنسبة لممجاؿ الزماني لمدراسة فقد تعددت في الفترة الممتدة مف ما بعد الحرب 
، غير أف مقتضيات اإللماـ يحؿ جكانب المكضكع تستدعى 2017الباردة مف السبعينات إلى 

 العكدة إلى فترة سابقة.

 فشضياخ انذساسح:-6

 الفرضيات التالية: كلإلجابة عمى التساؤالت المطركحة اقتضت الدراسة صياغة

عدـ االعتراؼ بمككف مف مككنات اليكية )المغة( يؤدم إلى خمؽ أزمة ىكية داخؿ -1
 المجتمع.

المجتمعات يخمؽ أزمات كصراعات تساىـ في تفكيؾ كحدة ظيكر انقسامات داخؿ -2
 الدكؿ.

 كمما انتيكت حقكؽ األقميات كمما زادت مطالب االنفصاؿ.-3

 أدتياخ انذساسح:-7

 دبيات التي عالجت كتناكلت مكضكع البعد اليكياتي نجد:مف األ
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 البعد الثقافي في العالقات الدولية: -أ

دراسة في الخطاب دكؿ "صداـ الحضارات ؿ أماني محمكد غانـ" فيذا الكتاب كاف 
رسالة ماجستير أنجزت في القاىرة ثـ أخرجت عمى شكؿ كتاب نظرا لألىميتيا، فيي تشترؾ 

 متغير الثقافة في العالقات الدكلية كدكر المككف اليكياتي فييا.مع الدراسة في 

كتاب مستقبؿ العالقات الدكلية مف صراع الحضارات إلى أنسبة الحضارة كثقافة السالـ -ب
ؿ "محمد سعدم" تناكؿ فيو مستقبؿ العالقات الدكلية عمى ضكء متغير الثقافة كفي ضكء 

الحرب الباردة كقصد الكاتب مف ىذا الكتاب  أطركحة "صداـ الحضارات" في فترة ما بعد
تبيف أليات األزمة لإلرساء ثقافة السالـ ك الديمقراطية كالحيمكلة دكف السقكط في فخ 

 التعصب بعد ما اكتشفو مف انقسامات ستحصؿ في العالـ بسب االختالفات الثقافية.

اذ في العمـك السياسة، كتاب تحميؿ إدارة الصراع الدكلي لدكتكر "أحمد محمد كىباف" أست-ج
بجامعة الممؾ سعكد، تناكؿ فيو استعراض ألظير االتجاىات المعاصرة في دراسة إدارة 
الصراع الدكلي، بحيث ركز المكضكع عمى مرحمتيف. أكال: تقديـ الرؤل المختمفة لمفيـك إدارة 

في دراسة الصراع الدكلي في االبيات المعاصرة، ثانيا: تعريؼ بأىـ االتجاىات المعاصرة 
 إدارة الصراع الدكلي.

(، 2017كتاب الحركات العرقية كاستقرار العالـ المعاصر لدكتكر "أحمد محمد كىباف")في -د
ايف قدـ تفسير لالستشراء ظاىرة الحركات العرقية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة، كدرس 

 رار العالـ المعاصر. فيو األقميات كالجماعات كالحركات العرقية دكرىا، تأثيرىا في استق

أطركحة دكتكرة "لفايزة إسعاد" تحت عنكاف العادات االجتماعية كالتقاليد الكسط الحضارم -ق
: التي تناكلت فيو: اليكية العربية، )العادات، التقاليد، 2011-2012بيف التقميد كالحداثة 

داثة عمييا، كالحاتي قيمي نتيجة تأثير العكلمة الثقافة( كما تعرضت لو مف صراع ىكي
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لزاميو عمى  ككرزت عمى إبراز أىمية العادات كالتقاليد باعتبارىا مككنات أساسية لمثقافة كا 
الحفاظ عمييا كحمايتيا خكفا مف فقدانيا بمعنى فقداف اليكية كذاتيا داخؿ المجتمع، كدرست 

 حالة "كىراف" ككيؼ عممت لمحفاظ عمى ىكيتيا االجتماعية كمثاؿ. 

 ي:                                                اإلطاس انًُهج-8

تـ االعتماد عمى عدد مف المناىج كالتي كاف مف نشأنيا تسييؿ عممية، البحث كفيـ 
 كتفسير المكضكع مقؿ الدراسة.

لفيـ التغيرات الحالية التي تشيدىا البيئة اإلقميمية البد مف العكدة لمخمفيات التاريخية 
أف القضية المعرضة في ىذه الدراسة ىي مسألة متشابية الجكانب  لمشكؿ األزمة كبما

كمتعددة األبعاد )الصراع باألزمة ػ اليكيةػ الديف...( فاستيمنا بالمنيج التاريخي لمبحث في 
في  2017األصكؿ التاريخية لمشكؿ اليكية لفترة ما بعد الحرب الباردة مف التسعينات إلى 

قميـ كتالكنيا اإلسباني.كال مف إقميـ كردستاف العراؽ   كا 

 منيج دراسة الحالة: -أ

يساعد عمى تحميؿ تحميال دقيقا حتى تتمكف مف معرفة أسباب حدكثيا عمى نمط ما 
كفي ىذه دراسة تـ تكظيؼ ىذا المنيج لتحميؿ البعد اليكياتي في كال مف اإلقميميف، كالذم 
يشمؿ تغيرات األحداث كتحكؿ األزمة التي يعاني منيا اإلقميميف لمنزعة انفصالية، أم 

 الكتالكف باالنفصاؿ كتحقيؽ االستقالؿ التاـ. مطالبة كؿ مف األكراد ك 

 المنيج المقارن:-ب

استدعى ذلؾ تكظيؼ المنيج المقارف، كذلؾ مف التحميمية ككف الدراسة مف الدراسات 
خالؿ التطرؽ إلى إبراز أكجو الشبو كاالختالؼ في األساليب التي دفعت، سكاف اإلقميميف 
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فو مف خالؿ المقارنة بيف نتائج االستقاء القائـ في لكي يطالبكا باالنفصاؿ كما تـ أيضا تكظي
 في كؿ مف إقميميف. 2017

 اإلطاس انُظشي نهذساسح: -9

إف طبيعة الدراسة تفرض إتباع مجمكعة مف المقاربات النظرية كالتي تحدد طبيعة 
 الدراسة مف الناحية النظرية لذلؾ فإف دراسة البعد اليكياتي في فترة ما بعد الحرب الباردة

 كالمعاصرة تفرض اعتماد:

 : النظرية البنائية-أ

جاءت البنائية كمنظكر جديد لتفسير الصراعات إذ تمحكرت حكؿ المفاىيـ الثقافة 
كالقيـ كاألفكار كدكرىا في العالقات الدكلية، كتناكؿ بالتحميؿ قضايا كأبعاد اليكيات كالمصالح 

ع النظريات األخرل ليس حكؿ مدل كالمؤسسات كالمثؿ، حيث أف خالؼ النظرية البنائية م
نما حكؿ  تفسير أصناؼ القكة كأشكاؿ استمرارىا،  أىميتيا لمقكة في السياسة الدكلية، كا 
ككجكدىا ليس فقط باالعتماد عمى االعتبارات المادية بؿ االعتبارات الثقافية أيضا، كتـ 

صراعات ككيفية تأثيره،  التعامؿ بيذه النظرية  لتفسير دكر القيـ أك البعد اليكياتي في خمؽ
فتناقش النظرية  البنائية أسئمة  عديدة أىميا: كيؼ شكمت اليكية الدكلة؟ ككيؼ يعرفكا 
مكاطنكف الدكا أنفسيـ؟ كحالتي كردستاف العراؽ ككتالكنيا يتميزكف بالنزعة القكمية، حيث 

ذاتية أنفسيـ. فالمثؿ أرادك االعتراؼ بالغتيـ كىكيتو ككا أمة مستقمة غير دكلة األـ ليثبتكا ال
المنظمة حسب البنائية ىي التي تحدد ما ىك مطمكب أف تفعمو اليكية فيي، تشكؿ نمكذجا 
ينبغي االقتداء كما أنيا تساعد األفراد في تحديد أفضميتيـ أك فيـ العالقة السببية بيف 

المثؿ ىذا  أىدافيـ كالخيارات السياسية المتاحة ليـ لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ كتأتي أىمية
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عندما ينعكس المبدأ القيمي الذم يحممكنو، عمى الخطط السياسية التي يستخدمكنيا لتحقيؽ 
 أىدافيـ.

 النظرية الواقعية:-ب

مف خالؿ تكظيؼ متغيرات المدرسة الكاقعية المتمثمة في المصمحة كالقكة، ككيفية 
ىرية )مكرغانتك ىانس تفسير الصراعات كالحركب لفيـ السياسة الدكلية، في طبيعتيا الجك 

الطبقة الشريرة(، كتـ االعتماد عمى التنظير الكاقعي في الدراسة البعد اليكياتي كدكره في 
عالقات ما بيف الدكؿ كقضية المطالبة باالنفصاؿ، فعندما تتحدث عف عممية انفصاؿ 

ىي  األقاليـ كحصكليا عمى االستقالؿ التاـ، اليمكف أف يتحقؽ بمعزؿ عف القكة، فالقكة
 المحرؾ الرئيسي لعممية االنفصاؿ كاالستقالؿ سكاء كانت القكة خارجية أك قكة داخمية.

 النظرية البنيوية:-ج

ترل الكاقعية الجديدة أك النبكية بأف العالقات الدكلية تمثؿ بنية النظاـ سياسي دكلي، 
لعالقات الدكلية كىذه البنية تتسمى بالفكضى كيرل بارم بكزاف أف "الخاصية الفكضكية لبنية ا

ال يمكف أف تغير التحكالت الداخمية لمدكؿ كجاءت الكاقعية الجديدة كنقيضة لمكاقعية 
براز منظرم الكاقعية البنيكية الدكلي اذ يرل أف النسؽ  kenneth waltz الكالسيكية كا 

مف بنية كتفاعؿ بيف الكحدات كالبنية السياسية ككضع معنى المعضمة األمنية بيف  يتشكؿ
 الصراعات ما بعد الحرب الباردة. فسر تحكؿالدكؿ ك 

 المقاربات المتبعة:-د

أما مف حيث االقترابات فؽ تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى االقتراب النسقي مف 
الخارجية عمى خمؽ الصراع اليكياتي، في كؿ مف خالؿ دراسة مدل تأثير البيئة الداخمية ك 
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قميـ كتالكنيا اإلسباني، كفي مطالبتيـ بناء دكلة مستقمة تتمتع بيكية  إقميـ كردستاف العراؽ كا 
 كسيادة. 

 اإلطاس انًفاهيًي نهذساسح:-10

 تـ الطرأ في ىذه الدراسة إلى عدة مفاىيـ كمصطمحات منيا:

 الصراع:-أ

حاد في المصالح، ينتج عنو إنقسامات حادة، كيشير أيضا يشير إلى كجكد تنافس 
مكانيتيا.  إلى التناقض بيف اإلرادات الكطنية كالقكمية المتعمقة بأىداؼ الدكؿ كاستراتيجياتيا كا 

 أزمة:-ب

ىي حسب "جكف سبانير" ىي مكقؼ تطالب فيو دكلة ما لتغير الكضع الذم تقاكمو 
 دكؿ أخرل.

 اليوية: -ج

 بالمغة الفرنسية Identiteيقابؿ مفيكـ اليكية المفظ بالمغة اإلنجميزية 

 ككالىما مف أصؿ التيني كماىيتو.Identityبحيث تعني لغة أصؿ الشيء   

فيي الكيفية التي يعرؼ الناس بأنفسيـ كاألخريف كىي مفيـك يستخدـ لمداللة، عمى 
 القيـ كالمغة. األثنيات،أىـ الصفات التي تميز الجماعات كالعرقيات، 

 اإلقميم:-د

ىك مفيـك مكاني يحدده البعد الجغرافي ككثافة التبادؿ كالمشاركة في المؤسسات 
كالتجانس الثقافي كيحدد اإلقميـ عمميا بحجـ المبادالت كالتدفقات التجارية كصفات مككناتو، 
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اميكا متحرؾ فيك ليس كقيمو كخبراتو المشتركة كيتكجب التنبو إلى ككف اإلقميـ كيانا دين
 مساحة جامدة تقاس بنظاـ دكلي ثقافي كاقتصادم كسياسي عبر األزمنة.

 األقميات: -ه

عرؼ بأنيا جماعة مف أفراد الذيف يتميزكف عف بقية األفراد المجتمع عرقيا أك قكميا 
 .أك دينيا أك لغكيا، كمف ثـ يخضعكف لبعض أنكاع االستعباد كاالضطياد كالمعاممة التميزية

 االنفصال:-و

يعد االنفصاؿ تحديا لمسمطة السياسية مثؿ الثكرة أك اليجرة، إال أف االنفصاؿ يمثؿ 
ذلؾ التحدم عمى طريقة الخاصة، فييدؼ التأثر السياسي إلى قمب النظاـ القائـ أك إجباره 
 عمى التغيرات دستكرية كاقتصادية أساسية أك تغيرات تطاؿ النظاـ السياسي كاالجتماعي، في

 المقابؿ ال ييدؼ االنفصاؿ عمى القضاء عمى السمطة الدكلة بؿ إلى الحد منيا.

 صعوبات البحث:-ي

ال يخمك أم بحث أكاديمي مف الصعكبات كالعراقيؿ كنظر إلى أف مكضكع البحث مف 
المكاضيع المعقدة، نظر لتداخؿ المفاىيـ فيما بينيما، فمف الصعكبة ضبطيا كتحديد تعريؼ 

 طمح اليكية مفيكـ إيديكلكجي أكثر منو مفيكـ عممي.كاحد ليا، فمص

صعكبة التعامؿ مع مكضكع أزمة ىكية في إقميميف مختمفيف تماما، فيناؾ تبايف -
 كاضح بيف الشرؽ كالغرب.

كبدكف النسياف فقد تمت ىذه الدراسة فكؽ رغبتنا بمعنى إدارة قسـ العمـك السياسية -
 المكضكع الذم اخترناه. ىي التي قامت بفرض دراسة مقارنة فميس

 



                                                                                               مقدمة

 
 
 

 
 

 تقييى انذساسح:-11

قسمت الدراسة إلى ثالثة فصكؿ ككؿ فصؿ يحتكم عمى ثالث مباحث ككؿ مبحث 
 عمى ثالث مطالب.

لدارسة كتفسير الصرعات المعاصرة بيف ة الفصؿ األكؿ: المعنكف: اإلطار المفاىيمي-
تناكؿ ىذا الفصؿ: مصادر الصراع، المتطكر القيـ كالجديد لفترة ما بعد الحرب الباردة، حيث 

المفاىيـ المختمفة كالمرتبطة بالصراع ككذلؾ تطرأ لمنظريات الجكىرية المفسرة لمظاىرة منيا: 
الكاقعية الكالسيكية كالنبكية ثـ البنائية، كبحيث قامت كؿ مف النظريات باإلعطاء تفسيرات 

 لمصراعات القائمة لفترة ما بعد الحرب الباردة.

لثاني: البنائية كمنظكر جديد لتفسير الصراعات المعاصرة، تـ فيو دراسة الفصؿ ا-
البنائية كمنظكر جديد لتفسير الصراعات المعاصرة، كذلؾ بتحمي كيفية تأثير البعد القيمي 
اليكياتي كمككناتو عمى مسار الصراعات المعصرة، كذلؾ بالتطرأ لدراسة الطرح البنائي مف 

 يكية أف تككف مصدر صراع أك خمؽ أزمة.حيث مبادئو كقيمو ككيؼ لم

الفصؿ الثالث: بيف النمكذجيف حيث )إقميميف كتالكنيا اإلسباني ككردستاف العراؽ(، -
ففي ىذا الفصؿ ثـ التعريؼ باإلقميميف جغرافيا، اقتصاديا التركيب اليكياتي بصفة عامة ثـ 

التاريخية لألزمة اليكية في ذكر أسباب المشكؿ اليكياتي في كال اإلقميميف بمعنى الخمفيات 
كمتا الحمتيف كصكال لفترة االستفتاء الذم قاـ بو كؿ مف كردستاف العراؽ ككتالكنيا اإلسبانية، 
بعد عرض سياقات الظاىرة المدركسة في الحالتيف المختمفيف، ثـ يتـ الجمع بيف المؤشرات 

يو األزمة كىك اإلصرار المشركة )الشبو( كتمؾ المختمفة كصكؿ لالستنتاجات أم ما ألت إل
الشعبيف عمى تحقيؽ حمـ االنفصاؿ كاالستقالؿ التاـ عف الدكلة األـ، مع باإلضافة 
لمصعكبات التي صادفيا كال اإلقميميف في تحقيؽ االنفصاؿ كعرض المكاقؼ الدكلية مف 

 جراء ىذه القضية. 



                                                                                               مقدمة
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 مقدمة الفصل:

معظـ األدبيات ليا مناىج نظرية لفيـ الصراعات فإف كانكا عمماء النفس يسعكف  
الستنباط سمككات األفراد كأسباب لتحكالتيا إلى صراعات كعنؼ ككذلؾ االقتصاديكف 

عمماء االجتماع يفسركف الصراع انطالؽ مف يركزكف عمى اإلحصاء التخاذ القرارات ك 
الصراعات الطبقية كعامؿ أساسي ليا، فإف باحثي العمـك السياسية كالعالقات الدكلية يركزكف 

الكصفي كالصراعات الدكلية فاستعراض أدبيات الصراع كميا ىك أمر غير  الجانبعمى 
متداخمة كالمتنازعة عمييا مستقؿ فيي متعددة، كيتـ في ىذا الفصؿ عرض مقدمة لممفاىيـ ال

كجؿ المصطمحات التي تتكافؽ أك تعارض مع مفيـك الصراع كذلؾ نشير إلى النظريات التي 
تطرأت ليذا المكضكع، لذا فاليدؼ مف المبحث األكؿ ىك كديباجة تفتح بيا بحثنا بمعني 

ات بتحكؿ طبيعة الصراع إطار مفاىيمي عاـ ككشؼ مدل تأثير الصراع خاصة فيما يتعمؽ
لفترة ما بعد الحرب الباردة كفي المبحث الثاني يتـ التطرؽ إلى التفسير الكاقعي لظاىرة 
الصراعات في العالقات الدكلية بشقيو الكالسيكي الجديد كيتدخؿ المذىب الكضعي في 
الكاقية الجديدة مف خالؿ التحكؿ المفاىيمي فييا بإثبات المصطمحات الجديدة التي تدرس 

)المعضمة، البنية الفكضكية،....(، كالمبحث الثالث يعد الركيزة الرئيسية ليذا  أنداؾالكاقع 
الفصؿ ككنو جاء ناقدا لمتفسير الكاقعي المادم كمقيما ليا كذلؾ بإدخالو عنصر الدكلة كبقية 
ظيار مدل  الفكاعؿ )الجماعات االثنية، األقميات( ككحدات لتحميؿ الصراعات المعاصرة كا 

ذاتية عكس المادية كتأثير تفسيرىا في الصراعات المعاصرة كسيككف عرض أىمية العكامؿ ال
 كؿ مما سبؽ عمى النحك اآلتي:
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 أدبيات منيجية حول مفيوم الصراعالمبحث األول: 

 الصراع والمفاىيم المتقاربة المطمب األول:

 المفاىيم المختمفة الصراع:-   1

ألف أبعاده متشابكة كىذه الظاىرة ليا  يتميز الصراع في العالقات الدكلية بالتعقيد 
تأثيرات مباشرة كغير مباشرة في تفاعالتيا كيعتبر ىذا المكضكع أكثر نقاش في العمكـ 
السياسية كليذا لقد تعددت مفاىيمو التي تمتاز بالغمكض كالتناقض مما يؤدم إلى خمؽ 

 الجدؿ فيما بينيـ.

تنافس عمى القيـ كعمى القكة »و: )باحث في عمـ االجتماع( بأنلويس كوزر كيعرفو  
 .«كالمكارد يككف اليدؼ فيو بيف المتنافسيف ىك تبيف أك تصفية أك إيذاء خصكصيـ

بالتركيز عمى الصراع في بعده االجتماعي، فإف لكرانادر فسرت  لويس كوزركييتـ  
فس فيما البعد األنتربكلكجي في العممية الصراعية كيمثؿ الصراع تفاعؿ بيف البشر كىك التنا

بينيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرغكب بيا كيككف ذلؾ بيف طرفيف أك أكثر كالصراع 
بالطمكحات األىداؼ الغير المتكقعة عمييا ىذه الحالة يسعى كؿ طرؼ بتدمير الطرؼ 
اآلخر كيمنعو بتحقيؽ أىدافو كيمكف لمصراع أف يككف مستمر كدائـ أك متقطع كقد يككف 

 (1)عنيؼ أك غير عنيؼ.

يعرؼ قامكس لكنجماف مفيـك الصراع بأنو "حالة مف االختالؼ أك عدـ االتفاؽ بيف  
كأفكار متعارضة أك متناقضة". أما قامكس الكتاب العالمي، فإنو يعرؼ  ئجماعات، أك مباد

، خاصة إذا كاف Struggle، أك بأنو نضاؿ أك كفاح Fightمعركة أك قتاؿ »الصراع بأنو 
 (2)«.الصراع طكيال أك ممتدا

                                                           
األصكؿ النظرية لألسباب كاألنكاع، )دراسات مستقبمية، مركز دراسة  محمكد بدكم منير، "مفيـك الصراع"، دراسة في -1

 .36ـ( ص1997المستقبؿ، جامعة أسيكد العدد الثالث، يكليك 
 .37ص مرجع سابؽحمكد بدكم منير، م -2
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ككما يمكف القكؿ أف الصراع ىك تنازع اإلرادات القكمية كىك التنازع الناتج عف  
مكاناتيا مما  االختالؼ في دكافع الدكؿ كفي تصكراتيا كأىدافيا كتطمعاتيا كفي مكاردىا كا 
يؤدم إلى تعارض األحداث كالمكاقؼ. كالصراع يمكف أف تتنكع مظاىره كأشكالو فقد يككف 

صاديا أك إيديكلكجيا. كيختمؼ الصراع عف الحرب في أف الحرب ال يمكف أف سياسيا أك اقت
يتـ إآل عمى صكرة كاحدة كبأسمكب كاحد. كعميو يمكف القكؿ بأف الصراع الدكلي أشمؿ كأعقد 

 (1) الحرب.بكثير في مفيكمو كنطاقو مف مفيـك كنطاؽ 

عف الصراع إنو يتداخؿ مف حيث مدلكليا مع المنافسة، كالتكتر،  Mitchelكما يقكؿ  
العداء كالكفاح كالتنافر، كالخصكمة، كاالنقساـ، كالنزاع. فمفيـك الصراع الدكلي يحمؿ في 

ىي إحدل مراحؿ الصراع، في حالة مميزة مف »: Holstiبطنو مفيـك األزمة كما يقكؿ 
 .«ثا غير متكقعة تنجـ عف الصراع القائـحاالتو تشمؿ عمى تصعيد مفاجئ يتضمف أحدا

كمف كؿ ما تقدـ فإف الصراع الدكلي خالؿ مرحمة ما بعد الحرب الباردة تطرح تحديا  
جديدا يييء لذكباف الفارؽ بيف الصراعات الدكلية كالصراعات الداخمية كذلؾ ألف الصراعات 

كتسب بعدا دكليا نظرا الداخمية )حاؿ الصراعات العرقية كاألنشطة اإلرىابية( أصبحت ت
 (2)لتعبير الركل التقميدية.

 المفاىيم المرتبطة بالصراع الغير العنيف: االختالف /عدم االتفاق/والمشكمة.-2

يتطمب الصراع إلى التميز بفيـ تطكر الصراع كدراسة المفاىيـ المرتبطة بو أك  
دارة  المتشابكة معو مف أجؿ تفكير المختصيف كالباحثيف مف تسييؿ كتمكيف مف تسيير كا 
الصراع كحؿ لممشكالت، كلذلؾ يمكف تقسيـ الصراع إلى قسميف منيا نجد الصراعات الغير 

ككما نجد أف ىناؾ مفاىيـ أخرل لمصراع مثؿ االختالفات كعدـ العنيفة كالصراعات العنيفة. 
                                                           

الشرؽ األكسط، مكتبة محمد نصر مينا، معركؼ خمدكف ناجي، تسكية المنازعات الدكلية مع دراسة لبعض مشكالت  -1
 .10،9غريب، ص ص

الجمعية  اصداراتية("، جامعة الممؾ سعكد، سمسمة حمد محمد كىباف، "تحميؿ إدارة الصراع الدكلي )دراسة مسحا-2
 .11،10، ص ص2014السعكدية لمعمـك السياسية، 
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االتفاؽ، كالمشكمة فيي مرتبطة باإلنتشار كالذيكع، إال أنيا تتسـ بكجو عاـ بتكاضع مضمكنيا 
 الصراعي بمفيـك الصراع.

 :Differencesاالختالفات -1

النظر إلى نشير إلى طبيعة بشرية بيف الناس حيث ىـ مختمفكف بالميالد، كمف ىنا ب
االختالفات كأمر مف أمكر الحياة العادية، إف لـ ينظر إلييا باعتبارىا مف األشياء التي تتسـ 
بنكية كمذاؽ خاص لمحياة يطغى عمييا قدرا مف الحيكية كالفعالية لـ يكف ليتحقؽ فيما 

 لكسائؿ األفراد في كؿ شيء بينيـ.

نما   .(1)مثؿ مصدر لوفنمخص أف االختالؼ بذاتو ليس بسبب الصراع، كا 

 : Disgreementعدم االتفاق -2

يعتبر حدكثو بتعيير أفراد عف أكلكياتو كتفضيالتيـ مقارنة بتمؾ الخاصة باآلخريف، 
كىنا يجب اإلشارة إلى عدـ االتفاؽ في حد ذاتو يمكف أال يرتب أم مف أنكاع األذل أك 

 2)الضرر أك أم نتائج محددة.

 : Problemالمشكمة -3

عندما تسبب بعدـ التكافؽ أك حدكث اختالؼ في بعض النتائج، عمى األقؿ تككف 
ألحد األطراؼ، ميما يمكف تجنب كقكع المشكمة إال أنيا تككف عادة مكمفة كمزعجة أك 
كمييما معا في آف كاحد، كبكجو عاـ فإف األفراد ما يكاجيكف العديد مف المشكالت في 

دىا تمثيؿ في حد ذاتيا مصدرا محتما لمتصعيد كمما حياتيـ اليكمية، كتعتبر المشكالت بكجك 
 .(3)يؤدم إلى كقكع أزمات أك اتفاؽ قرارات قد يككف مف نتيجتيا

                                                           
 .42، صسابؽع منير، مرجمحمكد بدكم  -1
 .43ص مرجع،، رجع نفسومحمكد بدكم منير، "م -2
 .43ص نفسو،مرجع ، محمكد بدكم منير -3



الفصل األول: اإلطار المفاىيمي لدراسة وتفسير الصراعات المعاصرة بين المنظور القديم 
 والجديد لفترة ما بعد الحرب الباردة

 
 

31 
 

 المفاىيم المرتبطة بالصراع العنيف: -3

التكتر/ النزاع/ األزمة/ الحرب، بعد تعريفنا الصراع يمكف التمييز بينو كبيف المفاىيـ 
مة، الحرب كذلؾ مف خالؿ تعريفيا كتحديد الفركؽ بينيا األخرل كىي النزاع، التكتر، األز 

 كبيف الصراع.

 *التوتر: 

ىك حالة مف القمؽ كعدـ الثقة المكجكديف دكلتيف ككذلؾ ىك عداء كتخكؼ كشككؾ 
كتصكر بتبايف لممصالح أك الرغبة في السيطرة أك تحقيؽ االنتقاـ غير أنو يبقى غي ىذا 

تعارض فعميا كصريحا كجيكد متبادلة مف األطراؼ لمتأثير اإلطار دكف أف يتعداه ليشمؿ 
 (1)عمى بعضيـ البعض، كالتكتر حالة سابقة عمى الصراع ككثيرا ما رافقت انفجار الصراع.

مكاقؼ صراعية ال تؤدم مرحميا عمى األقؿ المجكء إلى »كالتكتر حسب مارسيؿ ميرؿ ىك: 
 .(2)«القكات المسمحة

 : Dispute*النزاع 

إعطاء أسباب أك حقائؽ لتأييد أك »لنزاع في دكائر المصادر المغكية أنو يعرؼ ا 
، «معارضة شيء ما أك أنو المناقشة أك المجادلة، أك السجاؿ حكؿ شيء ما أك بخصكصو

كيمكف القكؿ أف النزاع ىك شجار أك جداؿ يككف بصفة خاصة ذات طيبة رسمية بيف 
أما في األدبيات المتخصصة فإف النزاع  جماعة أك منظمة، كبيف جماعة أك منظمة أخرل،

يعرؼ بأنو تعارض في الحقكؽ القانكنية قد تتـ بتسكية بالمكاصؿ إلى حمكؿ قانكنية 
 كسياسية.

                                                           
 . 22: 06، 2013يناير  21االثنيف  منتدل,،بكمزبر كردة رزاؽ -1
، ص ص 1986المستقبؿ العربي،  ، القاىرة،1حسيف نافعة، ط ,سيكلكجيا العالقات الدكلية، ترميرؿ مارسياؿ، سك  -2

506،507. 
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ف قارنا مفيـك النزاع بمفيـك الصراع فينا يكضح لنا أف المفيـك األكؿ يشير إلى درجة أقؿ  كا 
 (1)حدة كأقؿ شمكال في االختالفات عف الثاني.

كيتفؽ دارسك النزاعات الدكلية عمى أف النزاع ىك الشؽ األنشط كاألكثر بركزا في  
العالقات الدكلية، فيك ظاىرة مكجكدة بيف الدكؿ كعمى جميع المستكيات كبدرجات متفاكتة، 
كالنزاع يستعمؿ كنقيض لفكرة التعاكف، االتفاؽ كالتجانس، كما تتفؽ الكثير مف المدارس 

مف االفتراضات المتعمقة بالنزاع كظاىرة، منيا التي أكردىا بكؿ كيير  التحميؿ حكؿ الكثير
Paul Wehr  :في شكؿ افتراضات مركزية كمنيا 

 أف النزاع ظاىرة غريزية كفطرية لدل اإلنساف. -
 أنو عممية طبيعية تشترؾ فييا كؿ المجتمعات. -
 (2)الجتماعية.أف النزاع يؤدم كظيفة في النظـ االجتماعية كما أنو ضركرم لمتنمية ا -

 *األزمة:

تعرؼ األزمة في العالقات الدكلية عمى أنيا عبارة عف مدة كجيزة مف الكقت عندما  
يدرؾ طرؼ أك أكثر في حالة النزاع، أف خطر كبيرا يحدث بمصالحو الحيادية كأف لديو فترة 
يا قصيرةمف الكقت ليرد عمى ىذا الخطر، فاألزمات بيف الدكؿ ىي فترات تزداد مف خالل

 .(3'إمكانية الحرب عمى العالقات الطبيعية بيف الدكؿ

حالة تمزؽ تؤثر في النظاـ »كما عرفت األزمة مف طرؼ فمينيكؼ كبكشاف بأنيا:  
كالبعض اآلخر ركز عمى  «كمو كتيدد افتراضاتو األساسية كمعتقداتو الداخمية كجكىر كجكده

                                                           
 .44،43محمكد بدكم منير، مرجع سابؽ، ص ص -1
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك 1988-1963العالقات الجزائرية المغربية ، النزاع في يكزرب رياض  -2

ص  ، ص 2007/2008ستكرم قسنطينة، السياسية كلمعالقات الدكلية، تخصص العالقات الدكلية كالعكلمة، جامعة م
13،12. 

 : د. كليد عبد الحي، المؤسسةضاربة في العالقات الدكلية، ترتيمس، دكر في )ركبرت( بالعراؽ، النظريات المت -3
 .120، ص1985، 1لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ط
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نقطة تحكؿ في أحداث غير »أف األزمة:  Bileالنتائج األزمة كجكانبيا السمبية فذكر بيبر 
مستقرة، يمكف أف تستقر عف نتائج سمبية إذا كانت األطراؼ المعنية غير مستعدة أك غير 

 . «قادرة عمى مكاجيتيا كاحتكائيا كتجنب مخاطرىا

كفريؽ ثالث اىتـ باالستجابة السريعة المبتكرة لمكاجية األزمة منيمدكفيؿ كبكشاف  
مكاقؼ مركبة تكاجو النظاـ بأكممو، تتحدد افتراضاتو األساسية، »مة: عندما ذكر أف األز 

كتتطمب قرارات كتصرفات مبتكرة كعاجمة، كتسعى عف إعادة فحص النظاـ كافتراضاتو 
 (1)«األساسية.

كفريؽ رابع ركز عمى الكجو السمبي كاإليجابي لألزمة منيـ نكديؿ كأنتكككؿ حيث عرفا األزمة 
 .«ي ظركؼ طارئة تحمؿ في طياتيا مخاطر كفرصنقطة تحكؿ ف»بأنيا: 

كالمالحظ مف ىذه التعريفات انيا اىتمت فقط بجانب األزمة كأىممت جكانب أخرل،  
خمؿ مفاجئ في طبيعتو أك تكقيفو، يخرج عف إطار العمؿ »كيمكف تعريؼ األزمة بأنيا: 

مالئيا الداخمييف أك المعتاد، كيمثؿ خطرا أك تيديدا جسيما قائما أك محتمال لممنظمة أك ع
الخارجييف أك لمبنية المحيطة، يتطمب لمكاجية نظما كأساليب كأنشطة مبتكرة كحشد 
اإلمكانيات كالجيكد، كسرعة كدقة في اتخاذ القرارات كالتصرؼ كقد يحمؿ في طياتو فرصا 

 .(2)لمتحسف

 *الحرب:

يقصد بمصطمح الحرب استخداـ القكات المسمحة في نزاع ما كخاصة بيف البمداف،  
فنجد أف ىناؾ العديد مف النظريات التي تسعى إلى شرح أنماط الحرب كالسالـ بيف الدكؿ 
في النظاـ العالمي. فيقكؿ بعض المفكريف أف األسباب الكامنة كراد الحرب قد يككف في 

                                                           
، منشكرات الجمي الحقكقية، جامعة بكمرداس 1خميؿ حسيف، "العالقات الدكلية" )النظرية كالكاقع، األشخاص القضايا، ط -1

 .388، ص2011الجزائر، 
 .388،389المرجع نفسو، ص ص -2
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النظاـ العالمي أك في طريقة تعبر ىذه الييكمة مع الزمف كيقكؿ  ىيكمة السمطة كالتحالفات في
البعض اآلخر أف جذكر الحرب ترجع إلى العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 .(1)كالنفسية الداخمية في الدكلة

فإف مفيكـ الحرب مرتبط بالعنؼ فمذا جاءت معظـ التعاريؼ عمى أنيا عنؼ منظـ  
اتصاؿ عنيؼ بيف كحدات متميزة »لمسمحة كيعرفيا ككينسي رايف بأنيا: باستعماؿ القكة ا
 .(2)«كلكف متشابية

كالحرب ىي صراع بيف القكات المسمحة لكؿ مف الطرفيف، يرمي كؿ منيما عف طريقيا إلى 
 .(3)صيانة حقكقو كمصالحو في مكاجية الطرؼ اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 2002، 1خميج لألبحاث، طاف، المفاىيـ األساسية في العالقات الدكلية، مركز الىاالأمارتف غريقيش كنيرم أك ك -1

 .167،168ص 
 .94، ص1985، بيركت، دار الكتاب العربي 1حي ناضؼ يكسؼ، النظرية في العالقات الدكلية، ط -2
 .49محمد نصر مينا، تسكية المنازعات الدكلية، مرجع سابؽ، ص -3
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 (1الشكل رقم )

 ودرجة القير.مخطط االختالفات والصراع 

 .                              اقؿ قيرDifferenceاالختالفات  -1
 Disagreement.                        Least coerciveعدـ االتفاؽ  -2
 عدـ االتفاؽ                                 .Problemالمشكمة  -3
 المشكمة.                                      Disputeالنزاع  -4
 .                                    النزاعConflictالصراع  -5
 .                                     الصراع      Violenceالعنؼ  -6
 الحرب.                                                العنؼ -7

 الحرب 

 أكثر قير       
                    (Most coercive)  

 

يشير ىذا المخطط الى رد االعتبار لالختالؼ ككنو إلى أكؿ سبب لمصراع ثـ يتطكر 
إلى عدـ االتفاؽ كىك الذم يقكد إلى حدكث مشكمة فيي تؤدم فييا إلى عدـ التكافؽ مما 
يسبب في خمؽ نزاع ففيو يتـ ببدأ أك معارضة شيء أم المناقشة فيك يخمؽ صراع بيف 

بيات الصراع، كمف ثـ يكلد العنؼ كيككف استخدامو مف أجؿ دكلتيف أك أكثر تعقيدا في أد
تحقيؽ المصالح الذاتية كالعامة كىذا ما يجعؿ إلى ظيكر الحرب كىي أكثر الصراعات كاف 

 العنيفة كأكثر قيرا.
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                                        المطمب الثاني: مستويات الصراع وأنواعو  

 مستويات الصراع:-1

تقسيـ الصراع حسب المستكيات التي يتكاجد عمييا في التنظيـ اإلدارم إلى يمكف 
 أربعة أنكاع رئيسية ىي:

 الصراع داخؿ الفرد نفسو )الذاتي(. -1
 الصراع بيف األفراد. -2
 الصراع بيف جماعات المنظمة. -3
 الصراع بيف المنظمات. -4

 أوال: الصراع داخل الفرد )الذاتي(:

 كقسـ العمماء ىذا النكع إلى:

 صراع األىداف:-أ

 صراع بين األىداف اإليجابية )صراع أقدام، أقدام(: - 1

 كيككف بيف ىدفيف مرغكب فييما كبنفس الدرجة كال يمكف تحقيقيا معا.

 صراع بين ىدفين متعارضين: -2

إحداىما إيجابي كاآلخر سمبي )صراع أقداـ، أحجاـ( فاإليجابي يككف بأخذه مصمحة 
 آخر سمبي يتعيف عمينا تجنبو كعدـ القياـ بو.لنا كيتعيف عمينا تحقيقو ك 

 صراع بين األىداف السمبية )أحجام، أحجام(: -3

كيككف بيف ىدفيف سمبييف كغير مرغكب فييما كيتكجب االختيار بيف أحدىما عمى 
 الرغـ مف عدـ الرغبة في أم منيما.
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 صراع الدور:-ب

لفرد في حياتو اليكمية كفرد في كيظير ىذا النكع نتيجة لتعدد األدكار التي يمارسيا ا 
أسرة أك كأب ألسرة، أك كمكظؼ أك كرئيس في مجتمع اك عضك في جماعة دينية أك 

 .(1)سياسية أك ثقافية مما ينتج عنو عدـ الثبات أك التناقض

 ثانيا: الصراع بين األفراد:

يككف ىذا الصراع بيف فرد كفرد كىـ العامميف في المنظمة مع زمالء كمرؤكسيف  
كرؤساء كيعكد ذلؾ بسبب اختالؼ كجيات النظر أك الختالؼ الشخصيات الفردية كالتي ىي 

 .(2)نتاج التبايف الثقافات كالخمفيات الفكرية كاالجتماعية كاالقتصادية بيف األفراد

 ثالثا: الصراع بين الجماعات المنظمة:

 يف ىما:كىذا ما يحدث بيف اإلدارات أك كحدات أقساـ المنظمة كليذا نجد نكع

 الصراع األفقي: -أ

دارة المبيعات  كيككف في المستكل اإلدارم نفسو كما يحدث بيف إدارة التسكيؽ كا 
دارة المستكدعات.  كالتخطيط كالمالية، كالصراع بيف إدارة المشتريات كا 

 الصراع العمودي: -ب

الصراع كيحدث بيف مستكيات إدارية عميا كدنيا )مدير، إدارة كرئيس قسـ( كيرجع مف 
إلى سكء الفيـ أك االختالؼ حكؿ طرؼ العمؿ أك المسؤكليات أك التنافس أك السمطة أك 

 .(3)التدخؿ كعدـ االلتزاـ بحدكد المسؤكلية

                                                           
 .3،2ص ص www.alukuhe.netإبراىيـ عمي ربايعة، إدارة الصراع كالنزاع، شبكة األلككة  -1
 .3إبراىيـ عمي ربايعة، مرجع نفسو، ص -2
 .3،4مرجع نفسو، ص صإبراىسـ عمي ربايعة،  -3

http://www.alukuhe.net/
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 رابعا: الصراع بين المنظمات:

تعتبر كؿ األنكاع السابقة مف ضمف بيئة المنظمة الداخمية، كأما ىذا النكع فيككف بيف 
ية أم عمى مستكل المنظمة مع المنظمات كالجيات األخرل التي المنظمة كبنيتيا الخارج

تتعامؿ معيا في أنشطة متنافسة كمتداخمة كذات صفة اعتمادية كمنيا المنظمات المنافسة، 
كالجيات الحككمية، كصراع المنظمات يككف لمحصكؿ كؿ المكارد المختمفة أك اجتذاب 

 .(1)العمالة النادرة تسببيا

تصنيفات لمصراع في مجاالت مختمفة لمصراعات في العالقات الدكلية لقد تنكعت كتعددت 
 مع اختالؼ درجات تصنيفيا.

 أنواع الصراع:-2

 Relationship Conflits*صراع العالقات: 

تحدث ىذه الصراعات بسبب الكجكد الفعاؿ كالقكم لألحاسيس السمبية، فنظر نتيجة  
 الفيـ، أك لتكرار أنماط سمككية ذات صكر نمطية أك بسبب سكء االتصاؿ بينيـ أك عدـ

طابع سمبي، كىذا يترتب عنو بخمؽ مشاكؿ في صدد الصراعات لمعالقات كالتي تنتج عنيا 
 .(2)إلى تصعيد الصراعات المدمرة ليا

 :Data Conflicts*صراع المعمومات 

تتمحكر ىذه الصراعات عف مدل فقداف األطراؼ إلى المعمكمات الضركرية التخاذ  
ارات الحكيمة، أك ما يخض بكجكد معمكمات غير صحيحة أك ذات أراء مختمفة حكؿ القر 

أىمية ىذه المعمكمات، أك حتى باختالؼ فيميا كشرحيا، فنجد بعض صراعات المعمكمات 

                                                           
 .4إبراىيـ ربايعية، مرجع نفسو، ص -1
 .71رجع سابؽ، صمحمكد بدكم منير، م -2
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قد تككف ال ضركرية الحدكث ألنيا يتـ كقكعيا بسبب سكء االتصاالت أك انعداميا بيف 
 األطراؼ في الصراع.

صراعات المعمكمات األخرل حقيقية كقكية بسبب اإلجراءات التي  كيمكف أف تككف
 استعمميا الفرد في جمعيا أك قد تككف غير مكافقة.

 Intrests Conflicts*صراع المصالح: 

يتغير الصراعات حكؿ المصالح مف أجؿ مكاجية حاجاتيـ كىذا يحدث مف طرؼ أك  
لصراع. فيذه الصراعات تخص أكثر، فميذا يجب التضحية بمصالح اآلخريف مف طرؼ ا

قضايا مكضكعية )مثؿ الماؿ، المكارد الطبيعية، الكقت، ...إلخ( أك قضايا إجرائية )كأسمكب 
حؿ النزاع(، أك مسائؿ نفسية )تصكرات الثقة، العدالة، االحتراـ كالرغبة في المشاركة..إلخ( 

حقيقية أك متصكرة،  كيتعقد األمر لما تككف مصالح مشتركة كالمتكافقة سكاء كانت مصالح
 كمف أىـ القضايا فييا يتـ عمى التركيز عمى التفكير اإلبداعي أكثر مف التفكير التحميمي.

 Structure Conflicts(1)*صراع البنية أو الييكل: 

بسبب نماذج القير في العالقات اإلنسانية، فيذه النماذج ليا يحدث ىذا الصراع  
األفراد في الصراع، فإف المكارد الطبيعة المحدكدة كالقيكد تأثيرات تشكميا قكل خارجية عف 

الجغرافية )كالبعد أك القرب ليا(، الكقت )إما يككف محدد أك متسع(، األبنية التنظيمية، فينا 
 .(2)تسعى إلى دفع متغيرات كتميد السمكؾ الصراعي

 :Values Conflits*صراع القيم 

تجة عف المعتقدات القيمة التي يستعمميا الفرد ىذه الصراعات تككف مرتبطة بالقيـ النا 
مف أجؿ بركز معنى حقيقي لحياتيـ فيي تشرح ما ىك جيد أك سيء، صكاب أك خطأ، عادؿ 

                                                           
 .73،72مكد بدكم منير، مرجع سابؽ، صمح -1
 .73محمكد بدكم منير، مرجع سابؽ، ص -2
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أك ظالـ. فالتكجو لمقيـ المختمفة في حد ذاتيا ال تشكؿ صراعا، فبكجكد نظـ قيمية متنكعة 
 يمكف لمفرد العيش فييا بانسجاـ.

شار ليا أحد أطراؼ النزاع بفرض مجمكعة محددة مف القيـ  فيذه الصراعات القيمية 
 عمى الطرؼ اآلخر، ككما أنيا ال تسمح باختالؼ في العقيدة.

، كما أنيا 20فمف ىنا نجد أف لصراعات القيـ أىمية تجعميا مف أىـ صراعات القرف  
حؿ استحكذت عمى قدر كبير مف اىتمامات الدارسيف في عمـ النفس كالسمكؾ المرتبط ب

 الصراع.

بالنسبة ليذا السياؽ بيف القيـ كالمصالح، كالعمؿ لمشترؾ كؿ اكتشاؼ االختالفات  
يجاد حمكؿ الكسط تعتبر  القيمية، كاإلديكلكجية، كالتركيز عمى إيجاد كاستعماؿ صيغ تكفيقو كا 

 1مف أىـ حؿ لمصراعات القيمية.

 

  نقاش حول التحول من الصراعات الدولية:-1

الصراعات في الحرب الباردة ذات مصدر استراتيجي بمعنى الطرفيف الشرقي كالغربي، تعتبر 
فبسبب تشتت الصراع اإليديكلكجي، أعطى معني الحياة مف جديد ليكيات القكمية كاإلثنية 
كما طرأ إلى تقديـ ركحا قكيا لعكدة الصراعات العرقية كاإلثنية في الكثير مف مناطؽ العالـ، 

جماعات داخؿ بعض الدكؿ إلى البحث عف ىكيتيا القكمية كخصكصيتيا قد لجأت بعض ال
 الذاتية الثقافية مما ادل إلىظيكر التفكؾ لدكؿ عديدة.

لقد قامت بعض مناطؽ مف العالـ باالتجاه إلى صراعات قكمية كطائفية مف جراء  
سمت بالتشدد نزعتيـ القكمية حيث أصبحكا أكثر عدكانية مما كانت عميو مف قبؿ، ألنيا قد ات

                                                           
 

 

 

.                                                                                      47بدوي منير،نفس المرجع ص  محمود-
1
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أمكر كثيرة كالحقد كالعنؼ  راليكياتي كالعرقي كالتطرؼ الديني مما أدل إلى انتشار كظيك 
كالتطيير العرقي، كىذا كمو أدل إلى تيديد العالـ بالتفكيؾ كالتشتت. تعتبر الصراعات االثنية 

سبة لممنظرم كالدينية سبب التكتر األساسي في العالـ السياسي في القرف الكاحد العشركف بالن
 .(1)العالقات الدكلية

إذا لـ »يقكؿ لكراف كرستكفر )مسؤكؿ( سابؽ عف السياسية الخارجية )األمريكية(: 
نجد طريقة لتعايش المجمكعات القكمية المختمة في الدكلة الكاحدة قد تصبح عندنا خمسمائة 

إمكانيات  ألؼ دكلة لتتحكؿ بذلؾ الصراعات القكمية إلى تسبح جيكسياسي جديد يختزؿ
كمف أجؿ  «ضخمة كقابؿ لالنفجار في كؿ لحظة لقمب التكازنات كالترتيبات الجيكاستراتيجية.

التعرؼ عمى الصراعات الداخمية كبعض خصائصيا كيمكف أف نجدىا عمى صراع اثني اك 
 ىكياتي أك ثقافي أك عمى أنيا صراعات أقميات. كيمكف المركر بخطكات كاالتي :

 الداخمية كعالقاتيا بصراعات ذات األبعاد الثقافية كاالثنية.مفيكـ الصراعات  -1
 دكر النخبة في الصراعات الداخمية. -2
 الصراعات داخؿ الدكؿ، كطبيعة التيديدات التي يتعرض ليا أمف كجكد الدكلة. -3

 مفيوم الصراعات الداخمية وعالقاتيا بصراعات ذات األبعاد الثقافية واالثنية:-1

صراعات التي تككف بيف الدكؿ كالصراعات التي تككف داخؿ يستصعب الفرؽ بيف ال 
الدكؿ، ألف ال يمكف لمدكؿ أف تجسد اليكية مع مكاطنييا في غالب األحياف أك يمثميا بأنيا 
األكثر تنظيما مف أجؿ أف تككف أحسف الطرؽ التي تقـك بالنظرة إلى مصالحيا الخاصة 

 .(2)كمصالح أمف مكاطنييا بمختمؼ فئاتيـ

                                                           
في ضكء مككنات البعد اليكياتي في العالقات الدكلية"، مذكرة لنيؿ شيادة بركاف إكراـ، "تحميؿ النزاعات المعاصرة  -1

 .26،25،24، ص ص2009/2010ضر باتنة، الماستر العمـك السياسية، جامعة الحاج لخ
 .27،28ف إكراـ، مرجع سابؽ الذكر، ص صبركا -2
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ىا عف ذلؾ يجعؿ مف مختمؼ المجمكعات االثنية تنادم بمطالب مف أجؿ تقرير فعجز  
المصير في مكاجية األقمية القاىرة، فيي يمكف أف ترجع إلى صراعات تنطكم عمى 
الخالفات بما يخص الحكـ الذاتي كالسيادة، يمكف ألم دكلة أف تتعرض في ىذه المرحمة إلى 

 التيديد مف قبؿ الدكؿ المعادية.

تعميؽ المناىج التقميدية ال يحصى خصائص أحداث الحرب )سكاء كانت ثنائية  اف 
أك متعددة األطراؼ، إقميمية أك دكلية، داخؿ الدكؿ أك بيف الدكؿ( لبركزه عمى العكامؿ ذات 
األسباب كالمصادر المادية، أما العكامؿ األخرل كالثقافة كاليكية االجتماعية متجاىمة إذا 

قميدم الحتماالت الحرب كالسالـ، مف أجؿ فيـ الصراع الداخمي كعمميات تجاكزنا الفيـ الت
 بناء السالـ يجب أف نمجأ إلى األخذ بالعكامؿ التالية )الثقافة، اليكية...إلخ(.

فالمعني لمصراعات داخؿ الدكؿ يظير فيو أنيا صراعات مسمحة عنيفة، كالتي في  
 ركب االثنية أك الصراعات اإلثنك سياسية.المؤلفات العممية يمكف أف يقاؿ عنيا أنيا الح

 دور النخبة في الصراعات الداخمية:-2

النخبة السياسية بأنيا المركز الذم يستحكذ عمى القكة، فيي التي تقكـ تعرؼ  
 .(1)الصراعات أك تسكيتيا كىي مف األمكر األساسية لتحقؽ ذلؾ

التكجيو أك التأثير أك النفكذ في سمكؾ إف النخبة السياسية الثقافية لألقميات تعتبر أنيا  
األقمية السياسية، كمف ىنا فإف طبيعة سمككيا كمكاقفيا يؤدم إلى "الصراع" أك "التعايش" ما 

 بيف األقمية كالدكلة التي تستقر فييا.

إف دكؿ الجكار ذات العالقة بإحدل الجماعات يمكنيا أف تمعب الدكر المحفز عمى  
 ركلف "الجكار السيء".الصراع، كيسمييا ماكؿ ب

 الجماعات داخل الدول، وطبيعة التيديدات التي يتعرض ليا أمن ووجود الدولة:-3

                                                           
 .29بركاف إكراـ، مرجع سابؽ، ص -1
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ترل األدبيات أف مفيـك األمف مازاؿ كيظؿ مف المكاضيع األساسية المرتبطة بتكزيع  
السمطة كاآلثار ذات الصمة لتركو الدكؿ في النظاـ الدكلي، إف ديناميات الصراعات داخؿ 

ؿ تقكـ بمكاجية تحميؿ مجزأة فيي تبدك أكثر تعسفية، فالفكاعؿ تمعب دكر ميـ في الدك 
الكشؼ عف الحاالت القيمة لدراسات األمف الحالية خاصة بما يخص مكضكع األمف 
كمالئمة اليياكؿ المحمية لمعالقات بيف الدكؿ كقضايا األمف النظاـ الدكلي، فضال عف مسألة 

نساني كاالجتماعي، فالدكلة المعنية باألمف السياسي تؤكد مف الصمة بيف الدكلة كاألمف اإل
 .(1)طرؼ صراعات األمف المجتمعي

إف الفركؽ الجماعية تكضح عمى أنيا ال تكلد المشاكؿ األمنية فاالختالفات يمكف أف  
تككف مصدر الثراء كالديناميكية كالتقدـ أك العكس اعتمادا عمى التفاكض عمى المصالح 

ظير فييا أنماط االستجابة المتبادلة في عممية التفاعؿ كليذا فإف اليكية تخمؽ الجماعية كت
المعضمة األمنية لما يستعمؿ كضغط سياسة تعكس تضارب المصالح عمى الحفاظ عمى 

 السمطة كالييمنة عمى بنية ىذه العالقات.

يعتبر العرؼ كالديف مف األمكر التي تحددىا اليكية المجتمعية مع عالقاتيا  
 بالصراعات.

ككما يعتبر أف الصراعات الدينية مف أبرز األمكر التي قامت فييا بتحكؿ الصراعات لفترة 
 (2)ما بعد الحرب الباردة

 المبحث الثاني:التفسير الواقعي لظاىرة الصراعات في العالقات الدولية.

الطبيعة -الصراعات)مورغانتوالمطمب األول:التفسير الكالسيكي الواقعي لمحروب و 
 الشريرة(

                                                           
 .30،29بركاف إكراـ، مرجع سابؽ، ص -1
 .29،30ع سابؽ الذكر، ص صكاف إكراـ، مرجبر  -2
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 Carrك  Hansتاريخيا ظيرت الكاقعية الكالسيكية مع إسيامات كؿ مف  
كغيرىـ مف المفكريف األكائؿ الذيف حاكلكا التكيؼ مع أحداث القرف العشريف، أم  Neibburك

عند الحديث عف النظرية الكاقعية المفسرة لظاىرة الصراعات الدكلية فيككف بالتطرأ إلى 
ظاىرة انفصاؿ األقاليـ كحصكليا عمى االستقالؿ التاـ كال يمكف أف يحدث ذلؾ بمعزؿ عف 

منظكر الكاقعي ىي المحرؾ الرئيسي لعممية االنفصاؿ ككما يقكلكف القكة، فالقكة حسب ال
 .(1)الكاقعيكف إف الحركب كالنزاعات ىي القاعدة الركيزة في العالقات الدكلية

كالفكر الكاقعي تبمكر خالؿ فترة ما بعد الحرب الباردة عمى يد الكاقعييف الكالسيكيف  
زكا عمى الطابع التنازعي لمعالقات بيف الدكؿ، الذيف رك ىانس مورغانتو" وراينيولد"أمثاؿ، "

كما الشؤكف الدكلية في نظرىـ إال صراع مف أجؿ القكة بيف دكلة تسعى لتعزيز مصالحيا 
 .(2)بشكؿ، منفرد كىي بذلؾ تعمؿ نظرة تشاؤمية حكؿ افاؽ تقميص النزاعات كالحركب

ي جديد": ألف ما سميت فترة أك مرحمة ما بعد الحرب الباردة ب "مرحمة نظاـ دكل 
يشيده العالـ بعدىا ىك تطكر كتحكؿ في العناصر التي تحكـ كاقع العالقات الدكلية، كىناؾ 
مف يتجو إلى إبراز الفكارؽ الجكىرية بيف مرحمة الحرب الباردة كالمرحمة التي تمتيا كمااف 

الحرب  ىناؾ اختالؼ في االبعاد التي تحكـ سمككيات الدكلة الخارجية في مرحمة ما بعد
 .(3)الباردة

                                                           
، 2002، 1، ط، )دبي اإلمارات العربية المتحدةمارتف غرينفس كآخركف، "المفاىيـ األساسية في العالقات الدكلية -1
 .453ص5
ستيفف ككلدت، العالقات الدكلية عمـ كاحد كنظريات متعددة، عادؿ زقاغ كزياني زيدات، متحصؿ عميو:  -2

http://www.geocities.com/adelgeggagh/iR 
 
، 1عمي حاج، سياسات دكؿ االتحاد األكركبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، )بيركت، مركز دراسات، ط -3

 .50(، ص2005الكحدة األكركبية، فيفرم 

http://www.geocities.com/adelgeggagh/iR
http://www.geocities.com/adelgeggagh/iR
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قضايا جديدة أبرزت مفاىيـ جديدة،  السيما مع ما فرضو الكاقع في ىذه الفترة مف: 
 .(1)تعدد الثقافات، إحياء القكميات االنفصالية...إلخ كاليكية، الحضارة،

 ىانسيمكف حصر أىـ مرتكزات الكاقعية الكالسيكية لتفسيرىا لمنزاعات كالتي ذكرىا  
 كاآلتي:

 ة صراع مف أجؿ القكة في العالقات الدكلية ألنو ال كجكد لقكة فكقية.الكاقعي -
العالقات السياسة محككمة بقكاعد مكضكعية مغركسة بعمؽ في الطبيعة البشرية  -

 )الشريرة(.
الفاعمكف القادة السياسكف يفكركف كيعممكف كفقا لمفيـك المصمحة الكطنية لمقابمة لمقكة  -

 السياسة التي يمكف تعريفيا عمى أنيا مف أجؿ القكة.كبذلؾ تصبح المصمحة جكىر 
في عالـ تنافس فيو الدكؿ لتحصيؿ القكة، تصبح كؿ دكلة مدفكعة إلى حماية بقائيا  -

الفيزيقي، السياسي، الثقافي في مكاجية الدكؿ األخرل. دكؿ األمـ في سعييا لتحقيؽ 
تحكـ العالقات المصمحة الكطنية بحيث تحكميا نفس المبادئ األخالقية التي 

 .(2)الشخصية لألفراد

فيرجع مكرغانتكك يفسر أسباب السمكؾ النزاعي لدل الدكؿ إلى الطبيعة البشرية المظممة التي 
تحكميا غريزة القكة كحب السيطرة كاالمبريالية كالييمنة حيث تزداد ىذه الطبيعة العدكانية، 

الجزء إلى الكؿ نتيجة لقدرة ىذه حينما تنتقؿ مف مستكل الفرد إلى مستكل الدكلة، أم مف 
االخيرة عمى تعبئة كاستعماؿ إمكانياتيا المادية لإليذاء الدكؿ األخرل، كىناؾ دليؿ آخر يكرده 
مكرغانتك لدعـ رأيو كىي: "ككف الشر لدل اإلنساف ]كمف ىـ لدل الدكلة[ ميؿ يتعذر 

بشرية ىي التي تفضي إلى استئصالو" يرل مكرغانتك أف ]القكة الشريرة[ المتأصمة في ذات ال

                                                           
الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األكركبي بعد الحرب الباردة، )مذكرة الماجستير في ع. فاطمة حمكدة، البعد  -1

 .  72، ص2010السياسة دراسات مغاربية 
جانفي،  03فكر اإلسالمي الشيخ صالح عبد الرحمف الحصني، العالقات بيف منيج الحضارم المعاصر، منتدل ال -2

 .4،5، ص2005
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نشكب النزاعات الدكلية كأف المصالح المتعارضة لألفراد تجعؿ مف العالـ مكاف غير مناسب 
لتجسيد المبادئ األخالقية، كمف ثـ فإف الكسيمة األكثر فعالية لتفادم الحركب كأعماؿ 

ع الدكؿ عف المجكء كالعدكاف كالتكترات الدكلية العنيفة ىك تشكيؿ ميزاف القكل، الذم بدكره يمن
إلى محاربة بعضيا البعض كتفادم الصراعات بكؿ أنكاعيا كبالتالي الحفاظ عمى استقرار 

 .(1)الدكؿ كفرض السالـ كاألمف

( التي يمكف مف Waltz" أثناء تناكلو لمصكر )حسب تعبيرChris Brownكيشير " 
رة حسب الكاقعيكف ىي خالليا تفسير كتحميؿ أسباب الحرب إلى أف الطبيعة البشرية الشري

سبب الحركب ذلؾ أف عادة ما يتـ في أطر دينو أك سيككلكجية، إذ يتـ المحاجبة بأف البشر 
طردت مف الجنة كتميؿ بطبعيا إلى العنؼ كتسيطر عمييا الرغبة في (SINFUمخمكقات )

بادة المكت، كبأف البشر كائنات الكحيدة التي تقتؿ بني جنسيا كال تممؾ رادعا يمنعيا مف إ
 .(2)البعض البعض

( إلى أف تفسير الحرب كظاىرة اجتماعية باإلشارة إلى طبيعة Brownكيخمص ) 
( Waltz. كيبدك ىذا الطرح مقبكال بالعكدة إلى النقاش الذم اثار)(3)األفراد ىك عمؿ اختزالي

( حكؿ الصكر الثالث لتفسير أسباب اندالع Man, the state as warفي كتابو )
 كالنزاعات الدكلية كالذم يتسـ إليو الحقا.الصراعات 

مورغانتو أف التركيز عمى الطبيعة البشرية الثابتة عند  "Jack- Donnellyكيرل " 
يجعؿ مف كاقعتيو ىذه كاقعة بيكلكجية أكثر منيا كاقعية كالسيكية ألف االىتماـ بالطبيعة 

اس لظاىرة الحرب، كيعكد البشرية المتككنة في جكىر اإلنساف ىك تفسير بيكلكجي في األس
الذم يرل أف المصدر الجكىرم لمنزاعات Neibbuherىذا الربط إلى الكاتب األلماني 

                                                           
 الكاقعية لتفسير كحؿ النزاعات، أطركحة دكتكرة، )جامعة باتنة، قسـ العمـك السياسة(. محمد حمشي، المقاربة -1
، ص 2004ت العربية المتحدة، (، اإلماراتكلية )مركز الخميج لألبحاث، مبركاف كريس، فيـ العالقات الد -2

 .127،129ص
، ص 2004 رات العربية المتحدة،(، اإلماتكلية )مركز الخميج لألبحاث، مبركاف كريس، فيـ العالقات الد -3

 .127،129ص
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االجتماعية، يكمف في جيؿ كأنانية الناس كمف ثـ فإف الطبيعة البشرية )األنانية( تسبب في 
في سبيؿ البحث الالمحدكد عف المصالح Hobberحرب الجميع ضد الجميع، بتعبير 

غانتك يرل أف سياسية ميزاف القكل ىي التقنية األكثر فعالية لالدارة القكة في نظاـ دكلي فمكر 
 .(1)فكضكم قائـ عمى عالقات، تنافسية صراعية، بيف الكحدات الدكلة

إضافة إلى كؿ ما سبؽ نجد كذلؾ مف مفكرم القرف العشريف "ينرك" إذ يرل أف  
ب كأف األفراد يتصارعكف مف أجؿ الحصكؿ عمى الطبيعة البشرية كأف اإلنساف ممطخ، بالذنك 

القكة كالحفاظ عمى زيادتيا، كىذه الصفات تعكس عمى العالقات الدكلية بمعنى تقـك عمى 
مبدأ الصراع عمى القكة كيخمؽ، بدكره العنؼ كالتنافس كالتسابؽ، "فينرك" ينتقد دعكات 

القكانيف إال أذ أسيمت في  المثاليف في إقامة حككمة عالمية حيف أف األفراد ال يطيعكف
 .(2)تحقيؽ مصالحيـ كيرل أف الدكلة البد كأف يستخدـ القكة لضماف العدالة

يفسر األكضاع الدكلية بالرجكع إلى طبيعة النظاـ الدكلي، إذ مثمو ، ىنرى كيسنجرأما  
 النموذج المستقر والنموذج الثوري.بنمكذجيف: 

كالمقصكد بو كجكد قكة دكلية غير راضية عف األكضاع القائمة النموذج الدولي الثوري، 
تسعى لتغيرىا كيرل كنسجر أنو لضماف االستقرار الدكلي في مكاجية الدكؿ الثكرية، يجب 
أف تعمؿ الدكؿ المؤيدية لمشرعية الدكلية عمى التفاكض مع القكل الثكرية مف منطمؽ القكة، 

عف تشكيؿ شرعية دكلية كاتفاؽ بيف الدكؿ حيث ىك النظاـ الذم ينتج النموذج المستقر 
 .(3)تمعب الدبمكماسية دكر كبير في تعزيزىا

 ريمون أرون:-
                                                           

، 2006، الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية، 1عامر مصباح، االتجاىات الصارية في تحميؿ العالقات الدكلية، ط -1
 .206ص

، 2013/04/20، 4068مى حسيف ناصؼ، النظرية الكاقعية الكالسكية في العالقات الدكلة، الحكار المنتدل، ع. -2
14 :8h. 

، 2013/04/20، 4068مى حسيف ناصؼ، النظرية الكاقعية الكالسكية في العالقات الدكلة، الحكار المنتدل، ع. -3
14 :8h. 
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أكد عمى ظاىرة الحرب كربط تمؾ النظرية بطبيعة النظاـ الدكلي، كما أكد عمى  
نمكذجيف النمكذج المتجانس كالنمكذج غير المتجانس. كيرل أف لتحقيؽ السالـ الدكلي البد 

 ير الحاالت الثالث:مف تكف

 كىي حالة كجكد مجمكعة مف الدكؿ المقاربة في قكتيا.حالة التوازن: -1
كجكد دكلة أقكل مف بقية الدكؿ كلكف دكف أف تحقؽ سيطرة كاممة حالة الييمنة: -2

 عمى النظاـ.
كىي حالة سيطرة دكلة كاحدة عمى بقية الدكؿ سيطرة حالة السالم اإلمبراطوري: -3

 إرادتيا عمى الدكؿ األخرل.كاممة فضال عف فرض 

 روبرت سيتورت ىوبز:-

يرل أف الحرب عامؿ حاسـ في تغيير مالمح كخصائص الدكؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ  
الحرب، البيمكبكنيزية كالحرب األىمية الركمانية أم ىي التي ألت إلى إنياء عصر دكلة 

حرب دكر في رسـ كتغيير المدنية في تمؾ المنطقة ليحؿ محؿ الدكؿ اإلمبراطكرية، بمعنى لم
 الدكؿ.

 غـ اختالؼ أرائيـ ىك:يف ر كما يالحظ أف ما يجمع بيف الكاقعي

 الطبيعة الفكضكية لمنظاـ الدكلي. -
 الصراع كحالة طبيعية. -
 الدكلة ىي الفاعؿ الرئيسي في العالقات الدكلية. -
 التعامؿ مع الدكلة ككحدة كاحدة. -
 منطمؽ سمكؾ الدكؿ مبنى عمى أساس عقالني. -

 (1)ثؿ أبرز مقكالت النظرية الكاقعية الكالسيكية في:مكما تتمعك 
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 الطبيعة الشريرة لألفراد:-أ

الذيف يسعكف إلى امتالؾ القكة كفرض الييمنة كأف لمتخمص مف الغريزة غير ممكف  
 أف يتحقؽ عمى أرض كىذه الطبيعية تنتقؿ مف الفرد إلى الدكلة.

 الحياة السياسية: -ب

االجتماعية العامة تحكميا سنف مكضكعية، تنبع مف طبيعية البشر مثميا مثؿ الحياة  
 كما أف السياسية الدكلية كأية سياسة أخرل ىي الصراع مف أجؿ السمطة.

 مصالح الدول:-ج

ىي نتيجة لمضركرة السياسية التي تنشأ مف المنافسة غير المنضبطة لمدكؿ كمف ثـ  
كشؼ السياسات األفضؿ لمصالح الدكؿ فالحساب يقـك عمى ىذه الضركرات التي تستطيع 

 كنجاح الدكؿ في تحقيؽ تمؾ يساعد عمى أف يككف أمر كاقي كمقكل لمدكلة.

 كل دولة في الواقع:-ه

ىي مركز متميز لالتخاذ القرارات كتعدد ىذه المراكز نتيجة خمك البيئية الدكلية مف  
 ظاىرة االحتكار النيائي لألدكات القكة.

 

الكاقعية عمى مفاىيـ خاصة اعتمدتيا لتفسير مختمؼ الظكاىر المعقدة، في ركزت النظرية 
 السياسة الدكلية كتتمثؿ ىذه المفاىيـ كاآلتي:

 توازن القوى:-1

حسب المنظكر الكالسيكي يمثؿ تكازف القكل السبيؿ األساسي لضماف السمـ كاألمف  
لتي تتجو إلى إعالف الحرب، الدكلييف، ذلؾ فإذا اختؿ الميزاف لصالح دكلة ما فإنيا ىي ا

كيشير في مفيكمو المعاصر إلى أف ىناؾ صمة قكية بيف معدؿ النمك االقتصادم كالقكة 
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كالحرب، فإذا كانت الدكلة تمتاز بنمكىا االقتصادم رفيع يزيد ذلؾ مف مقدراتيا كذلؾ مف 
 .(1)شأنو أف يؤدم، إلى كقكع الصراع كنشكب الحركب ما بيف الدكؿ

 القوة:-2

عتبر نظرية الكاقعية القكة محدد رئيسي لمسمكؾ الدكلي، حيث أنو في ظؿ غياب ت 
المؤسسات كاإلجراءات لحؿ النزاعات في العالقات الدكلية، فالدكؿ تبيف قكية ألنيا أما قكية 
أك نظر لحمايتيا مف طرؼ دكؿ أخرل. فالقكة ىي التي تخمؽ القدرة عمى خكض الحرب 

الحصكؿ عمى القكة مف قبؿ ىي السبب الصراعات الدكلية كمف ثـ يبقى السعي مف أجؿ 
أف السياسة في المجاؿ الدكلي ليست اال صراع مف أجؿ القكة كىي في مورغانتو لذلؾ كيرل 

ىذا تستكم مع السياسة الداخمية ذلؾ أف الصراع مف أجؿ القكة ىك حقيقة ثابتة، فالعالقات 
 الدكلية في حقيقتيا ما ىي إال عالقات قكة.

 المصمحة القومية:-3

تحقيؽ المصمحة القكمية لمدكلة ىك اليدؼ النيائي المستمر لسياستيا الخارجية.  
المصمحة القكمية يكضح جانب االستمرار في السياسات الخارجية لمدكؿ كالتحكؿ  ـفمفيك 

 الذم يصيب نمط اإليديكلكجيات المسيطرة أك نماذج القيـ السياسية كاالجتماعية السائدة.

نستخمص مما سبؽ أف بيئة السياسة الدكلية عند الكاقعيف ىي بيئة الفكضى الحركب  
كالمعارؾ فيـ ينطمقكف مف مسممة رئيسة كالمتمثمة في الطبيعة الشريرة لألفراد كالتي تجعميـ 
يسعكف القكة لمييمنة كفرض السيطرة كىـ )الكاقعيكف( يركف أنو مف المستقبؿ استئصاؿ ىذه 

رة( ككنيا تنتقؿ مف الفرد )كتكمف في ذاتو( إلى الدكلة حيث اعتبر "ىانس الطبيعة )الشري
مكرغانتك" أف المحرؾ األساسي لمعالقات الدبمكماسية ىي تمؾ األضرار كالنكايا المكجكدة في 

 الطبيعة البشرية الشريرة كأف ىذه الطبيعية مف المستصعب تحميميا.
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لية كالمجتمع الدكلي عمى أنيا صراع فالنظرية الكاقعية تنظر إلى العالقات الدك  
مستمر نحك زيادة قكة الدكلة كالعمؿ عمى استغالليا بالطريقة التي تممييا عمييا مصالحيا 

 .(1)كاستراتيجيتيا إم بما يحقؽ في النياية مصالح الدكلة كأىدافيا

 تفسير لمصراعات المعاصرة.و :تقييم المنظور الواقعي المطمب الثالث

كذكر فكؿ مف الكاقعية الكالسيكية كالجديدة، قدمت تحميال  تمخيص مما سبؽ 
لمنزاعات، كفؽ سياساتيا كمبادئيا لذا فالكاقعية التقميدية انحصر اىتماميا في المستكل األكؿ 

كعامؿ  Hobbes)أم الفرد( بتركيزىا عمى الطبيعة الشريرة العدكانية/ حالة الفطرة عند 
في  Waltzكقت الذم اىتمت الكاقعية البنيكية ؿ مفسر كمحرؾ لمنزاعات الدكلية في ال

المستكل الثالث، أم بتركيزه عمى بنية النظاـ لدكلي كمرجع رئيسي لمنزاعات فيي حاكلت أف 
تصحح خطأ، الكاقعية الكالسيكية، بحيث أكدت أف الدكؿ في النظاـ الدكلي تشبو الشركات 

ي البقاء. بينما الكاقعية الكالسيكية في االقتصاد المحمي، أم ليا نفس المصمحة الرئيسيةكى
 ربطت الصراع مف أجؿ السمطة، بالطبيعة البشرية.

 Barry Busan Charles Jones-Pichardكىنا يأتي دكر المجيكد المشترؾ ؿ 
little  فيThe logic of anachry  حيث دعا كؿ مفLittle ك Buzan كjones  إلى

لمنظرية الكاقعية  Syntheizeضركرة تنقيح النيك كاقعية لبناء تركيب، نظرم مشترؾ 
الجديدة، كالنظرية المؤسساتية النيكليبرالية )في إطار الحكار الذم جرل بيف الكاقعييف الجدد 

كالمؤسسات  régimesكالميبرالييف الجدد خالؿ الثمانينات(، كذلؾ باالعتماد المنظكمات 
إلى جانب القكة كجزء مف تعريؼ بنية النظاـ الدكلي، كمعالجة حالة القصكر،  الدكلية

 .Conterolby…….. waltyالمفيكمي لمبنية حسب 

إلى إيجاد ربط بيف  Buzanك Jonesك Littleكنتيجة ليذه المناظرة، فقد سعى  
تز فسر السمكؾ مستكل التحميؿ كبنية الكحدة الدكلية كمستكل تحميؿ النظاـ الدكلي، كبينما كال
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الدكلي بالنسبة لمفكضكية النظاـ الدكلي فكالىما خمصكا إلى أف طبيعة قدرات الكحدة الدكلية 
 ككيفية استعماليا تؤثر عمى بنية النظاـ الدكلي في حد ذاتو.

الحقا، كاف ذلؾ مف كراء سعي  Neoclassical. Realizniكظير النيككاقعية  
بيف السياسات  To Brigeحيث جاءت لممئ الفجكة  little- jones- buzan(1)الثالثي

الكطنية لمكحدات الدكلية، فتفرض األدبيات الكاقعية النيك كالسيكية أف السياسة الخارجية 
لمدكؿ ما ىي اال نتاج نماذج معقدة مف التفاعؿ )فعؿ كرد فعؿ( أم مف المستكييف الكطني 

كلية، لكجدنا أنو في الكقت انحصرت كالدكلي فاستيمنا فقط بمستكيات تحميؿ الصراعات الد
في المستكل الثالث )النظاـ الدكلي( فقط أفرط في تفسيره لمنزاعات  Waltzفيو النيككاقعية 

الدكلية، بطبيعة البنية الفكضكية، لمنظاـ الدكلي، كفي ىذا الشأف حاكلت النيككاقعية، كؿ مف 
ستكل الثاني )الدكلة، كمحاكلة التحقيؽ مف ىذا اإلفراط كالنظر في الم ..…Buzanالثالثي

إيجاد ركابط مشتركة بينو كبيف مستكل الثالث، ىذا في الكقت الذم سعت فيو الكاقعية، 
النيككالسيكية إلى ربطيا معا بالمستكل األكؿ )الفرد( كالذم بدكره يشكؿ اىتماـ الكاقعية 

، الخارجي في الكالسيكية، ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى أثر عممية صنع القرار السياسي
 سمكؾ الدكؿ.

كيمكف أف نخمص في ىذا  تقييـ أنو عمى الرغـ مف أف الكاقعية احتمت، الصدارة في  
إال أنيا كاجيت الكثير نقد األغمبية كمف بيف صفكؼ المؤمنيف ببعض  1950حقبة ما بعد 

ف حيث أنو مبادئيا األساسية مثال، إف فيـ "مكرغانتك" لمكاقعية، قد أزعج العديد مف المفكري
استعمؿ كممة "القكة" في عدة أكجو مختمفة، حتى بات معناىا مبيـ، كلقد اعتبره المفكريف في 
الستينات كالتسعينات أف عمى الكاقعية أف تخضع لتعديؿ كلعؿ أىـ نقد كجو لمكاقعيف ىك 
اعتقادىا أف اإلنساف شرير بطبيعتو فإذا كانت ىذه المقكلة صحيحة فكيؼ تفسر فترات 

ـ، كالتعاكف مف كقت لخآخر، كقد تغمبت الكاقعية الجديدة عمى ىذه المعضمة مف خالؿ السال
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ف  أحد دعاتيا "كالتز" بقكلو أف الفكضى ىي مف المككنات األساسية لمنظاـ العالمي كا 
 الحركب تندلع نتيجة ىذا النظاـ كليس لطبيعة اإلنسانية.

إال أف نظريتو أصبحت اليدؼ، قد يككف "كالتز" قد أنقذ الكاقعية مف بعض النقد  
 .(1)األساسي لنقد أشمؿ كأكسع مما عرفتو النظرية قبؿ تعديميا

 المطمب الثاني: التفسير الواقعي الجديد )المعضمة(. )لكينيث والتز(.

كينيث والتز،وروبرت تمثؿ الكاقعية الجديدة امتداد لمكاقعية التقميدية كمف أبرز كتابيا  
 جيمين وروبرت تاكر.

 Theory of internationalنظريتو السياسية الدكلية ) 1979نشر كينيث كالتز في  
politics الذم كلد بعد ذلؾ كفي بعض األحياف نقاش حاد بيف العمماء األمريكاف، مقارنات )

بيف "كالتز كمكرغانتك" يسعياف في أغمب األحياف لمتعبير األصح لمكاقعية الجديدة أك الييكمة 
تز العمؿ لإلشارة عمى استمرار مع ما يسمى بالكاقعية الكالسيكية مف تمؾ بنية لرفض كال

الفترة، احتمت الكاقعية البنكية أك الكاقعية الجديدة مكقعا فريد ضمف أدبيات التخصص لـ 
 .(2)يسبؽ أف تميزت بيا نظرية أخرل

ي، إف كفي السبعينات انتقدت أطركحات الكاقعية التقميدية، بسبب تفسيرتيا البيكلكج 
ركزت فقط عمى الطبيعية البشرية كأىممت المؤسسات الدكلية كبغية تكيؼ الكاقعية التقميدية 
عمى التطكرات في الصراعات الدكلية، ظيرت الكاقعية الكالسيكية عمى يد الثكرة السمككية 
ة إباف الخمسينات كالستينات القرف الماضي، )كىي الدافعية الجديدة( كىك اتجاه داخؿ الكاقعي

أثار فيو أسئمة إضافية جديدة كعدة، لـ البنيوية الواقعية( كأطمؽ عميو اسـ K. Waltzطكره )
تكف قد تطرأت ليا الكاقعية التقميدية كلـ تعنى بيا، ال تختمؼ الكاقعية الجديدة عف سابقتيا 
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 حركاتيا حكؿ النكاة في مسارات محددة ال تممؾ أم إرادة في تحركاتيا.
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س خصكصا في اعتبارىا العكامؿ النابعة مف البيئة، الخارجية لمدكؿ، كذلؾ انطالقا مف األسا
الذم يؤكد انعداـ األمف كفكضكية النظاـ الدكلي، فيي ترتكز عمى بيئة النظاـ الدكلي 
كمشكؿ لمعالقات السياسية التي تحدث بيف مختمؼ كحداتو فجكىر الكاقعية الجديدة ىك ما 

فيتطمع إلى بناء نظرية ، Structural Realiseالواقعية البنيوية يعرؼ بشكؿ أدؽ ب 
الكاقعييف التقميدييف حددكا مكطف  الحرب في مستكل الحرب اك االثنيف اك عمى افتراض أف 

لكالىما ام الفرد كالمجتمع اك الدكلة ك الصحيح حسبو ىك كجكب الفصؿ بيف مستكل النظاـ 
ككحداتو فقد قاـ كالتز عمى إثراء النظرية الكاقعية "لمكرغانتك" كذلؾ عف طريؽ محاكلتو 

لمكاقعية، بإىماؿ التفاعالت الدكلية اإليجابية كالمكاسب إسكات إنتقاءات التي كجيت 
التعاكنية بيف الدكؿ، ككذلؾ تجاىمو لتنامي االعتماد المتبادؿ في النظاـ الدكلي: حيث 

 يفترض اف الحالة الطبيعية في العالقات بيف الدكؿ ىي حالة الحرب

(Among states, the state of nature is a states of war) 

مورغانتو، كيسنجر وريمون أرون فقد عمؿ "كالتز" عمى انتقاد الكاقعيف مف أمثاؿ:  
لسماحيـ بمزج السياسة الداخمية في نظرياتيـ عف الصراع، ما ىك وستانمي ىوفمان، 

فيسعى إلى تفسير السياسات الدكلية عمى أساس بنية النظاـ كحدىا دكف أم اعتبار عمى 
 .(1)المككنة ليا اإلطالؽ لمطابع الداخمي لألمـ

ألم أف التغيرات في سمكؾ الطرؼ الفاعؿ تفسير مف منطمؽ النظاـ ذاتو كليبس مف  
 منطمؽ اختالؼ في الصفات التي يمكف لمفاعميف إظيارىا.

كلقد سعى الكاقعيكف المعاصركف في السنكات األخيرة إلى إضفاء المزيد مف اإليضاح  
 بالتغم»ى مفيـك القكة، كىذا ما حاكؿ "كينيث في مجاؿ المفاىيـ لالقاء الضكء عمى معن

عمى ىذا اإلشكاؿ بتحكيؿ التركيز عمى القكة نحك التركيز عمى القدرات كىك يرل أنو يمكف، 
تصنيؼ القدرات حسب مدل قكتيا كرسكخيا في المياديف التالية: حجـ السكاف، كالمساحة، 

                                                           
د.أنكر محمد فرج، النظرية الكاقعية في العالقات الدكلية، دراسة تقنية مقارنة في ضكء النظريات المعاصرة دار مركز  -1

 . 363( ص2007ستاف شاف لمدراسات االستراتيجية السميمانية، 
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لسياسي كالكفاءة(. ىنا يتضح أف القكة عند كتكافر لممكارد كالطاقة كالقكة العسكرية كاالستقرار ا
"كالتز" في مفيكميا الكاسع ترتبط بفكرة قدرة الدكلة عمى خمؽ ككضع النفكذ، السيطرة في 

عمى  نظرية السياسية الدولية"في كتابو "والتز مجاؿ تصارعيا بالضركرة كىذا ما يؤكده 
ضركرة القكة في عالـ السياسة بيف الدكؿ، أم يعتقد أنو لتحقيؽ السالـ كتفادم الحركب 

 .(1)كالنزاعات ما بيف الدكؿ البد مف الزامية الرجكع إلى استخداـ القكة كذلؾ، ما يصنع النفكذ

  

يتفؽ "كالتز" في تفسيره لمنزاعات كالصراعات الدكلية مف منطمؽ الفكضي مع "ىكبز"  
ف حالة الفكضى في بنية الييكؿ الدكلي  فيك بقي أمف بالنظرة اليكبزية لمنظاـ الدكلي، كا 

مما ييدد الدكؿ ( Insécurity Dilemaالمعضمة األمن )تؤدم إلى خمؽ ما أسماه ب 
بشأف سالـ كاستقرارىا، كقد عمؿ "كالتز" مع غيره مف المفكريف الكاقعيف، الجدد بكضع 

لدراسات االجتماعية الكضعية، التجربية كذلؾ بنقؿ االىتماـ النظرية الكاقعية عمى كؼ ا
الكاقعي مف الطبيعة البشرية الشريرة لتفسير نشكب النزاعات الدكلية إلى دكر البنية، 
الفكضكية لمنظاـ الدكلي كردىا أماـ معضمة األمف، مما يضعيا في حالة االستعداد الدائـ 

 .(2)رضيالخكض الحركب كالنزاعات حفاظ عمى سالمة أ

 المعضمة األمنية:

 المفيوم:

بما أف القضايا األمنية مف أىـ التحديات التي تكاجو مختمؼ الدكؿ فإف تحديد كضبط  
المفاىيـ المرتبطة بيا. ىك بمثابة منيؿ يمكف عبره تحقيؽ شدة التكترات الكضع الدكلي، 

                                                           
(، 2004المتحدة بيمس )جكف( كسميث )سيفف( عكلمة السياسة العالمية، )مركز الخميج لألبحاث، اإلمارات العربية  -1

 .241ص
 بركاف كريس، مرجع سابؽ، نفس الصفحة. -2



الفصل األول: اإلطار المفاىيمي لدراسة وتفسير الصراعات المعاصرة بين المنظور القديم 
 والجديد لفترة ما بعد الحرب الباردة

 
 

56 
 

لتي ليا صمة بظكاىر الراىف كيعتبر مكضكع المعضمة األمنية مف بيف المفاىيـ الجكىرية ا
 النزاعات في العالقات الدكلية.

ترتكز ىذا المفيـك عمى فرضية أف األمف حالة تنافس الدكؿ عمى تحقيقيا، كفي ظؿ  
نظاـ عالمي كفكضكم ال سمطة فيو قادرة عمى تأميف النظاـ، سيتعيف عمى الدكؿ أف تيتـ 

لتأميف ذلؾ، نجدىا تكتسب قكة  بجيكدىا الخاصة التي تكفر ليا الحماية، كفي إطار مسعاىا
أكثر لتككف قادرة عمى تجنب أثر القكة الدكؿ األخرل، فالمعضمة األمنية تنشأ مف بنية النظاـ 
الدكلي، أكثر مما تنشاء مف الدكافع أك النكايا العدكانية لدل الدكؿ، ففي ظؿ انعداـ األمف 

عمى نفسيا كقدراتيا الذاتية، كىك كاالستقرار الذاتي لمدكؿ تسعى ىذه األخيرة عمى االعتماد 
يخمؽ نكع مف الشؾ ك الريبة لدل الدكؿ األخرل فيما كانت ىذه، االستعدادات دفاعية 

 .(1)ىجكمية، كبالتالي تمجأ إلى تبنى نفس اإلستراتيجية األمنية كمنو، تتشكؿ معضمة أمنية

الكاقعي سكاء كالشائع ىك مصطمح "المأزؽ األمني" الذم كثيرا ما برز في االتجاه  
الكالسيكي، أك الجديد كالمقصكد بو )المأزؽ األمني( ىك الكضعية التي تتكاجد فييا 
الحككمات أماـ مشاكؿ تمس بأمنيا أيف يككف الخيار بيف أمريف متساكييف غير مرغكب 

 .(2)فييما

كيقصد ىنا بالكضعية التي تتكاجد فييا الحككمة أم االستقرار الذم تعيشو مما يخمؽ،  
اإلحساس بعدـ االطمئناف كال يمكف انتزاعو مف تفكير الدكؿ األخرل تجاه نكايا ىذه الدكلة. 

جون ككاف أكؿ مف فسر أك أكضع فكرة معضمة األمف في خمسينات القرف العشريف ىك، 
( في idialist international security Delimmaكتابو ) في" John Herzىرتز "
إذا قاؿ: إنيا مفيـك بنيكم يقتضي محاكالت الدكؿ متطمباتيا األمنية بدافع االعتماد  1950

عمى الذات كبصرؼ النظر عف المقاصد ىذه المحاكالت إلى زيادة تعرض دكؿ أخرل 

                                                           
، 1مارتف غريفيكس، كنترل أك كالىاف، المفاىيـ األساسية في العالقات الدكلية، )دبي اإلمارات العربية، المتحدة، ط -1

 .369(، ص2002
 .1997/05/20يج لألبحاث، إيفانز غراىاـ، فكييايـ، جيفرم، قامكس بتعريؼ العالقات الدكلية، مركز الخم -2
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عمى أنيا إجراءات دفاعية كيفسر  لمخطر، حيث أف كؿ طرؼ يفسر اإلجراءات التي يقـك بيا
 .(1)اإلجراءات التي يقكـ بيا اآلخريف عمى أنيا تشكؿ خطر محتمال

بشرح " Butterfieldىيريت بترفيمد "كذلؾ في نفس الفترة قاـ المؤرخ البريطاني  
مستقؿ حكؿ الظاىرة )المعضمة األمنية( إذ يجادؿ قائال: "إنو كراء الصراعات اليائمة، التي 

ا الجنس البشرم يكجد مأزؽ عسير يكمف في قمب المشكمة. "كيرل في كتاباتو التي يعيشي
أصدرىا في الخمسينات القرف العشريف بأنو ليس ىناؾ ما يشير إلى أف الجنس البشرم قادر 

 .(2)عمى التغمب عمى ىذه المعضمة المتحكمة

 المعضمة األمنية بين الدول:

ظركف الكاقعيكف الجدد أزمات عدة، منيا أزمة فيما بعد الحرب الباردة، كاجو المنا 
التكيؼ، مع التحكؿ الذم مس طبيعة النزاعات الدكلية، إذا انيا تحكلت مف نزاعات بيف 

، فحسب الكاقعيكف أف الفاعؿ Intersteإلى نزاعات داخؿ الدكؿ  Interstateالدكؿ، 
" Barry Posenقاـ، " الرئيسي في العالقات الدكلية ىي الدكلة، ككاستجابة ليذه األزمة

مف مستكل التحميؿ الدكلي إلى مستكل التحميؿ  Waltzبنقؿ المقاربة، المعضمة األمنية ؿ
. From the inters to level to the interstate levelالكطني بمعنى داخؿ، الدكؿ 

كيقصد  ennerginganarchyعمى ما يسميو الفكضى الناشئة  posenفتعتمد مقاربة 
حدث حينما تبدأ الدكؿ المتعددة، إال ثنيات في االنييار فنجد المجمكعة الكطنية، بذلؾ، ما ي

نفسيا مجبرة عمى تحصيؿ أمنيا الخاص، بيا فما يجعميا نيككاقعية في جكىرىا حسب 
Josef lapid- friedrichra  ىك أنيا تستند إلى الطرح الدكلتي لمنظرية الكاقعية في تحميؿ

، فيي تقترح بقكة أف كؿ الكحدات في Inter-ethinic/ intraلدكلة المستكل اإلثيني، داخؿ ا

                                                           
 .418بيمس )جكف( كسميث )سيفف( النظرية االجتماعية لمسياسة، مرجع سابؽ ص -1
 . 419صنفسو المرجع  -2
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كضع فكضكم )سكاء كانت عف أفراد، دكؿ، مدف، أمـ( فيمكف أف تتصرؼ بنفس مبدأ 
 .1النيككاقعي
مف خالؿ ما تـ التطرؽ اليو في إطار النظرم لمدراسة، بدراسة الكاقعية الكالسيكية،  

دكلية، كضعت المخطط التالي يكضح تطكر المنظكر كالبنيكية في الدراسات العالقات ال
 الكاقعي كىك كالتالي:

  (:2الشكل رقم )

 تطكر المنظكر الكاقعي -
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 المعاصرة في العالقات الدولية.لصراعات البنائية كمنظور جديد لتفسيرا المبحث الثالث: 

سنطرأ في ىذا المبحث إلى مفيـك أك المقصكد بالنظرية البنائية ككتيا منظكر جديد  
لتفسير الصراعات المعاصرة، كذلؾ بالرجكع إلى األسباب ظيكرىا كأىـ المبادئ التي تقـك 

الجماعات اإلثنية عمييا مع اإلشارة إلى الدكر المزدكج لكؿ مف الدكؿ كباقي الفكاعؿ خاصة، 
كتأثيرىا في النزاعات الدكلية، فيؿ استطاعت النظرية الكاقعية كالبنائية مف تجاكز ما نسميو 

 .(1)باألزمة الناجمة عف تحكؿ نمط النزاعات الدكلية في حقبة ما بعد الحرب، الباردة

 (:Constructionismالبنائية )

تشدد عمى البعد االجتماعي أك الذاتي، البنائية ىي المقاربة مميزة لمعالقات الدكلية  
المشترؾ لمسياسة العالمية كيصر البنائيكف عمى أف العالقات الدكلية ال يمكف حصرىا 
باألفعاؿ كتفاعالت عقمية ضمف قيكد مادية )كما يدعى بعض الكاقعيكف( فبالنسبة  لمبنائييف، 

كف يجب أف يتـ إدراكو، ال يندمج التفاعؿ بيف الدكؿ ضمف المصالح القكمية المحددة كل
بصفة نمط مف األعماؿ يصكغ اليكيات كتعمـ ىي عمى صكغو عبر الزمف، كتقدـ البنائية 
االجتماعية خالفا لممقاربات النظرية األخرل نمكذجا عف التفاعؿ الدكلي، الذم يدرس التأثير 

رية كىكية الدكلة المعيارم لمييكميات المؤسسية األساسية كلمصمة القائمة بيف التغيرات المعيا
 .(2)كمصالحيا

ظيرت البنائية كنظرية قائمة بذاتيا في العالقات الدكلية مع نياية الحرب الباردة، مف  
 Alexanderالكسندر وندت "ك " Nicholas Onufنيكوالس أونوف "أبرز دعاتيا 

Wendt ."لمثؿ. كحيث فتتمحكر النظرية البنائية في معجـ الثقافة كالقيـ كاألفكار كالمعرفة كا
تعارض النظرية البنائية مع باقي النظريات ليس حكؿ مدل أىمية القكة في العالقات الدكلية، 
شكاؿ استمرارىا ككجكدىا ليس فقط باالعتماد عمى الجانب  نما حكؿ تفسير أصناؼ القكة كا  كا 

سئمة المادم بؿ عمى االعتبار الثقافية أيضا فيي ركزت عمى الفئات الفرد إذ أنيا تناقش أ
                                                           

 .108مارتف غريفتس كآخركف، مرجع سابؽ، ص -1
 .108مارتف غريفتس كآخركف، مرجع سابؽ، ص -2
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ككيؼ  (1)عديدة أبرزىا، كيؼ شكمت اليكية؟ ككيؼ يعرؼ المكطنكا الدكؿ أنفسيـ كأصميـ؟
 تؤثر البيئة في سمكؾ الفاعميف؟

كفؽ لمتطكرات كالتغيرات الطارئة في العالقات الدكلية بعد الحرب الباردة ظيرت أبعاد  
نائية ترتكز عمى كيفية، تأثير جديدة لألمف القكمي العالمي كاإلقميمي كبالتالي فإف النظرية الب

األفكار كالثقافة كالقيـ عمى أف المصمحة كاليكية تتفاعؿ عبر عمميات اجتماعية، كمف جية 
( الذم يستخدمو البنائيكف ينطمؽ مف معايير كمؤشرات Normsأخرل فإف، مصطمح المثؿ )

تأخذ المثؿ  اجتماعية كىك يعني التكقعات المشتركة بالسمكؾ األمثؿ ليكية معينة، حيث
شكميف فيي تعمؿ كقكاعد كأسس كمعرفة, بالتالي منشئة ليكية كفي ىذه الحالة فإنيا تفرز 
فاعميف جدد أك مصالح أك مجمكعة مف األفعاؿ، كما أنيا في بعض الحاالت تعرؼ ىكية 
الفاعؿ التي مف خالليا ال يمكف تحديدىا مف األفعاؿ التي تجعؿ الفاعميف اآلخريف يقركف، 

رفكف "بيكية معينة" كبيذا فيي مرتبطة مباشرة باليكيات الجماعية، كذات صمة كيعت
بالمصالح الذاتية، فالمصالح كالمثؿ مندمجة، كمف جانب آخر فإف المثؿ المنظمة، تحدد ما 
ىك المطمكب أف تفعمو اليكية، فيي تشكؿ نمكذجا ينبغي االقتداء بو كما أنيا تساعد األفراد 

أك فمـ العالقة السببية، بيف أىدافيـ كالخيارات السياسية المتاحة ليـ  في تحديد أفضمياتيـ
لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ كتأتي أىمية، المثؿ عندما ينعكس المبدأ القيمي الذم يحممكنو 

 .(2)عمى الخطط السياسية التي يستخدمكنيا، لتحقيؽ أىدافيـ

لمنظريات السائدة سابقا في يمكف إرجاع سبب ظيكر الطرح البنائي كطرح بديؿ  
 (3)العالقات الدكلية إلى عامميف أساسييف:

                                                           
الماجستير، )جامعة بيركت، كمية األزيمات  اطركحةشكء دكؿ جديدة، العكلمة كن اني محمكد عبد مكسى، ظاىرةى -1

 .24( ص2012-2011العميا، 
 .Loc, citالمرجع السابؽ )ىاني محمكد عبد مكسى(  -2
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية، رئاسة الجميكرية، المكسكعة الجزائرية لمدراسات المكضكع في قسـ النظرية العالقات  -3

 www.politic.dz.com 2016ديسمبر  27بتاريخ  Politique walidالدكلية بكاسطة 
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االنتقادات التي كجيت لمكاقعيف بصفة عامة سكاء الكالسيكيكف أك البنيكيكف  يى أوال: 
الجدد، ككنيـ ركزكا عمى الجانب النفعي أك المصمحة بدرجة أكلى، أىممكا المنيج العقالني 

اعترؼ أف بيذا األخير، جعؿ المنظريف  قروبرت كيوىن"ية، "في تفسيراتيـ لمصراعات الدكل
بارعة خارج، المنيج العقالني، ميستجدكف المنيج العقالني منيـ التأمميف الذيف كانت انتقاداتي

ككضع نظريات خاصة بيـ فيـ تجاكزكا تمؾ االنتقادات إلى كضع أطر منيجية كمفاىيمو، 
 مف السياسة العالمية.مستأصمة مف عمـ االجتماع لتفسير جكانب 

في النياية الثمنينات كانت ىناؾ انتقادات لالتجاىات السائدة في العالقات ثانيا:  
 World of" أكؿ مف استعمؿ المصطمح في كتابو )Nickolas Onufالدكلية أنذؾ، كاف "

our mating ) حيث ركز عمى انتقاد أعماؿ الكاقعية البنيكية كأيضا مع المقاؿ المرجع
Alexandra wandt  المعنكف ب: 1992الممقب بأب البنائية، الصادر سنة 

(Anarchy is what states make of it the social construction of 
power politique.) 

فقد جاء الطرح البنائي كبديؿ لتفسير التحكالت في العالقات الدكلية فيي كجية نظر  
بعد الحرب الباردة ىي كيفية، إدراؾ المجمكعات  البنائية أف القضية المحكرية في عالـ ما

المختمفة ليكياتيا كمصالحيا، إال أنيا ال تستبعد متغير القكة، فتحميميا يرتكز عمى أساس 
كيفية نشكء األفكار كاليكيات ككيفية تفاعميا مع بعضيا البعض، فيي تحاكؿ أف تككف ىمزة 

نتقاؿ مف مرحمة الفمسفات الكضعية تمأل الفراغ القائـ مف اال (Bridge Gapsكصؿ أك )
ممثمة في النظريات العقالنية إلى مرحمة ما بعد الكضعية ممثمة في المقاربات التيديمية 

(Déconstructions( أك التأممية )Preffectivism النظريات النقدية كما بعد حداثية )
ة تركيب أكثر مف أنيا أك ما يطمؽ عمييا بالمقاربات الراديكالية، لذا فالبنائية ىي محاكل

 .(1)( الكاقعية الجديدةneo-neogynthشكمت تحدم أك انتقاد لألبحاث، )
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 أىم المنطمقات الفكرية لمنظرية البنائية:

 الدكؿ ىي الكحدات األساسية لمتحميؿ. -
 ( البنى األساسية لمنظاـ القائـ عمى الدكؿ inter= suberjectivityالتذاتانية ) -
الدكؿ في إطار مترابط بفعؿ البنى االجتماعية ضمف النظاـ تشكؿ اليكيات كمصالح  -

 .(1)الدكلي

 كما أنيا أكدت عمى مجمكعة نقاط:

النظاـ الدكلي مجمكعة مف األفكار نظاـ مف المعايير التي تـ ترتيبيا مف قبؿ بعض 
 األشخاص كخاصة في زماف كمكاف كىؤالء الككالء.

االجتماعية كىكذا فالمصالح الدكلة خارجية، عف فمككالء ليس ليـ كجكد مستقبؿ عف بيئتيـ 
 البيئة التي تعمؿ بيا الدكؿ كتتفاعؿ ذاتيا مع الدكؿ.

انطالقا مف االفتراضات الكاقعية حاكلت البنائية تبنى نظرة أك تصكر أكثر اجتماعية  
كأكثر إرادية أم عكس المفاىيـ المادية كالحتمية لمتصكرات الكاقعييف فتفسير البنائية 

مصراعات الدكلية المعاصرة، كاف بدكره األفكار كاليكيات في صياغة السمككات الفكاعؿ،  ل
لمعالقات الدكلية عبارة عف مجتمع فكضكم غير أف البنائية ترل عكس  فمف حيث نظرتيا

" أف الفكاعؿ ليست فقط الدكؿ بؿ كذلؾ المنظمات الدكلية، كالتي ال يمكف ىندلي بول"
سياسات الدكؿ لمفكاعؿ ذات الشخصية مستقمة عف أعضائو كزيادة إلى نكرانيا كامتدادات ال

الفكاعؿ عبر كطنية ك الحركات االجتماعية المختمفة منيا الحركات العرقية الكطنية، كما أف 
 otherالمجتمع الدكلي حسب البنائية ال يمثؿ حاصؿ جمع ىذه الفكاعؿ بؿ ىك كائف آخر 

entityفؽ في ىذا الطرح مع الكاقعية البنيكية حكؿ طبيعية ، يؤثر كيتأثر بأجزائو، لتت

                                                           
، أطركحة الماجستير، )جامعة الجزائر 2012-2004سميمة بف حسيف، األبعاد ألمنية لمسياسة األكركبية لمجكار،  -1
 .13( ص2013(، قسـ ع.السياسة كالعالقات الدكلية 03)
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تطرح  "Alexandra Wendtالفكضكية، النظاـ الدكلي، عمكما فالنظرية البنائية حسب "
 ثالث اقتراحات أنطكلكجية أساسية تتمثؿ في:

 أىمية األفكار إلى جانب القكة المادية في تشكيؿ البنيات. -
 دات كمصالحيا.دكر اليكيات كتأثيرىا عمى سمككات الكح -
 Agent.(1)كالفاعؿ  Structurelالتداخؿ بيف البنية  -

كأبرز اقتراح مف ىذه المقترحات نأخذ الثاني ككنو يخدـ كيتماشى مع مكضكع بحثنا: فدكر 
دكر  عف“جيفري شيكلاليكيات في تأثيرىا عمى السمككات الكحدات كالمصالح كما ذكر "

الحركة البنائية الحركة البنائية، المعايير، اليكية كالعكامؿ الميثالية، حيث قاؿ: فإف المعارؾ 
 .(2)مع النظريات السائدة ليست معرفية كلكنيا كجكدية"

في ىذا الشأف أف اليكية ىي أساس كالقاعدة المصالح كالركيزة،  wendtيرل المفكر  
كية تتفاعؿ عبر عمميات اجتماعية )تاريخية( لما يكلكف حيث يرل البنائيكف أف المصمحة كالي

أىمية لمخطاب في المجتمع إال أنو يمكف طرح تساؤؿ ىنا ىك كيفية إدراؾ المجمكعات، 
المختمفة ليكياتيا كمصالحيا ىذا كترفض البنائية الفصؿ بيف البيئة الداخمية كالدكلية في 

فضيا لمفيكـ الكالسيكي المصمحة تحميؿ سمكؾ الفكاعؿ السياسية، كيظير جميا في ر 
Interest  فيي حسبيـ يتخذ خارج السياؽ االجتماعي لمفكاعؿ بمعزؿ عف النظاـ الدكلي

الفكضكم، يشيركف أف اليكية ال تحدد فقط بناء عمى دكر البنية ذات البعد المادم فحسب 
لبنائي يركز عمى اعتقاد، الكاقعية بؿ ىي نتاج تفاعالت مؤسسات، معايير، ثقافات فاالتجاه ا

المتغيرات الثقافية  بتركا درتيشان"ك"توماس بيرقر" أىمية األفكار كالضكابط حيث استعمؿ "
لتفسير لنزكع ألمانيا كالياباف بعيد عف السياسات العسكرية كالتي تعتمد عمى الذات، كذلؾ ما 

أف  " )المفكر األمريكي( حكؿ صداـ الحضارات أم يرلصامويل ىتعونأطمقكا عميو "
االنتماءات الثقافية الكاسعة كحمت محؿ الكالءات القكمية، فاالختالفات في التركيبة الثقافية 

                                                           
 .48إكراـ بركاف، تحميؿ النزاعات المعاصرة، مرجع سابؽ ص -1
 .2016ديسمبر  27المكسكعة الجزائرية، مرجع سابؽ،  -2
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كاليكية لألطراؼ المتنازعة يعكد إلى النزاعات العرقية فيـ يفسركف ذلؾ انطالقا مف، الغالؼ 
امكيؿ العرقي أم الجماعات العرقية كاإلثنية ىي الفكاعؿ الرئيسية في ىذه النزاعات كاكد ص

 ىنتنغتكف 

أف المصدر األساسي لمصراع في ىذا العالـ المعاصر لف يككف  صامويل ىشيون: 
إيدلكلكجيا كال اقتصاديا، بؿ سيككف كفؽ االنقسامات العديدة بيف البشر كالمصدر السائد 
لمصراع ثقافي )اليكية( كحسب رأيو ستبقى الدكلة الكطنية أقكل العناصر الفاعمة في 

المية إال أف الصراعات الرئيسية لمسياسة العالمية سكؼ تككف بيف األمـ الشؤكف، الع
 كالجماعات، مف حضارات مختمفة كيككف صداـ الحضارات خطكط المعارؾ المستقبؿ.

لذا استطاعت البنائية مف تجاكز نظريتيا الكاقعية ذلؾ بتفكقيا عمييا في الجانب،  
البنائية، كاف جؿ تركيزىا عمى ثنائية، لفاعؿ كالبنية القيمي مف خالؿ إبراز دكر اليكياتي في 

كليس الفصؿ بينيما كما يعتقد الكاقعيكف الذيف ركزكا عمى طبيعية الفاعؿ كأىممكا البنية أك 
البنيكية، التي ركزت عمى مفيـك البنية كأىممت الفاعؿ ىي األخرل كىذا ما يطمؽ التبائيكف 

 Must contextualize the( فستعار البنائية Mutual Constitutionبالتككيف المتبادؿ )
international phenomena"(1). 

( يتكافؽ مع العقالنية النيككاقعية ألكسندر وندتكصحيح أف أب البنائية ) 
كالنيكلكلبيرالية، في قضية الفكضى النظاـ الدكلي غير أنو يؤكد أف االستقرار الذم تعيشو 

الدكؿ فيك ليس معطى مسبؽ كما كقد طرح بو المجتمعات، ىك نتيجة لما صنعتو 
: الدكؿ كحدات اجتماعية، تعدد نفسيا، وندتالعقالنيكف، كفي ىذا الشأف ينطمؽ مف اعتبار 

كتعرؼ عمى اآلخريف، كتحدد سمككيا مف خالؿ التفاعؿ مع غيرىا مف الكحدات باعتبارىا 
ح ىناؾ نكع مف القكالب كحدات اجتماعية، يتـ مف خالؿ التفاعالت المتكررة بينيا ليصب

 .(2)اإلدراكية)المعايير( التي يتفؽ كبشأنيا الجميع

                                                           
 .2016ديسمبر  27مرجع سابؽ المكسكعة الجزائرية لمدراسات السياسة،  -1

2
- Stephan Keuleleire, Simoun Schunz, « Foreing Polity, Globalizations and Global, Gouvernagee. 
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كمف ىنا يتضح لنا أف البنائية تفسر ابستمكلكجية عمى أف ما يعرؼ ال يمكف أف  
يككف نتيجة، التمقي السمبي، كلكف بسبب نشاط الفاعؿ الشخصي، فنجد ال نعي العالـ 

بيكلكجية بتحديد معرفتنا لمعالـ، فالتريكز ىنا عمى الخارجي كما ىك، لكف تقـك عزيزتتنا ال
 التفاعؿ اإلنساني كجعمو كحدة التحميؿ.

كركزت النظرية البنائية في تفسيراتيا عمى عدة مفاىيـ منيا: البنية، الفاعؿ )الككيؿ(  
اليكية، المصالح، المعايير...( فمـ يدرسكف الكاقع مف خالؿ االتصاؿ االجتماعي الذم يفسح 

 (1)اؿ أماـ تقاسـ بعض المعتقدات كالقيـ كألف الصيغ الثقافية مثؿ: المعايير المؤسساتالمج
الفيم كالتقاليد كاإليدلكلكجيات كالقكانيف...إلخ كميا جزء مف المعرفة العامة كالمساكم لمفيـك 

يقكؿ: إف فكرة الدكلة  ونت"المميز لدل البنائييف باإلضافة إلى ذلؾ نجد " الذاتي المتبادل
كدكلة ذات ىكية أك ىكية تنظيمية تعتمد في األساس عمى اليكية الجماعية لألفراد، فيي 
التي تعطييا الكياف كالمعنى. فاليكية حسب البنائية، يأتي مف المثؿ كالتي بدكرىا ألطمؽ مف 
معايير اجتماعية، كىك يعيف التكقعات المشتركة بالسمكؾ األمثؿ بيكية معينة. عمى عكس 

ماما التي ترل أف: الكجكد، اليكية الجماعية لمدكؿ ىك فكرة ساذجة أف لـ تكف الكاقعية ت
 .(2)خطيرة، بمعنى ذلؾ ألف الدكلة بطبيعتيا ذات مصمحة خاصة

كما أف البنائية تؤكد عمى أف القرار الصراعي لمعرقية )اليكية( يتبع مف تفاعؿ ىذه  
حميؿ االجتماعي، المجتمع المدني.( العناصر )أفراد، العرقية، صناع، القرار، ككحدات الت

فالبعد الثقافي لمدكؿ لو تأثير عمى قياـ كتزايد حدة الصراعات العرقية كاإلثنية كفسرت 
النظرية، البنائية أسباب الصراع ىذه بالعكدة إلى االختالفات في التركيبة الثقافية اليكية 

 تعبر عف كجكدىا. لألطراؼ المتصارعة كىك نفس المنطمؽ األقميات كالتي بدكرىا

                                                           
الحضارات )القاىرة برنامج، أماني محمكد غانـ، البعد الثقافي في العالقات الدكلية: دراسة في الخطاب حكؿ صداـ  -1

 .134( ص2007الدراسات الحضارية كحكؿ الثقافات 
The European union’s structural foreing Policy op.cit p05. 

فاطمة حمكتو، البعد الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األكركبي تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة:  -2
 . 88مرجع سابؽ، ص
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اختصار، إف دكر النظرية البنائية في تفسير الصراعات المعاصرة في العالقات  
الدكلية، يكمف عمكما في مكاقفيا إال سبتمكلكجية كاألنطكلكجية كالمعيارية الكسطية ألنيا 

 عبارة عف ىمزة كصؿ بيف العقالنية كالتأممية.

الجتماعي القائـ عمى البنية )الييكؿ( فاالختيار األنطكلكجي يرتكز عمى اإلطار ا 
كالفاعؿ )الككيؿ( ككحدة التفاعؿ االجتماعي القائـ عمى تبادؿ األفكار كالقيـ كالمعايير الثقافية 

جة بعض المسائؿ مثؿ حركية مع تبني عمى المستكل المنيجي العممي السمككي في معال
دراكات الفاعميف. تفاعؿ  األحداث الدكلية، اليكية، معتقدات كا 

أما االختيار االستمكلكجي البنائي يتمثؿ في محاكلة الربط بيف األبعاد المادية الذاتية  
 كالالذاتية في السياسة الخارجية كالمبني عمى افتراض مقصكده أف:

الخارجية مع العمـ أف اليكيات كالمعايير الثقافية عناصر تمعب دكر ميما في السياسة 
اليكيات كمصالح الدكؿ ال تحدد فقط بناء عمى دكر البنية )الييكؿ( ذات البعد المادم البنية، 

. منو ستنتج أف السمكؾ (1)كليس البنية ىك الذم يحدد الكيفية، التي تتفاعؿ بيا الدكؿ
 الخارجي لمدكؿ )الككالء( في ظؿ البنية )الييكؿ( يتككف مف األفكار.

 مب الثاني: الدول وبقية الفواعل كوحدات تحميل في الصراعات المعاصرةالمط

في ىذا المطمب نركز عمى كحدات تحميؿ الصراع، أم فيما تتمثؿ ىذه الكحدات؟ ككيؼ ليا 
تأثير؟ كىؿ الدكلة ىي الفاعؿ الرئيسي كالكحيد فقط، ذكره المتطكر الكاقعي أـ الطرح البنائي 

 جاء بخالؼ ذلؾ؟

)أب النظرية البنائية(: أف الدكؿ ىي المعطيات  وندتالكحدكم لمدكؿ يقكؿ " تفيد لدكر 
القائمة في السياسية العالمية كلكف ىذا ال ينفي إظيار، الدكر المناط بالطبقات كالشركات 

 كاإلثنيات في النظاـ العالمي:
                                                           

عمار حجار، السياسة األمنية األكركبية تجاه بكنييا المتكسط، )مذكرة ماجستير في العالقات الدكلية( قسـ العمـك  -1
 .45( ص2002السياسية، جامعة باتنة، 
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 مف خالؿ ما صرح بو ك"ندت" نجده ركز عمى مركزية الدكلة، فيك ال يقصي العكامؿ 
األخرل كال ينكرىا سكاء كانت عكامؿ محمية أك دكلية )االثنيات، الشركات...( فيك ال يقمؿ 
مف أىميتيا ذلؾ ككف ليذه األخيرة دكر في تأثير، إذ يرل أّف، الدكلة ىي العنصر الجكىرم 
فيك الذم أجاب عمى أسئمة عدة كلـ تطرأ إلييا النظريات السابقة، فيؿ تفسر الظكاىر 

أـ أّف ذلؾ يأتي إال بالرجكع إلى  !النزاع بإرجاعيا إلى أفعاؿ األفراد كدكافعيـ؟السياسية ك 
المجتمع كىياكمو؟ فكاف كندت مف األكائؿ الذيف سعكا إلى إيجاد نظرية ىيكمية لمسياسة 
العالمية تأخذ في اعتبارىا الدكلة ككحدتيا األساسية كيرل أّف: النظريات المعاصرة لمنظاـ 

إلى أف تتضمف تركز الككالء )الدكؿ( مع تركيزىا الحالي عمى الييكؿ كبقيت العالمي يحتاج 
مشكمة الككيؿ. الييكؿ في رأيو بسبب األكؿ كاالعتقاد أّف البشر، ىـ الفاعمكف كاعكف 
عادة إنتاج المجتمع كالثاني التسميـ بأف المجتمع  بمقاصدىـ كتؤدم أفعاليـ إلى تغيير كا 

ـك بترتيب كىيكمة التفاعؿ بيف ىؤالء البشر فنحف كلجنا في مككف مف عالقات اجتماعية تق
بالخط الذم يفصميا عف الجمعيات األخرل كيزيد (. 1)منطؽ سمؼ كلو ىيكؿ قائـ سمفا...

 سمككيا الصراعي كمما زاد انتماؤىا إلى الجماعة.

 البنية الفوضوية والمعضمة األمنية حسب التصور البنائي المطمب الثالث:

 الفوضى:-أ

تستدعي ىذه الكممة في استخداميا اليكمي صكر تعكس حاالت مف العنؼ كغياب  
مف كممة "أّنا رخكس"  (Anarchy)القانكف كانعداـ النظاـ، تشتؽ كممة فكضى اإلنجميزية 

"Anarkhod"  اليكنانية، كمعناىا مف دكف حاكـ. كتستعمؿ لمداللة عف غياب حكـ يحفظ
 .(2)السالـ

                                                           
قسـ العمـك  ،عمار حجار، السياسة األمنية األكركبية تجاه بكنييا المتكسط، )مذكرة ماجستير في العالقات الدكلية -1
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تجاه الكينكنية العالقات الدكلية عمى أّنيا ذك طبيعة  "وندت"نائي فإف نظرة المفكر الب 
إجتماعية، مستقاة مف األفكار كالقيـ كالممارسات كالقكاعد التي تحكـ العالقات بمعنى بيف 

: فحسب رأيو ىذه العالقات أىـ مف البناء المادم (Structure)كالبناء ( Agent)الكحدات 
 يرل أّف الدكؿ أك األفراد كفاعميف باسـ الدكلة.دروندت" "فاألكستأك العكامؿ المادية. 

إّف تركيزه عمى الجانب االجتماعي مف البناء ال يعني أّنو ينفي أىمية دكر الجانب  
المادم، لمبناء يمغيو في تحديد سمكؾ الدكؿ بؿ عمى عكس ذلؾ فيك يجد ىذا الجانب ميـ 

)تجاه مكضكع الفكضى( لمفيـك  كجكىرم، كفي ىذا الشأف ميز ثالث أنكاع مف الرؤل
نسبة إلى  النظرية اليوبزية"أك غياب السمطة المركزية مف النظاـ الدكلي، فنجد: " األناركري""

كالتي بدكرىا تعكد إلى  الموكيةكالنظرة الثانية تسمييا  "Hobbes"توماس ىوبز" "المفكر 
 .(1)"إيمانويل كانط"نسبة إلى  "الكائنتية"الثالثة كاألخيرة  "جون جاك روسو"المفكر الفرنسي 

 الرؤية اليوبسية:-1

فحسب تفسيره يرل أّف منطؽ الفكضى يعكد إلى "حرب الجميع ضد الجميع" فنظريتو  
ىذه، تنسجـ كتتطابؽ مع النظرية الكاقعية الجديدة لبنية النظاـ الدكلي، حيث يحممكف غياب 

في حالة الالإستقرار كالخكؼ مف السمطة المركزية مف النظاـ الدكلي، يجعؿ الدكؿ تعيش 
تزايد قكة أم دكلة أخرل كبالتالي تسعى كؿ دكلة إلى إبراز قكتيا، الذاتية، أم التي تعكد إلى 

كىذا يقكد إلى نكع مف سباؽ نحك التسمح بمعنى،  "Self-help"نظاـ االعتماد عمى الذات 
 العاـ الصراع الكؿ ضد الكؿ.

 :"Lockean Viewالرؤية الموكية "-2

تعتمد أك  "جون جاك روسو"تعتبر ىذه الرؤية بؤرة الرؤل الثالث ذلؾ ككف فمسفة  
الذم يعد الدكلة كحدة فاعمة، مستقمة في ظّؿ غياب  "ىوغو غروشيوس"تستمد أفكارىا مف 

                                                           
د.خالد المصرم، "النظرية البنائية في العالقات الدكلية"، جامعة دمشؽ، كمية العمـك السياسية، قسـ العالقات الدكلية،  -1
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السمطة المركزية مف النظاـ الدكلي كىذه الدكؿ تنافس كتصارع مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا 
 مكعة مف القكاعد المتفؽ عمييا بيف الدكؿ.كىذا النزاع يككف كفؽ مج

 ":Kantian Viewالرؤية الثالثة الكانتية "-3

فحسب "كانط" يرل أّف الدكؿ بعضيا البعض كأصدقاء كتسكية الصراعات يككف  
سميما، فيي ال يتفؽ مع النظرة الكاقعية، بحتمية الصراع بيف الدكؿ كيركز عمى ضركرة كجكد 

 مة المحمية.حككمة عالمية إلى الحكك 

يرفض ىذه الرؤل الفكضكية التي تفسر طبيعة النظاـ الدكلي  "الكتسروندت"لكف  
أّف األنامركي )غياب السمطة المركزية( لغي ما يراىا الفاعمكف فيفسر »بالفكضكية، فيقكؿ: 

ىذه الرؤية بعدـ ثباتيا كسبب ذلؾ ىك ما سترتب عف العالقات اإلجتماعية كعمميات التفاعؿ 
مع الكحدات، بعضيا البعض كيفقد اىتماـ "كندت" بدرجة أكلى خالؿ شرحو عمى العالقة 

سعى لفيـ كيؼ تتفاعؿ ىذه العكامؿ مع األفكار شبت بيف األفكار كالعكامؿ المادية كي
بعضيا البعض في الطبيعة بشكؿ عاـ كالعالقات اإلنسانية بشكؿ خاص. فاألفكار حسبو 
تؤدم دكر ثنائيا مع العكامؿ المادية، أم ال يستطيع أحدىما أّف يمغي أك يستغني عف اآلخر 

 .(1)بقانكف مسبؽ ىي نتاج ما تصنعو الدكؿ كليس wendtفالفكضى إذف حسب 

 المعضمة األمنية عند البنائين:-ب

تنشأ المعضمة األمنية أساس مف بنية النظاـ الدكلي أكثر مما نشأ مف الدكافع أك  
 .(2)النكايا العدكانية لدل الدكلة

بالنسبة لمبنائيف فإّف معضمة األمف ليست ظاىرة تجريبية، بؿ ىي بنية اجتماعية  
بيف األفراد تككف فييا الدكؿ عمى درجة مف عدـ الثقة اتجاه دكؿ تتألؼ مف مفيكمات ذاتية 

 أخرل، بحيث أنيا تفترض أسكأ االحتماالت بشأف نكايا بعضيا البعض.
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ىك ما تريد الدكؿ تحقيقو أك فعمو ال ما ىك  "الكسنروندت"فإف غاية األمف حسب  
منيا )اليكية، الخطاب، الحقيقة األصمية فالبنائية تقـك مسممات كتبحث في مكاقيع كثيرة 

دراكات صناع القرار( كؿ ىذه تؤدم في تصكرىـ إلى  السياسي، القيـ الثقافية، كالحقائؽ كا 
 تغيير الكضع الدكلي مف كضع صراعي إلى كضع سممي.

أعطى "الكسندركندت" مفيكما بديال لممعضمة األمنية عكس ما جاء بو الكاقعيكف،  
بديؿ لحالة الفكضى الدكلية، كأّف األمف ىك نتاج بناء فيك يطرح مفيكـ الجماعة األمنية ك

سياسي كانتقمت مف األمف مف مستكل الدكلة إلى مستكل الفرد كأّف سكء اإلدراؾ السيء 
دراكو  .(1)كالالكعي ىك سبب النزاع فتغيير اإلدراؾ يحقؽ السمـ كاألمف، فيك مرتبط بالفرد كا 

األساسية لمسياسة الدكلية كاقعية )الفكضى( إاّل أّنيا تسند أفكار البنائية إلى أّف البنى  
تختمؼ معيا في تفسير سمككيات الدكؿ باعتبارىا تخضع لتأكيالت اجتماعية في شكؿ 
معتقدات كتفاعالت كمعايير فميست الفكضى ىي مف يدفع إلى تشكؿ أنماط سمككية لمفكاعؿ، 

لنظرية البنائية، بصياغتيا لألطر كىنا تبرز قيمتو التحميؿ بتعدد األبعاد الذم قدمتو ا
مفيكماتية أم تشمؿ األفكار كمبادئ تجاكزىا المنظكرات التقميدية مثؿ المعرفة، اإلجتماعية، 

 .(2)عالمة اليكية بالمصمحة، البنية، كالتككيف المتبادؿ...إلخ

 حدود اإلسيام البنائي:

بأف البناية "والتز" يرل بأّنو لك يكضح كيؼ تبنى اليكية ككيؼ تتراجع ك  "وندت"انتقد  
جاءت عمى أساس جمع األأفكار مف دكف اإلقصاء إاّل أنيا كقعت في فخ الفكضى، األفكار 
مف الجانب المنيجي ال تكجد طريقة عممية لإلثبات صحة أك خطأ أفكارىا، كتتجمى أىمية 

مثؿ تصكر ىذه النظرية في مكاقفيا اإليديكلكجية، األنطكلكجية كالمعيارية الكسيطية، إذ ت
كسيط تكقيتيا بيف االتجاىات النظرية الكضعية )التفسيرية( كالنظريات ما بعد الكضعية 
)التككينية( فيي كضعية في تركيزىا عمى التفسير العممي كىي ما بعد كضعية في تركيزىا 
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عمى التذاتانية كاألفكار كقد ظير ذلؾ جميا فيما يسمى بالمحاكر الثالث في العالقات 
العالقات الدكلية كىي نظرية شاممة،  "كوسموبولتية"مما ينبئ بإمكانية بركز نظرية  الدكلية،

 .(1)تجمع كؿ االتجاىات النظرية تحت مسمى نظرية تفسيرية تككينية لمعالقات الدكلية

(Explanatory-Constructive theory of international relations). 

 خالصة الفصل األول:

األكؿ باعتباره الفصؿ التمييدم كالبكابة لدراسة مكضكع، المذكرة تتبع أىمية الفصؿ  
كالتعمؽ فييا مف خالؿ ضبط المفاىيـ كاألطر النظرية كالتحميمية بطريقة منيجية ىادفة، فقد 
تـ في ىذا الفصؿ المكسـك باألطر النظرية كالمفاىيمية لألزمة اليكية في فترة ما بعد الحرب 

بعة مف عالـ ما بعد الحرب الباردة )أزمة، صراع، نزاعات، الباردة، تشمؿ مصطمحات نا
تكتر، عرقيات،اثنيات، أقميات، فكضى، قكة، مصمحة...( ذلؾ لإلستيعاب مختمؼ التحكالت 
كالتغيرات العالمية مف نزاعات داخمية إثنية كعرقية أدت إلى انقسامات كانفصاالت في 

 ( مباحث رئيسية:03مكضكع كقاؿ )األقاليـ عّدة مف دكؿ العالـ، لذلؾ تـ تتبع ال

 منيجية حكؿ مفيكـ الصراع، األزمة، مصادره، كأنكاعو، أسبابو. أدبياتأوال:  

 االتجاىات النظرية في الدراسة: )ثانيا + ثالثا(:

التفسير الكاقعي ليذه الظاىرة )الصراع( بشقييو الكالسيكي كالجديد، )مكرغانتك ثانيا:  
 )المعضمة األمنية( مع قيـ المنظكر الكاقعي، كلتفسيراتو ىذه.الطبقة الشريرة( كالتز 

االتجاه البنائي )أك الطرح( ككنو منظكر جديد لتفسير الصراعات المعاصرة فييا  ثالثا: 
بعد الحرب الباردة كفيو تطرأنا لكحدات تحميؿ الصراع )الدكؿ كبقية الفكاعؿ اليكياتية( ككيفية 
تحميؿ المنظكر البنائي لمبنية الفكضكية كالمعضمة األمنية، حسب تصكرىـ مع ذكر 

إسياماتيـ.
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  مقدمة الفصل الثاني:

يطمؽ مفيكـ اليكية عمى نسؽ المعايير التي ُيعرؼ بيا الفرد كينسحب ذلؾ عمى ىكية 
المفاىيـ األكثر مركزية كشيكعية في شتى المجاالت،  الجماعة كالمجتمع كالثقافة، كيعتبر مف

خاصة منيا مجاؿ العمـك اإلنسانية ذات الطابع االجتماعي كدرسنا تطكره )اليكية( تاريخيا، 
كنظرا لبساطتو الظاىرية التي تبدك فييا إاّل أّنو يتميز بنكع مف الغمكض كالتعقيد في داللتو 

صطالحاتو، لذا قمنا باحتكار التعري ؼ األكثر إجراء لتحديد المفيكـ. باإلضافة إلى ذلؾ كا 
تطرأنا لنماذج كعناصر متعّددة لميكية كاستخمصنا المصادر كأبرز كظائفيا، كإلتماـ ما جاء 
في الفصؿ األكؿ، قمنا بتبياف ما مدل أىمية كدكر البعد اليكياتي، كمنظكر قيمي مفسر 

كما مدل أىميتيا في السياسة الدكلية لذا  لمصراعات المعاصرة، ككيفية تأثير مككنات اليكية
 تناكلنا في ىذا الفصؿ ثالث مباحث.

 األول: ماىية اليوية المبحث

 المطمب األول: مفيوم اليوية       

 غموض مفيوم اليوية:-أ

يعتبر مفيكـ اليكية مف المفاىيـ التي يمتاز بالصعكبة في إيجاد تعريؼ معيف ككاضح  
ي أكثر منو مفيـك عممي، فتداخمو مع باقي المصطمحات ليا، فيك مصطمح إيديكلكج

األخرل، سبب مف أسباب ظيكره بشكؿ غامض، كيصعب ضبطو بدقة، كقد عرؼ انتشار 
بشكؿ كاسع عمى مجمؿ العقكؿ المعرفية، فال نجد مفكر كمنظر تناكؿ مفيـك اليكية بالدراسة 

يوجوحام" إاّل كيؤكد عمى صعكبة تحديده )مفيـك اليكية( فنجد كال مف يؤكداف  "المرتجي وا 
يعتبر مفيـك اليكية مف بيف المفاىيـ التي تضخمت بشأنيا المقاربات »ذلؾ بتصريفيما: 

بأّف القميؿ  يعمؽ" Alfred Grosser"ألفرد جروسر" "كالدراسات إلى درجة جعمت المفكر 
مف المفاىيـ التي خطيت بالتضخيـ الذم عرفو مفيكـ اليكية كىك أمر يعكد إلى تناثر ىذا 
المفيـك عمى ضفاؼ تخصصات عدة داخؿ حقؿ العمـك اإلنتركبكلكجيا إلى السيكسيكلكجيا 
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كمف السيككلكجيا إلى عمـك السياسة، الشيء الذم يجعؿ مف كؿ محاكلة لحصره ضربا مف 
 .(1)«الفكرية المفتكحة عمى االحتماالت كافة المجازفة

تتداخؿ كممة اليكية مع عدد مف »"أمين حمادة بقولو": "كفي نفس الصدد يشير  
المفاىيـ التي تساعد في جالء المعنى أحيانا أك تعقيده في أحياف أخرل كذلؾ بسبب مجاالت 

كاالجتماع كغيرىا مف اإلستخداـ مثؿ الثقافة كالسياسة كعمـ النفس كالمنطؽ كاإلبداع 
 .(2)«المعارؼ

مما سبؽ نجد أّف مصطمح اليكية يتداخؿ مع المفاىيـ األخرل )كالثقافة، السياسة،  
 النفس كاإليديكلكجيا...( كىذا ما جعمو مساءلة بالغة الصعكبة كالتعقيد في بعض الحاالت.

 تطور المفيوم:-ب

يعكد االىتماـ بمسألة اليكية إلى الفالسفة األكائؿ كالميثاليكف كالكجكديف، فالميثاليكف  
)الميكرفيزيقيا( حكلكه )مفيـك اليكية( إلى قانكف، أما الكجكدييف نفسيا أمنعا لإلنقساـ الذات 
عمى نفسيا كمف ثـ إنكار الكجكد اإلنساني، غير أّنو عند بعض الفالسفة يصير القانكف 

 قشتةؿ في الفكر كفي الكجكد مثؿ: األك 

كقد حظى مفيـك اليكية باىتماـ كبير لدل جّؿ المفكريف كالباحثيف كعرؼ تطكر مف  
"رالف فترة إلى أخرل كمف مفكر إلى آخر عبر مراحؿ التاريخية حيث حقؽ قفزة مع المفكر 

لشخصية تتحدد إّف اليكية ا»في مستكل داللتو ىذا المفيـك إذ يقكؿ: " R.Lintonلينتون" "
 .(3)«إنطالقا مف النظاـ القيمي كاألخالقي كمف النمكذج الثقافي لممجتمع

مف قكلو ىذا استطاع )لينتكف( نقؿ مفيـك اليكية إلى مستكل جديد عمى مستكل  
التفكير أم مف خالؿ ربطو لمصطمح اليكية بالكاقع االجتماعي كما أفرزه مف أنظمة أخالقية 

                                                           
الجزائر: كمية اآلداب -مكالم أحمد بف نكاع، "مالمح اليكية في السينما الجزائرية"، أطركحة دكتكراه )جامعة كىراف -1

 .32، ص2013كقسـ الفنكف الدرامية،  كالفنكف كالمغات(،
 www.arabna.infoأميف حمادة، "ما معنى اليكية"عمى المكقع،  -2
 .37مكالم أحمد بف نكاع، المرجع السابؽ، ص -3

http://www.arabna.info/
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ا جعمو يتقدـ عما كاف عميو حيث أّنو صار يتكافؽ إلى حّد ما مع كثقافية كغيرىا، ىذا م
طبيعة المجتمعات المتجددة كخطر باىتماـ بالغ في الكقت المعاصر. كينطمؽ في اتجاه 

 . "لينتون"مغاير لما سبؽ كذكره 

كىك االىتماـ بتعريؼ اليكية مف محكر آخر كالذم يتمثؿ في اإلنساف كمركز رئيس  
في تأمالتو الميتافيريقية في الفمسفة، مف خالؿ تغييره المنطقي،  "ديكارت"يو كىك ما تطرأ إل

لعممية التفكير إذ انتقؿ مف مرحمة الشؾ في كّؿ شيء إلى اكتشاؼ اّنو مكجكد أكال، فمف ثـ 
لقد تبنى لي »كيقصد ىنا:  «بدأت اعرؼ أم شيء أّنا»بداية التعرؼ عمى نفسو حيث يقكؿ: 

ّنما باإلدراؾ كحده، كال تعرؼ . أّف «األّنا األجساـ ذاتيا ال تعرؼ بالحكاس، أك بقكة المخيمة كا 
 .(1)ألّنيا ترل كتممس بؿ ألّنيما تفيـ أك تدرؾ بالذىف

لقد سعى "ديكارت" مف خالؿ منيجو المعرؼ بالشؾ في حقيقة الكجكد، إلى إثبات أف  
ّنما ىكية  ىكية الشيء ال تتعمؽ بالجانب الخارجي أك الشكمي لمشيء كال تدرؾ بالحكاس كا 

الشيء تكمف في ذاتو في ركحو التي ال تدرؾ إاّل بالذىف )العقؿ( كمف ىنا يركز "ديكارت" 
 عمى أف عممية التفكير جكىر أساسي بو يمكف تحديد طبيعتو، الكائف البشرم.

"ستيورات ىول" إضافة إلى كّؿ مف "ديكارت" ك"ليستكف" "كجكف لكؾ" نجد أيضا  
"Sturholl " الذم أراد أف يمخص لنا كيفية صيركرة مصطمح اليكية عبر تطكر التاريخي

 .(2)كبيف ذلؾ مف خالؿ تسطيره ألربعة مراحؿ:

 مرحمة ما قبل الحداثة:-1

ثـ مكضكع التنكير يمي ذلؾ مكضكع عمـ االجتماع كأخيرا مكضكع ما بعد الحداثة:  
نفي ىذه المرحمة حسب تصكر "ىكؿ" ثـ التركيز عمى الفر، أك اليكية الفردية حيث يرل أّنيا 
المحكر األساسي في التفكير كعمكما ما ترتبط فكرة ىكية الفرد بديانتو كالمكقع الذم كلد فيو، 

ظرية الكالسيكية لتنظيـ المجتمعات القائمة عمى غرادة إال لو في كضع نظاـ مف خالؿ الن
                                                           

 .38مكالم أحمد بف نكاع، مرجع سابؽ، ص -1
 .40المرجع نفسو، ص-2
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الذاتية( -ترابي لممجتمعات. فتككف البيانات األكلى لميكية قد لكنت بيذه الصيغة )الفردانية
حسب "ىكؿ" بمعنى يتـ تحديد معالـ ىكية الشخص الثقافة السائدة ككيفية تنظيـ المجتمعات 

ية الفرد تحدد بحسب النظاـ الترابي، كسط المجتمع أم مف أم طبقة ىك؟ السائدة أنذاؾ، فيك 
 )األمراء، الممكؾ، العميد، السادة، العامة( مف أم قبيمة؟ مف أم عرؽ ىك؟

 مرحمة بداية الحداثة:-2

كاف ذلؾ مع ظيكر مكضكع التنكير، حيث يشير "ىكؿ" إلى تعبير ىذا المفيـك كيحدد  
ف السادس عشر كالثامف عشر حيث ظيكر مفيكـ جديد لميكية نتيجة ىذه الفترة ما بيف القرني

الذم لخص أفكاره في أّنا. عقؿ كؿ شخص متميز عف عقؿ الشخص  "ديكارت"أفكار 
اآلخر. فالتميز في عقؿ اإلنساف عبر عنو "ديكارت" بمقكلتو الشييرة "أّنا فكر أّنا إذف مكجكد" 

تحرر كغير مقيد، بمكقعو في المجتمع أك عقيدتو ىذا ما جعؿ الفرد متميز كمكتمال ذاتيا كم
التقميدية، في ىذه المرحمة حاكؿ "ىكؿ" أف يكضح االختالؼ الذم تطرأ لو مفيـك اليكية في 
السابؽ كفي مرحمة التنكير بمعنى في البداية، كاف مقيدا أك ميتافيرقيا كعمؿ "ىكؿ" عمى 

ة جديدة في تفسير الظكاىر المتعمقة تغير طريقة التفكير السابؽ كذلؾ بالتكجو إلى مرحم
 .(1)بالسياؽ االجتماعي كفؽ ىذا السياؽ تفسر جميع الظكاىر

 المرحمة الثالثة:-3

ىي تمؾ الفترة التي أطمؽ عمييا "مكضكع عمـ االجتماع" كالمصادقة لمقرف كالعشريف  
المجتمع بحسب رأيو في المدة التي أخذت فييا مفاىيـ مكضكع اليكية تتطكر نتيجة تطكر 

كتداخؿ العالقات بيف األفراد، ففي ىذه المرحمة كثرة الجسكر المؤدية ما بيف الطبقات بالنسبة 
لممراحؿ السابقة ليا. كمف ثـ سيؿ عمى الفرداف يتحكؿ مف طبقة إلى أخرل كسط الظركؼ 
 التي يكجدىا لنفسو، كمف ثـ لـ يعد اإلنتماء الطبقي مؤشر كافيا لتحديد ىكية الشخص نظرا

 مرحمة ما بعد الحداثةلتعقد العالقات االجتماعية كالمجتمعات بصفة عامة ثـ يشير إلى 
كىي، حسب رأيو فترة المعاصرة أم الستينات كالسبعينات القرف العشريف، فخالليا أخذ اىتماـ 

                                                           
 .40مكالم أحمد بف نكاع، "مالمح اليكية في السينما الجزائرية"، مرجع سابؽ، ص -1
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الناس يتمحكر حكؿ قضايا غير الطبقة في تحديد ىكيتيـ، فالحركات االجتماعية الجديدة 
رأيو بقضايا أخرل مثؿ: صراع السكد، التحرير الكطني، الحركات المناىضة ميتمة بحسب 

لألسمحة النككية كىذه التكجيات تشكمت مفاىيـ جديدة، أثارت نقاش حكؿ تحديد اليكيات 
 .(1)كالمفاىيـ اإلصطالحية لمكممة

كىناؾ أيضا مف يرل أّف مفيـك اليكية انتشار بشكؿ كبير في الكاليات المتحدة، في  
ترة الستينات ذلؾ تزامنا مع تصاعد أىمية االقميات كيعكس كضعا خاص كىك الكشؼ عف ف

 .(2)النزعة العميقة لمحداثة، لتشبت الفردانية كاإلعالـ مف شأف الفرد

عف العالقة بيف اليكية كالحداثة بأف اليكية الثقافية عالقة كثيقة  "جورج الرين"كيقكؿ  
كد اإلنساني إلى مركز العالـ كبؤرتو عمى عكس التيار بالحداثة ألنيا قامت بتحكيؿ الكج

أم مركزية اهلل، فأصبح الكائف اإلنساني الذات الرئيسية لكؿ معرفة  (Zheacentric)القديـ 
 .(3)سبب لجميع األشياء

فعالقة مسألة اليكية بالحداثة مصدرىا الفردانية الغربية ألّف اليكية تدكر في  
المجتمعات الحديثة تمتاز بالتعدد كالتنكع في مجتمعاتيا حيث كاف التنكع سبب في التساؤالت 
لى مف ننتمي؟ كقبؿ أف تعمـ العمـك السياسية بيذا المصطمح  مف أّنا؟ أك مف نحف؟ كا 

شكاالتو ف قد سبقتو فيالحقؿ النفسي، أم عمـ النفس اإلجتماعي بالخصكص، )اليكية( كا 
فعرفكا اليكية مف خالؿ الذات التي تستمد معناىا مف السياؽ اإلجتماعي لمعالقات بيف 
الجماعات، ىكذا دخؿ مفيـك اليكية الساحة العممية كبدأت الدراسات بتطبيؽ النظريات عدة 

مـك االجتماعية كالسياسية القائمة في أمريكا لمبحث حكؿ المكضكع كيعكد سبب اعتماد الع
بتميز تاريخيا بالعصرنة كبالتحديد في مساءلة األقميات خاصة إفريقيا منيا التي منبعيا 
اليجرة .ككذا الصراعات الطبقية باعتبارىا الطبقة االجتماعية نمط مف أنماط اليكية كمف 

                                                           
 .41المرجع نفسو، ص -1
 بمكار مف )مكقع منتدل الكممة لمدراسات كاألبحاث(.كاتريف ىاليرف، "مفيـك اليكية، تاريخو إشكاالتو"، إلياس  -2
، مكتبة 1جكرج الريف، "اإليديكلكجيا كاليكية الثقافية" )الحداثة كحضكر العالـ الثالث(، ترجمة فريؿ حسف خميفة، ط -3

 .242، ص2002مدبكلي، القاىرة، 
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ا الحقا كيظير ذلؾ في تفسير نفس المنطؽ يمكف تفسير تزايد أىمية اليكية في أكركب
 الماركسي لمشأف االجتماعي.

أكؿ مف ساىـ في انتشار كاستخداـ  "إ.إريكسن"فتاريخيا يعتبر عالـ النفس األمريكي  
حيث درس اإلجتثاث الثقافي لمينكد  "أزمة اليويةمصطمح اليكية كىك بدكره مف صاغ تعبير 

 .(1)الحمر"

العامة التي تقدـ مف خالليا ىذا المفيكـ متزامنا  كبيذا نككف قد حاكلنا ذكر المراحؿ 
 بتطكر التفكير اإلنساني بشكؿ عاـ.

 المفيوم اإلصطالحي لميوية:-د

نظرا لحداثة المصطمح مف ناحية انتشاره الكاسع عمى ضفاؼ فركع معرفية متعددة مف  
ناحية أخرل، أصبح مصطمح معقد كمتشعب كيصعب تحديده كضبطو فالبدايات األكلى 
لشكؿ مالمح ليذا المصطمح كانت في الفترة المعاصرة كبالضبط مع العالـ النفسي 
"إ.إريكسف" فمو الفضؿ في انتشار كظيكر ىذا المصطمح حيث أّنو لقب بأب كممة "اليكية" 

 .(2)بالمعنى المعاصر

فالتأسيس اإلصطالحي لممعنى الذم أصبحت عميو اليكية في كقتنا المعاصر مبدئيا  
"إ.إريكسكف" كبعممو ىذا مكنا مف حشد قبكؿ مف طرؼ األكساط العالمية كىذا ما كاف بفضؿ 

لقد قاـ عمـ النفس "إ.إريكسكف" بدكر مركزم »تؤكده أيضا الباحثة "كاتريف ىاليرف" بقكليا: 
في انتشار استخداـ ىذه الكممة كتكسع شعبتيا في العمـك اإلنسانية )...( كفي سنكات 

كف" في المحميات اليندية لقبائؿ السيبداككتا كىي قبيمة بكاليفكرنيا الثالثينات عمؿ "إيركس
 .(3)«كدرس االجتثاث الثقافي

                                                           
 .17، ص2014، 1حراز، طإشكالية اليكية كالتعدد المغكم في المغرب العربي إللياس بمكا، كمحمد  -1
 . 47مكالم أحمد بف نكاع، "مالمح اليكية في السينما الجزائرية"، مرجع سابؽ، ص -2
 .48المرجع نفسو، ص -3
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يمكف القكؿ بأّف فترة الستينات ىي الفترة التي تحدد فييا إطار المفيـك االصطالحي  
 )اليكية( ثـ العمؽ المعني اإلصطالحي أكثر فأكثر في السبعينات كتشمؿ فركع عديدة.

بعض التعريفات كأراء باحثيف كمفكريف كعف "اليكية"كصنفناىا في الجدكؿ ذكرنا  -
 اآلتي:

 الباحثيف عف مكضكع اليكية: ضكأراء بع تتعريفا عنوان:

 تعدد التعريفات كآراء   ؿ(: يشم1الجدول رقم )

تعريفات وآراء بعض المفكرين والنقاد عن 
 اليوية

 اآلراء والتعريفات

 ابن رشد
بالترادؼ لممعنى الذم يطمؽ إف اليكية تقاؿ 

عمى اسـ المكجكد كىي مشتقة مف اليكية 
 .(1)كما تشتؽ اإلنسانية مف اإلنساف

 الفارابي

ىكية الشيء كعينية كتشخصو كخصكصيتو 
ككجكده المنفرد لو كاحد كقكلنا: أّنو ىك إشارة 
إلى ىكيتو كخصكصيتو ككجكده المنفرد لو 

 .(2)الذم ال يقع فيو اشتراؾ

 الجرجاني

في كتابو التعريفات يعرؼ اليكية: بأنيا 
الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائؽ 

اشتمؿ النكاة عمى الشجرة في الغيب المطمؽ، 
كاليكية ىي األمر المتعمؽ مف حيث امتيازه 

عف األغيار كاالمتياز ىنا يقصد بو 
الخصكصية االختالؼ ال بمعنى التفاضؿ 

                                                           
 www.hadara.com. 3/2007مكقع حضارة عمى الشبكة العالمية،  -1
، مركز اإلنماء العربي، 133، ص1ـ الموسوعة الفمسفية العربيةعف محمد عابد الجابرم، -التعميقات–الفارابي  -2

 .63، ص1986بيركت، 

http://www.hadara.com/
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ف يبرز ىذا كلعؿ ابف خمدكف استطاع أ
لكل المعنى أكثر بكضكح بقكلو في المقدمة: 

بمعنى انتقاء  شيء طبيعة تخصو:
 .(1)خصكصية الشيء ىك انتقاء لكجكده

 أمين معموف

االنتماء الرئيسي الكحيد الذم يستمر في 
مختمؼ الظركؼ أقكل مف االنتماءات 
األخرل فقد يككف لدل البعض االنتماء 

 .(2)لمكطف أك لمديف أك لمطبقة

 تعريف قاموس التراث األمريكي
(American HéritageDictionnaire) 

أّف الشخصية أك اليكية ىي مجمكعة مف 
الخصائص التي تعرؼ الشيء ذاتو كتميزه 

 .(3)عف أم شيء آخر
 

كبعيد عف التعريفات السابقة المتعددة لميكية، فإّننا سنتبنى ذلؾ التعريؼ الذم أكرده  
الذم ذىب فيو إلى أّف اليكية تعد تغييرا عف الكيفية التي يعرؼ الناس  "فرانسيس دينق"

بيادكاتيـ أك الكيفية التي يكصفكف بيا عمى تأسيس العرؽ، اإلثنية، الثقافة، المغة، كالديف 
ككيؼ يمكف لمثؿ ىذه االنتماء أف يحدد كيؤثر عمى مساىمتيـ في الحياة السياسية 

. المالحظ مف تعريؼ "فرانسيس دنيؽ أّنو (4)افية لبالدىـكاالقتصادية كاالجتماعية كالثق
 صنؼ، اليكية انطالقا مف مككناتيا فييا يتمكف الفرد تحديد انتماءه:

 يمكف إرجاء العكامؿ الرئيسية لعكدة النزكع العالمي لمصطمح اليكية إلى: 

                                                           
 مكقع الحضارة عمى الشبكة العالمية، مرجع سابؽ.  -1
 .1999أميف معمكؼ، "اليكيات القاتمة"، دار النيار، بيركت،  -2

3-The American Heritage dictionary of the English language، fourth Edition.2000. 
( مركز البحكث كالدراسات اإلفريقية، جامعة 68د. كماؿ محمد جاه اهلل، "مككنات اليكية في دارفكر"، )إصداره رقـ -4

 .10، ص2010إفريقيا العالمية، سبتمبر 
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 النزعة الفردانية. -
 تأـز المنظكمات القيمية كاألخالقية. -
 العكلمة كالحداثة. -
 األزمات كالتحديات الحضارية. -
تنامي الكعي الديمقراطي في العالـ كبركز ثقافة حقكؽ اإلنساف كاالعتراؼ بقيمة  -

 التعددية، الحضارية.
 .(1)العامؿ الخارجي االستعمارم -
مما سبؽ مف ذكر التعريفات فمف الغير الممكف تحديد عاـ كدقيؽ لمفيكـ اليكية ذلؾ  -

داـ الخاص ليذا المصطمح، فقد ظيرت تعابير متنكعة نظرا الختالؼ اآلراء كاالستخ
 .(2)مثؿ: أزمة اليكيات، كتركيب اليكيات كاليكيات المتعّددة

 اليوية وارتباطيا بمفاىيم عدة:

 نذكر منيا: اإليديكلكجيا، الالكعي الجمعي، الحضارة... 

 اإليديولوجيا:-أ

جديدة كػ"اليكية الثقافية، ظيرت في اآلكنة األخيرة في الخطابات العالمية، عبارات  
حقكؽ اإلنساف، كثقافة المتسامح..." كقد حظر باىتماـ كبير كعرفت ركاجا في فترات 
الخمسينات كالستينات كالسبعينات في العالقات الدكلية كحمت ىذه األخيرة محؿ المصطمحات 

ك متعمؽ " أك كؿ ما ىIdioالقديمة كاإلديكلكجيا كىي كممة مركبة مف عنصريف: "إيديك" "
" بمعنى عمـ كفي ىذا الشأف كانت اإليديكلكجيا فرعا مف الدراسات Logosبالفكر كالكجكص "

 Louisاإلنسانية التي يبحث في طبيعة كنشأة الصكر العقمية لدل اإلنساف كيعرؼ "
Althsserمفاىيـ( ليا -أفكار-أكىاـ-" اإليديكلكجيا أّنيا منظكمة مف التصكرات )صكر

كلكجيا بيذا المنطمؽ ىي حصيمة اآلراء كالكجيات نظرا لمسياسة االقتصادية منطقيا، فاإليدي

                                                           
 .20-19إشكالية اليكية كالتعدد المغكم في المغرب، إلياس بمكا، مرجع سابؽ، ص ص  -1
 .17نفس المرجع، ص -2
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كاالجتماعية الفمسفية، القانكنية، الدينية، األخالقية التي تبناىا مجتمع معيف أك نظاـ سياسي 
 . كأيضا اإليديكلكجيا ىي مجمكعة مف آراء كمعتقدات التي تسكد مجتمع ما.(1)معيف

أّنيا مجمكعة المفاىيـ التي تككنيا جماعة مف »كلكجيا بقكلو: لإليدي "د.بدرات"كيعرؼ  
. كىذا التعريؼ يقربنا أكثر مف مفيـك اليكية (2)البشر، عف أكضاعيا في ظرؼ تاريخي معيف

ذلؾ نظرا لككف اإليديكلكجيا التي شجعيا الجماعة حسب ىذا التعريؼ تككف بمثابة كعي 
ال يمكف أف يككف خارج البعد التاريخي ليذه الجماعة بكاقعيا، كبظركفيا كىذا الكعي 

التي أنتجتيا الجماعة تأخذ بعيف االعتبار مالمح ىكيتيا عف  االجماعة فمنو ىذه اإليديكلكجي
 كعي الرتباطيا ببيئة كأكضاع الجماعة.

يمكف القكؿ أّف اإليديكلكجيا الجماعة ال يمكف أف تنشأ مف عدـ، بؿ ال بد أف ترتكز  
 خ الجماعة ككاقعيا كظركفيا.أساسا عمى تاري

 الحضارة:-ب

نقيض البربرية، فالمجتمعات المتحضرة »حسب تعريؼ معجـ العمـك اإلنسانية فيي:  
 .(3)«ىي المجتمعات التي تعرؼ الديف كاألخالؽ كاألعراؼ الحميدة

كنتيجة ليذا التعريؼ فإّف الحضارة ترتكز عمى بعض العناصر أك مككنات اليكية  
في كؿ مف الديف كاألخالؽ كاألعراؼ، فييا يتـ تحديد طبيعة انتماء ىكية كالمتمثمة، 
 الجماعة. 

فالحضارة إذف ىي بمثابة صكرة مف صكر اليكية، غير أّف مفيـك الحضارة مفيـك  
أعـّ كأكسع مف مفيـك "اليكية" فيشتمؿ عمى مجمؿ عناصر اليكية كباإلضافة أيضا يشتمؿ 

                                                           
جندلي عبد الناصر، "النظر في العالقات الدكلية بيف االتجاىات التقديرية كالنظريات التككينية"، )دار الخمدكنية،  -1

 .94-93(، ص ص 2007، 1الجزائر، ط
 .80مكالم أحمد بف نكاع، "مالمح اليكية في السينما الجزائرية"، مرجع سابؽ، ص -2
 .81المرجع نفسو، ص -3
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ي المجاؿ التقني أك الفكرم أك غيرىا مف اإلنجازات التي جميع ابتكارات اإلنساف سكاء ف
 ينجزىا الفرد لصالح الجماعة.

 الالوعي الجمعي:-ج

مف المصطمحات التي ترتبط أيضا بمفيـك اليكية نجد مفيـك الالكعي الجمعي فيك  
عف الالكعي الجمعي: المككف  "سعيد الحناوي"يتداخؿ مع مفيكـ اليكية كىذا ما أشار إليو 

مف عدد مف التقاليد كاألعراؼ المييمنة في بيئة بحد ذاتيا بحيث يصيح القكؿ أّف ىذه 
األعراؼ كالتقاليد قد اتخذت طابعا شخصيا في كياف الفرد فبدت في سمككو الفردم عمى اّنيا 

 .(1)ىك كليس المجمكع

الميكانيزمات التي تشغؿ كفقيا فالالكعي الجمعي يشغؿ بمكانيزمات غير بعيدة عف  
اليكية الجمعية مف حيث تبني الفرد سمات الجماعة كمبادئيا، فالالكعي الجمعي يتعمؽ 
باستقرار الفرد عف تمازج األفكار كسمككيات يتكافؽ عمييا أفراد الجماعة. عمى عكس اليكية 

لتمكيف مف  التي يقكـ بترصد الفرد كىك محّرؾ يبني أفكار كسمات كمعتقدات الجماعة
 االنتماء إلييا.

مف كؿ ما سبؽ فنجد أف مصطمح اليكية لديو ارتباطات كثيرة مع عّدة مفاىيـ، فيناؾ  
عالقات تداخؿ كتكافؽ مع غيره مف المصطمحات إذ ال يمكف حصرىا، فقد تكحي لنفس 

 المعنى فكؿ ككيؼ فسرىا، )الذىنية، الثقافية، ...(.

 

 

 

 
                                                           

، 1رؤكؼ سعيد الحناكم، "الالكعي الجمعي كأثره في الذاكرة الشعبية كأنماط السمكؾ"، الدار العربية لمعمـك ناشركف، ط -1
 .25، ص2008بيركت، 
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 عناصرىااليوية و ب الثاني: نماذج المطم

 نماذج اليوية:-أ

عمى تحميؿ مفيكـ اإلحساس باليكية لدل الفرد كدرس "أليكس ماكشيمي" ركز 
عناصرىا كنماذجيا كسمط الضكء عمى مختمؼ األزمات التي قد يتعرض ليا، كما ييمنا فيما 

نتماء كذكره ىك طريقة تحميمو كتفسيره لميكية كّكنيا تكحي باإلحساس باال "أليكس"تناكلو 
" كيفية إدراؾ العالقة، بيف "أليكسكتأكيد الكجكد كىذا ما يخدـ مكضكع بحثنا بحيث أتاح لنا 

 إستيالب اليكية كشركط الحياة في المجتمعات الغربية المعاصرة.

عرؼ اليكية بأنيا مركب مف العناصر المرجعية، المادية كاالجتماعية كالذاتية  
مفاعؿ االجتماعي كعرؼ نماذج متعددة مف اليكية المصطفاة كالتي تسمح بتعريؼ خاص ل

 نذكر منيا:

 اليوية الذاتية:-1

ىي كعي لمفرد أك لمجماعة بالصكر المختمفة لميكية أم الكعي بإمكانيات المشاركة،  
دراؾ مف  كمعرفة االنتماءات الثقافية كالجماعية ككعي فيما يرغب أف يككف )ىكية مثالية( كا 

 .(1)التي تككف ىكيتو الخاصة كتشكمياالفرد لسماتو الفردية 

 (L’identité socialاليوية االجتماعية: )-2

تعني اليكية االجتماعية السمات كالخصائص كالصفات التي تضفي عمى الفرد مف  
قبؿ عدد كبير مف األفراد اآلخريف كالجماعات األخرل في المجتمع )أم يمثؿ ذلؾ إحدل 

مف مثؿ ىذه المؤشرات لميكية الثقافية نذكر المينة مؤشرات تماسؾ اليكية الثقافية( ك 
، عدد  )التسمية، طبيعة العمؿ، مستكل التربية( الشيادات الدراسية الحاصمة )نكع الدبمـك
سنكات الدراسة(، الممكيات المختمفة )اإلرث، ممكية صناعية، زراعية، أشياء تكنكلكجية...(، 

                                                           
)دمشؽ(،  1993مة د.عمي كطفة، صادر عف دار النشر الفرنسية، الطبعة األكلى، إليكس ميكشيمي، "اليكية"، ترج -1

 .99ص
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( ىذه ىي مؤشرات اليكية االجتماعية التي تحدد نمط الحياة )النشاطات الثقافية، الرحالت...
 .(1)ىكية الفرد

 اليوية الثقافية:-3

ىي جممة مف الخبرات االجتماعية »بقكليا:  "فاطمة الزىراء سالم"تعرفيا الكتابة  
كالحكمة األخالقية، كالدينية كاالتفاقات اإليديكلكجية النظرية التي يصكغيا مجتمع ما، حيث 

، كاالتفاقات النظرية قكانيف ممزمة كمحكات أساسية، ليس مف اليسير تصبح تمؾ الخبرات
 اختراقيا أك العبث بيا، أك محاكلة تغييرىا مف أجؿ تطكير كاالرتقاء بيا.

-كمف خالؿ التعريؼ نجد أّنو يتفؽ مع تعريؼ اليكية الجماعية، إاّل أّنيا تشير )د 
 ىي في حقيقتيا إال ىكية ثقافية. سالـ( إلى أّنيا تشير إلى أّف اليكية الجماعية ما

في  "محمد مسمم"كالتعبير األخير الذم يعبر عف خصكصية حضارة األّمة نجده عند  
يصؼ البعض الحضارة بأنيا أكسع مستكيات اليكية كمف ثـ يمكف تعريؼ الحضارة »قكلو: 

ارة فيي أكسع بأّنيا ىكية ثقافية ...فاليكية الثقافية حسب "مسمـ" ىي التي يعبر عنيا بالحض
 مستكيات اليكية.

كبتعابير كعناكيف مشابية كالمرادفة لميكة الثقافية نجد اليكية القكمية كالتي ىي:  
تركز عمى الحدكد السياسية كاالستقالؿ الذاتي الذم غالبا ما يسكغ بحجج  "اليوية القومية"

بشكؿ ال يمكف  تتمحكر حكؿ اإلرث الثقافي المشترؾ، حيث العنصر اإلثني مع ذلؾ متعدد
بقكلو: اليكية القكمية نجد تفسيرا ليا في الكاقعية "نديم البيطار" ، كيعرفيا (2)تفاديو

 .(3)المكضكعية التالية كىي انتقاؿ تراث اجتماعي ثقافي معيف إلى األجياؿ الجديدة

في نفس تعريؼ اليكية الجماعية  ايمكف القكؿ مف خالؿ ىذا التعريؼ أّننا ال زلن 
ترتبط »يقكؿ:  "صالح اليرماسي"كلتحديد العالقة اليكية القكمية كاليكية الثقافية فإننا نجد 

                                                           
 .111المرجع نفسو، ص -1
 .515-514، ص ص 2010ىشاـ محمكد األقدامي، "العرؽ، المغة، كاليكية القكمية"،  -2
 .87-86مكالم أحمد بف نكاع، "مالمح اليكية في السينما الجزائرية"، مرجع سابؽ، ص ص  -3
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اليكية القكمية باليكية ارتباط عميقا حتى أف بعض الباحثيف ال يفرؽ بيف اليكيتيف كيذىب 
فنجد اليرماسي يصر عمى كجكد  إلى أّف اليكية القكمية ذات سمات كاليكية الثقافية باألساس

تداخؿ بيف المفيكمي، اليكية القكمية كاليكية الثقافية، حيث يستخمص مف تصريحو ىذا أف 
 ما يميز اليكية القكمية ىي سمات ثقافية ال غير.

 اليوية العرقية:-4

كالتي تعتبر اآلف تصكر عممي في الخطاب األمريكي، كالتي ترتكز عمى الساللة  
إلرث الثقافي، مثؿ اليكية اإلثنية لكف عمى سبيؿ المثاؿ، بتصكر كعمى نطاؽ المشتركة كا

 .Wolof"(1)أكبر، اليكية السكداء عمى أنيا تتعارض مع ىكية "كلكؼ" "

 اليوية اإلثنية:-5

رث ثقافي مشترؾ سببو الساللة المشتركة أكثر مف   تتركز عمى ساللة مشركة كا 
 .(2)استقالؿ ذاتي تركيزىا عمى المطامح السياسية لبمكغ

 اليوية الوطنية:-6

اليكية الكطنية ما ىي إال ىكية جماعية أك ثقافية لمجماعة حيث ترتبط بحيز محدد  
يؤثره نظاـ بشكؿ دكلة تعترؼ بانتماء الجماعة ليا، كيعترفكف بانتمائيـ ليا. كىذا ما يؤكده 

كالكطنية عمى الصعيد  الكطنية صفة لمدكلة كتحديد ذاتي لممكاطنيف»بقكلو:  "الجباعي"
القانكني، ترادؼ الجنسية فجميع الذيف يحممكف جنسية دكلة معينة ىـ مكاطنكف بغض النظر 
بالنسبة لمجماعة عرقية أخرل تمكف في اإلقميـ نفسو، تعيش بنفس الطريقة عيشيا، كتممؾ 

، المختمؼ تنظيما اجتماعيا متجانس فال بد منيا أف تستند إلى أساطيرىا المختمفة كتاريخيا
 كسمككيا المختمؼ.

                                                           
 ىشاـ محمكد األقدامي، "مرجع نفسو"، دف، ص. -1
 مرجع ذاتو، نفس الصفحة. -2
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فاليكية التفاضمية نتاج لعممية مقارنة بيف اليكيات المتقاربة كالتي يمكف ليا أف تككف  
 ثقافة اجتماعية أك فردية.

كىناؾ أشكاؿ أخرل لميكية، كاليكية اإلضفائية، اليكية السمبية، اليكية المشتركة،  
 .خ.... إل

 عناصر اليوية:-ب

جماعية أك فردية معينة البد مف العكدة إلى جممة مكّكنات اليكية التي لتحديد ىكية  
 ذكرىا، أليكس مكشيمي كيضفيا كاآلتي:

 عناصر مادية وفيزيائية تشمل:-1

، القدرات، خاألمـ، اآلالت المكضكعات، األسكاؽ، السكف الممتمكات، ...إل الحيازات 
لتنظيمات المادية، التنظيـ اإلقميمي، نظاـ القكة االقتصادية كالمادية كالعقمية )المعرفية، ا

السكف، نظاـ االتصاالت اإلنسانية، االنتياءات، الفزيائية، االنتماء االجتماعي كالتنكعات 
 االجتماعية كالسمات المكرفكلكجية الشكمية المميزة(.

 عناصر تاريخية تحتوي:-2

 بة.األسالؼ، الكالدة، األمـ، االتحاد كالقرااألصول التاريخية: 

 المراحؿ الميمة في التطكر، التحكالت األساسية، اآلثار، الفارقة. األحداث التاريخية:

العقائد كالتقاليد، القكانيف كالمعاريف التي كجدت في المراحؿ الماضية كليا اآلثار التاريخية: 
 آثارىا.

 عناصر ثقافية نفسية تشمل عمى:-3

د، األدياف كالرمكز الثقافية، اإليديكلكجيات النظاـ الثقافي المنطمقات الثقافية، العقائ 
كنظاـ القيـ الثقافية ثـ أشكاؿ التعبير المختمفة فف آداب بكؿ أنكاعو، العناصر العقمية: النظرة 
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إلى العالـ، نقاط التقاطع الثقافية، االتجاىات المغمقة المعايير الجمعية العادات االجتماعية، 
 لخاصة، اتجاىات نظاـ القيـ.النظاـ المعرفي، السمات النفسية ا

 عناصر نفسية اجتماعية تتضمن:-4

األسس االجتماعية، المركز العمر، الجيش المينة، السمطة، الكاجبات، كاألدكار  
االجتماعية، الكفاءة النكعية كالتغيرات المختمفة، القيـ االجتماعية: القدرات الخاصة 

 .(1)تكيؼ، النمط، السمكؾبالمستقبؿ، القدرة اإلمكانية اإلستراتيجية، ال

مف خالؿ تصنيؼ "أليكس مكشيمي" لعناصر اليكية يتضح لنا البارزة منيا أم المغة،  
دائـ جمع ثالث عناصر العقيدة فاليوية الديف، الطائفة، القيـ، العادات كالمعتقدات كالتقاليد، 

 .(2)الطكيؿ المدل التي تكفر رؤية لمكجكد كالّمساف الذم يجرم التعبير بو كالتراث الثقافي

 المطمب الثالث: وظائف اليوية ومصادرىا: 

 الوظيفة االجتماعية:-أ

إّف الميمة األساسية لميكية الثقافية ىي أف تجمع عدد مف الناس في حيز جماعة  
مميزة كخاصة كتكمف العكامؿ المساىمة في الكصكؿ إلى نتيجة نفسيا، كركابط الدـ، كصمة 

السكف كتقسيـ العمؿ فيذه العكامؿ نسمييا عكامؿ مكضكعية غير الرحـ كالقرب الجغرافي ك 
أنيا تبذؿ بالثقافة كفي الثقافة. فالثقافة ىي التي تعطي ليذه األخيرة )العكامؿ، معنى، كبعد 
تجاكز كثير معانييا، كأبعادىا بمعنى أّف الركابط الدـ تصبح ركابط قربى كتتسع ىذه الركابط 

كالقكاعد، كبسبب المعايير التي تنظـ العالقات بيف األفراد كتشابؾ بسبب نظاـ المحاـر 
كالجماعة القرابية نفسيا، ككذلؾ الشيء نفسو أيضا فيما يخص الحياة االجتماعية كالمسكف 
كيقسـ العمؿ حيث يستخدـ الثقافة ىذا أك ذاؾ لكي تضع فكرة األمة كالكطف كالممكية 

                                                           
 .22-18، مرجع سابؽ، ص ص "اليوية"أليكس مكشيمي،  -1
 21جامعة الممؾ سعكد، الرياض مجمة كمية اآلداب، ع "العولمة الثقافية وأثرىا عمى اليوية"،خالد بف عبد اهلل قاسـ،  -2

 .449، ص2004جكاف 
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جميعيا ليست أفكار كفقط بؿ تجاكز ذلؾ فيي  الخاصة كالمكانة االجتماعية، كغيرىا كؿ ىذه
 كقائع ساىمت لثقافة في صنعيا كاستمرارىا.

لذلؾ تبدك اليكية الثقافية عالـ عقمي أخالقي كرمزم مشترؾ بيف أعداد مف الناس  
كيفضؿ ىذا العالـ استطاع الفرد أف يتصؿ مع غيره كأف يقر بالركابط التي تشده إلى البعض 

ح المشتركة كيشعركا أخيرا أّف كّؿ فرد عمى حده كجميعيـ كجماعة بأّنيـ كالقيكد أك المصال
أعضاء في كياف كاحد كبتجاكزىـ كيشتمميـ جميعا كىذا ما نسميو تجمع أك جمعية أك جماعة 

 أك مجتمع.

 الوظيفة النفسية:-ب

ي تؤدم اليكية الثقافية في الحقؿ النفسي كظيفة "قكلية" الشخصية الفردية، أم أّنيا ف 
الكاقع نكع مف القالب تشكؿ في بكتقة شخصيا األفراد النفسية، ذلؾ ألّنو يقدـ ليـ الحاجات. 
غير أّف ىذا الطرح ليس جامد بصكرة مطمقة فيك ما يسمح نسبيا لكؿ شخصية، الفرد التي 
رغـ أّنيا تتاح لعممية تثقيفية خضع ليا، إاّل أنيا ال تخمك مف الخصكصية التي تميز كؿ فرد 

اآلخر، تميز عف ذلؾ فالمكاف أك اليكية تمد لنا الخيارات كاختيارات بيف القيـ المتنكعة عف 
كمف النماذج المتفاضمة المتغيرة، الثابتة كالمنقكلة حسب الخصكصيات الثقافية، غير أّنو كؿ 
ىاذ في اإلطار الثقافي ألّف تجاكز ىذه الحدكد المكضكعية يعني أّف الفرد أصبح ىامشي في 

 . (1)تمع الذم ىك عضك فيوالمج

 مصادر اليوية:-ج

يحدد المنعكس األمريكي "صامكيؿ ىسككف" مجمكعة مف المصادر المختمفة حكؿ  
 مكضكع اليكية كيعتبرىا أساس كمنطمؽ لتصنيؼ اليكية ىي:

 

                                                           
مجمة العمـك اإلنسانية، )عدد خاص لمممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية  "النسق المجتمعي وأزمة اليوية"،د.خالد حامد،  -1

 . 342-341كالمجاالت االجتماعية في ظّؿ التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم(، ص ص 
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 السمات الشخصية:-1

 البعيدة( العرؽ.كيشمؿ العمر، الساللة، الجيش، القرابة )قرابة الدـ(، اإلثنية )القرابة  

 السمات الثقافية:-2

 كتشمؿ العشيرة، القبيمة، اإلثنية كطريقة لمحياة، المغة، الديف، القكمية، الحضارة. 

 السمات اإلقميمية:-3

 كتشمؿ الجكار، القرابة، المنطقة، المدينة، البمدة. 

 السمات السياسية:-4

الجماعة، الزمرة، القائد، الحركة، الحزب، اإليديكلكجية، الدكلة، اإلشتقاؽ ضمف  
 الجماعة ذات مصمحة معينة، القضية.

 السمات االقتصادية:-5

الكظيفة، الشغؿ، المينة، مجمكعة العمؿ، المستثمر، الصناع، القطاع االقتصادم،  
 االتحاد العالمي، الطبقة.

 السمات اإلجتماعية:-6

لمكانة االجتماعية، األصدقاء، النادم، الفريؽ، الزمالء، مجمكعة كقت الفراغ، ا 
كيعتقد "صامكيؿ" بأّف مف الممكف أف يككف أم فرد مرتبط بكثير مف ىذه المجمكعات، غير 
أّنو ال يعني أّنيا المصدر اليكية النيائية فقد يجب الشخص مثال عممو أك بمده مقيتا كبرفضو 

المميزة، عندما  برمتو. باإلضافة إلى ذلؾ فعالقات بيف اليكيات ذاتيا معقدة، كتكجد العالمة
تككف اليكيات منسجمة في المطمؽ، لكف أحيانا قد نفرض اليكية كيكية األسرة كىكية العمؿ 
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متطمبات متنازعة عمى الفرد أما اليكيات األخرل كاليكية اإلقميمية أك الثقافية فيي ذات 
 .(1)مراتب تسمسمية

 *اليوية وأىم إشكاالتيا في الدولة:

االنتماء كالكالء اليكياتي، التعدد اليكياتي، ىنتغتكف كضركرة المادة اإلنتماء كاليكية،  
 النظر في االنتماء.

لمحديث عف األبعاد اليكية األساسية كالتي ىي )الثقافة، االجتماع، السياسة( فحقيقة  
ىذا الحديث تككف عف الجماعة كالتي أساسيا الفرد، كبما أّف ىذا األخير أساس تككيف 

ي الصمة التي تجمعيما؟ كىذه الصمة ىي التي تجعؿ مف الفرد بمنح كالءه الجماعة فما ى
 إلى جماعة ما إّنما يتأتى باالنتماء كىذا بدكره يمكف أف تككف سياسي، ثقافي، اجتماعي...

 اليوية واالنتماء:-أ

لمتعريؼ باليكية الفرد البد مف طرح تساؤالت عدة أبرزىا ىي ما ىي ىكيتؾ؟  
الحاؿ تككف كنتيجة لسؤاؿ مف تككف؟ أك بعبارة أخرل لتككف اإلجابة  فاإلجابات بطبيعة

بالدكر الذم يمعبو في الجماعة التي ينتسب إلييا فاليكية ىي التي تعكس الذات نفسيا، في 
أكساط مجمكعة ما كتأخذ ليا ىدؼ كتصنفيا كتمقى ليا مكاف، أك ىي معرفة الفرد مف 

ا يعرفو األفراد مف خالؿ األدكار التي يمعبكنيا فييا كمف كاالنتماء إلى جماعة ما إّنم (2)يككف
 خالؿ المكانة التي يحتمكنيا.

" في عممية االختيار مع مجمكعات مختمفة Identificationكيمكف لمفرد أف يتماىى " 
فقد يككف شخص ما "فرنسيا" مف أصؿ صيني كيتحدث الفرنسية كالصينية كاإلنجميزية كدينية 

القصص" كمع ذلؾ فإّف الخيارات ال يمكف أف تككف متناىية، إذ بعض )بكذم( كىكايتو "

                                                           
، دار النشر 1تر: حساـ الديف خضكر، ط ية"،"من نحن؟ التحديات التي تواجو اليوية األمريكصامكيؿ ىسككف،  -1

 .45، ص2005دمشؽ، 
2-Formes D-Fearon, What is identity (as we now use the word) ? Istant ford, department of 
political science 1999, pp.11-14. 
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اليكيات ال يمكف اختيارىا فال يستطيع المرء أف تختار أف يككف أسكد لكنو يستطيع ضمف 
. بمعنى مف ىذا القكؿ إّف الفرد نسبيا في (1)مجاالت عضكية معينة أف يختار أكلكية معينة

ماءه إلى جماعة ما إّنما مفركض لو سكاء، الطبيعة التي تحديد انتماءه بنفسو ذلؾ لككف انت
تحتـ عميو أـ العادة المكتسبة، أم يكتسبيا مف خالؿ حياتو اليكمية كالمينية، كىذا مف جية 
كمف جية أخرل أّف اليكية في الكقت الحديث ال تحكميا مككف كاحد، خاصة مع التغيرات 

 مة(.كالتطكرات التي يشيدىا العالـ )ظاىرة العكل

 االنتماء والوالء اليوياتي:-ب

يمثؿ االنتماء أحد العناصر األساسية الذم يسعى إلى تشديد الكالء ليكية، الجماعات  
" مرىكنة بمدل الكالءات التي يمنحيا Ingroupeالمختمفة في اليكية الجماعية المتماسكة "

 األفراد ليا كمدل رؤيتيـ لمصالحيـ مع مف يتماثمكف معيـ.

ؽ البد التمييز بيف اليكية الجماعة كأيضا اليكية عمى النحك الذم تنعكس بو مما سب 
 لدل الفرد العضك في الجماعة.

فالفرد لو تأثير في اليكية االجتماعية كىك بحاجة لالنتماء إلى الجماعة لكي يصبح  
كانت ذك إحساس بالكجكد داخميا كىذا الشعكر ىك الذم يترجـ األفعاؿ داخؿ المجتمع فإذا 

اليكية ىي عممية لإلدراؾ الداخمي الذاتية الشخص كالتي تمدىا عكامؿ خارجية فإّف االنتماء 
ىك الشعكر بالعكامؿ الخارجية كالذم يترجـ مف خالؿ األفعاؿ لتتسمبالكالء إلى ىذه 
المجتمعات التي ينتمكف إلييا كيتضح لنا أف االنتماء كالكالء اليكياتي متداخالف ألف لالنتماء 

 .(2)يخمؽ الكالء اليكياتي لمفرد

 

                                                           
1-Jan.E-stets-And Peter J-Burke. Identity theory and social identity theory-vol-N°3 
washington: American, sociological. Association. 2000, pp 224-225. 

جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، )الجزائر، أعماؿ  "سياسة اليوية وأثرىا عمى االستقرار والمواطنة"،فارس لكنيسش،  -2
 .03(، ص2015مام  23-21-المؤتمر الثامف الدكلي: التنكع الثقافي/طرابمس
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 التعدد اليوياتي:-

تتعدد االنتماءات في كؿ مجتمع إلى جماعات مختمفة: دينية، لغكية، إثنية، أك  
عرقية، كغيرىا فعندما يحس كيشعر مكاطف دكلة ما بيذه االنتماءات المختمفة، فكيؼ يجب 

كر األقميات في المجتمعات؟ إدارة الكاقع؟ ىؿ يجب تجاىؿ ىذه الجماعات؟ فكيؼ نفسر ظي
فكؿ الجماعات كالثقافات لدييا انطباع بأنيا في مكاجية األخر األقكل منيا، كبأنو لـ تعد 
قادرة عمى الحفاظ عمى ىكيتيا؟ كىنا يخمؽ اإلشكاؿ كالالحؿ لو نظرا لصعكبتو فإذا كانت في 

ي نفس االتجاه، الدكلة نظاـ منفرد بالتحكـ كتكجد ىناؾ منظمات رسمية كغير رسمية ف
كيمارس الناس مف خالليا سمككياتيـ، سكاء في األسرة، الجماعات الصغيرة، النكادم، 
النقابات...كميا تسعى لعدـ انفراد الدكلة بممارسة الحكـ كالضبط االجتماعي،منو يخمؽ 

 .(1)الصراع حكؿ تنظيـ المجتمع، كقد يتحكؿ ىذا األخير إلى أزمة

 أزمة اليوية:

ليكية في مجتمع ما بفقدانو المرجعيات، كمختمؼ االنتماءات )العائمة، نشأ أزمة ا 
الطبقة، الجماعة(، كالتي كانت تسمح لألفراد بتفعيؿ ىكياتيـ داخؿ المجتمع، كىكذا صار 
العالـ يعيش عصر اإلنياؾ الفعمي لألنظمة الكبرل كالنظريات اإلطارات المفاىيمية، 

يشيا اإلنسانية كلدت لدل اإلنساف شعكر باالضطراب الشمكلية كالتحكالت الكبرل التي تع
كالتخكؼ كالقمؽ مف فقداف اليكية... غير أّف معظـ المجتمعات كاألفراد في ذكاتيـ يرفضكف 
الشعكر بأف ىكياتيـ في أزمة كالجماعات البشرية أصبحت تنزع إلى العكدة إلى ىكيات 

ير قابمة لمنقاش، كىذا ما يسمى بسيطة يمكف نتعرؼ عناصرىا بسيكلة كاقتناعيا بثقة كغ
 بالشعكر الكىمي بإمتالء اليكية.

كيبدك أف تيارات العكلمة السبب الرئيسي في تعميؽ المعنى أزمة، فاألفراد كالجماعات  
فقدك الحدكد الكاضحة ليكياتيـ كأصبح مف الصعب عمينا تعريؼ ذكاتنا كتحديد ىكيتنا، 
كذكات الغير المختمؼ عنا ككاف مف اإللزامي التساؤؿ عما يميزنا كيحددنا عف اآلخر سكاء 

                                                           
 المرجع نفسو، دف ص. -1
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الفردم أك الجماعي القكمي، غير أّنو في كقتنا الحالي تعددت  كاف ذلؾ عمى مستكل
انتماءات األفراد كمرجعياتيـ بشكؿ يصبح معو تأكيد ىكياتو كاحدة كبسيطة أمر ال يتطابؽ 
مع الكاقع التعددم كالمركب لمختمؼ اليكيات، فبفعؿ التحكالت الجذرية التي مرت بيا 

خاصة كالمعتقدات الدينية كالسياسية فقدت المجتمعات المعاصرة عمى مستكل الحياة ال
األشكاؿ الكالسيكية لتماىي األأفراد داخؿ جماعاتيـ لكف األشكاؿ الجديدة لتماىي لـ تستطيع 

في ىذا الصدد في كتابو  "كمود دوبار"بعد أف ترسخ كأف تكسب اعتراؼ الجميع بيا كيشير 
ماعات بيكياتيـ ىك في العمؽ نتيجة حكؿ: "أزمة اليكيات" إلى أّف تأـز عالقة األفراد كالج

( ديناميات: تحرر األفراد الجماعي المتزايد مف الركابط 03لمتطكرات المرتبطة ب )
االجتماعية الثقافية كالتحديث الثقافي كالعقمنة، المؤسساتية كأخيرا النزكع نحك خصخصة 

 .(1)المعتقدات الدينية كالثقافية لألفراد

 Processus"نوربرت إلياس بسيرورة التفريد" "جتماع كىذا ما أطمؽ عميو عمـ اال 
d’individualisation " كرغبة األنا المستمرة في تأكيد ذاتييا كاستقالليتيا عف الييمنة

الشمكلية لػ "نحف" أم االنتقاؿ مف االنتماءات األكلية المميزة لمجماعات البشرية عمى أساس 
كالتقاليد كاالنتماءات حّرة كرخكة تنعدـ فييا الحدكد كالثكابت ركابط الدـ كالديف، كالثقافة كالمغة 

 .(2)ترتبط بخيارات األفراد كقناعتيـ الشخصية

فقد تستبعد اليكية عف مجتمع ما كفي ظركؼ زمنية محددة، كلكّنيا سرعاف ما تعاكد  
بعض لبناء نفسيا، لذا فالمجتمعات المأزكمة تعاني خالؿ تركيبيا كفي بناءىا يقكدىا في 

األحياف إلى التفكؾ كالتشرذـ أم بتسميات ىكيات فرعية )ثانكية( ال تقكل عمى الصمكد 
كاالستمرار لكحدىا نتيجة لمتزاحـ المفترض فيما بينيا، أك مع محيطيا اإلقميمي كالدكلي ككما 
سبانيا مف أزمات ىكية المتأدية إلى انفصاؿ األقاليـ عف  مثاؿ )ما عانتو كؿ مف العراؽ كا 

 األـ(. دكؿ

 
                                                           

 .82، ص07، ع2010أكتكبر، -مجمة آفاؽ المستقبؿ، سبتمبر "اليوية من الوحدة إلى التعدد"،محمد سعدم،  -1
 المرجع نفسو، ف ص. -2
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 البعد اليكياتي في العالقات الدكلية. المبحث الثاني:

 أىمية العامؿ اليكياتي في العالقات الدكلية.المطمب األول: 

لتكضيح أىمية دكر اليكية في العالقات الدكلية كفي السياسة العالمية يتناكؿ التحميؿ أربعة 
 أنكاع مف اليكيات كىي:

 اليوية الذاتية:-أ

في حاؿ المنظمات تؤسس عبر التنظيـ الذاتي كاليياكؿ ذات النزعة  أك التنظيمية 
الداخمية لمتكازف كليا أساس مادم كشعكر كذاكرة كالدكلة ىي مجمكعة الذكات التي ليا قدرة 

 عمى اإلدراؾ عمى المستكل الجمعي كتعد اليكية الذاتية مجاال لتفاعؿ اليكيات األخرل.

 :ىوية النوع-ب

االجتماعي كاألشخاص الذيف يشترككف في سيمات كخصائص صنؼ كيشير إلى ال 
في المظير أك خصائص السمكؾ أك القيـ أك الميارات مثؿ المغة، أك المعرفة أك الخبرة أك 
التاريخ المشترؾ...إلخ كليا معنى اجتماعي كىي بيذا الفيـ ليا بعد ثقافي كينطبؽ ىذا النكع 

 الرأسمالية أك الفاشية أك الممكية.عمى أنكاع النظـ كأشكاؿ الدكؿ مثؿ الدكؿ 

 ىوية الدور:-ج

تعتمد في تككينيا عمى األخريف كيشير "كندت" إلى الكتابات التي تناكلت دكر الدكؿ  
مف قبؿ في العالقات الدكلية حيث أنيا أتت في مجاؿ السياسة الخارجية لكنيا لـ ترتكز عمى 

ما ضعيؼ.الييكؿ االجتماعي، ألنيا حسب الكتابات ىذا الييك ما مّرف كا   ؿ محدد كا 
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 اليوية الجماعية:-د

 

تأخذ اليكية العالقة بيف الذات كاآلخريف إلى نيايتيا المنطقية كىك التعريؼ عممية  
 .(1)إدراكية تذكب فييا الفكاصؿ بيف الذات كاآلخر في بعض الحاالت تتجاكزىا تماما

اىتماـ الشعكب ككعييا  تعتبر اليكية العامؿ الجكىرم لقياـ المجتمعات بسبب 
بضخامة، مقكمات حضاراتيا كثقافتيا في فترة االستعمار ككذلؾ بمثابة عامؿ لالستدراؾ ما 
ضاع، كاسترجاعو كتعريؼ بيا فمثؿ اليكية المصرية نسبة إلى مصر، التكنسية نسبة إلى 

. فإف اليكية ىي ذات اإلنساف التي تميزه عف غيره فيكية أم مجتمع ىي ختكنس.... إل
نظرتو لنفسو كلمكقعو مف عالمو ككعيو بالظركؼ المحيطة كالتحديات المفركطة عميو كما 

النيضة  "برىان غميون"يجب عميو فعمو في مكاجيتيا، كفي ىذا الطرح يربط المفكر السكرم 
يد اليكية يخفى في الكاقع مكضكع الذاتية فالجماعة كأىمية التعرؼ عمى الذات، أم تحد

كالفرد ال يمكنو القياـ بعمؿ أك إنجاز مشركع ميما كاف نكعو كحجمو دكف أف تككف عميو 
قبؿ أف يزيد تحقيؽ شيء ما البد أف أدرؾ مف "أنا" كقبؿ أف أغير أك أطكر يجب لي مف أف 

فة اليكية في حياة األفراد كالجماعة اختمفت اآلراء حكؿ دكر ككظي (2)أككف ذات أم إرادة
، فيناؾ تيار يقدس عز الدين المناصرة"اإلنسانية لذا نجد تياريف مختمفيف كىذا ما أشار إليو "

اليكية كالتيار يدنس اليكية كيعتبرىا كىّما غير أنيما )التيارايف( لدييما كجية نظر مختمفة 
 جماعات البشرية.تجاه اليكية كمدل أىميتيا في الحياة السياسية لم

في ىذا الشأف:"بأّف المصالح الكطنية تشتؽ عف اليكية صامويل ىنتغتون" كيقكؿ " 
الكطنية كعمينا أف نعرؼ مف نحف قبؿ أف نتمكف مف معرفة ما ىي مصمحتنا". فيك يقصد 
الربط بيف معرفة الذات كتحديد اليكية ككذلؾ تحديد المصالح، فامتياز كؿ دكلة بيكيتيا 

                                                           
 .88فاطمة حمكتة، ، مرجع سابؽ، ص -1
 .63، ص2012، 1القاىرة )المجمس األعمى لمثقافة(، ط"اليوية"حسف حنفي حسنيف،  -2
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ككف سبب في معرفة مصالحيا كغاياتيا اإلستراتيجية فالعامؿ اليكياتي عامؿ محدد التامة ي
 .(1)لمذكات كالماىيات

كلكف تبقى نقطة جكىرية أخرل كىي أف أىمية  كدكر ككظيفة اليكية منكط بالفاعؿ  
الذم يعتمدىا في تعريفو لذاتو كفي تعاممو مع اآلخريف فإذ أنا أعطيت أىمية ليذه اليكية 

فسيككف ليا تأثير كدكر عمى سمككي كفي حياتي، لذلؾ نرل مف يعتبر أف دكر كأىمية  كتمؾ
اليكية كخاصة اليكيات الثقافية، القكمية، اإلثنية، الدينية، يقتصر عمى مجمكعات كالسيكية 

مجتمعات داخؿ التاريخ أم تمييزا ليا عف العالـ )ما " فرانسيس فوكوياما"أك عمى حد قكؿ 
كتحت تأثير العقالنية االقتصادية، تقمؿ مف شاف العناصر التقميدية لمسياسة بعد تاريخي( 

بتكحيد األسكاؽ كاإلنتاج كفي المقابؿ سيكاصؿ )العالـ المنخرط في التاريخ( إنقسامو بفعؿ 
صراعات قكية مختمفة؛ دينية، قكمية، إديكلكجية، بحسب تقدـ ىذه البمداف المعنية التي سكؼ 

. كالجكىر المسألة ىنا ىك الصراع مف (2)القكاعد القكمية لسياسة القكة يتكاصؿ فييا تطبيؽ
 أجؿ االعتراؼ.

فيبرز دكر اليكية في تكظيفيا أك عدـ تكظيفيا في الصراع اإلنساني، مف أجؿ  
": فإف اليكية أم التصكر الذم يككنو شعب ما برىان غميوناالعتراؼ كالكرامة ككما يقكؿ "

 بقدر ما تساىـ مف خالؿ القيـ التي ترتكز عمييا، كالعالقات التي عف ذاتو ال قيمة ليا إالّ 
تشجع، عمى بنائيا كاإلبداعات التي تثير إعادة بناء الشخصية الفعمية المفككة أك الميددة، 

 كبالتالي ضماف تفتحيا كاستقرارىا.

 

 

 

                                                           
(، 1998، 1، )مركز الدراسة الكحدة العربية بيركت، لبناف، طأزمة المفاىيم وانجراف التفكير"عبد الكريـ غالب، " -1

 .85ص
 .87-86نفس المرجع، ص ص -2
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 مفسر لمصراعات المعاصرة.اليكيات كمنظكر جديد  ك  راعصالمطمب الثاني: 

يتحدد نسؽ الصراع أك ميدانو عمى األقؿ بالخصائص التاريخية السياسية التي تحكـ  
العالـ أنذاؾ فقد كانت المعتقدات الدينية ىي ميداف الصراع في عصر االحتكاء اإلمبراطكرم 
كىك العصر السابؽ لعصر الحداثة الغربية، فبرز مفيكـ اليكية محددا بالخصائص الشركط 

الحداثة الغربية األثر الحاسـ في استبداؿ نمكذجاليكية الدينية كالطائفية  الدينية ككاف لظيكر
 بنمكذج اليكية القكمية كالكطنية.

يعتبر مف المكاضيع األكثر شيكعا كيحدث  :Conflict Of identitsصراع اليوية -
عندما يجد فرد أك مجمكعة ما أنفسيـ ميددكف نفسيا أك جسديا مف قبؿ اآلخريف كيشعركف 
في حيف أنيـ مسمبكف لماىيتيـ كعندما يتطكر ىذا الشعكر يتحكؿ بذاتو إلى نزاع كبالتالي 

 اإلثنيية العرقية.  يككف مستعصيا، فاليكية ىي القضية الرئيسية في معظـ الصراعات

فيختمؼ الصراع اليكياتي مف جراء تداخؿ الثقافات بيف األمـ مما يجعميا عالقات  
معقدة كمتشابكة إذ يمس منظكمات القيـ كالمبادئ المككنة لمكجكد الحضارم ليذه األمة 
فاالحتكاؾ بالثقافات كالحضارات األخرل كخصكصا ما إذ كانت ىذه األخيرة )الحضارة( 

ة ماديا كعمميا، فتخمؽ أزمة اليكية حيف تككف ىناؾ رغبة في االندماج في ىذه متقدم
الحضارة القائمة المييمنة مع الرغبة في الحفاظ عمى اليكية لذا تبرز أسئمة عدة لدل عقؿ 
الفرد: مف نحف؟ لماذا نحف غير متقدميف حضاريا؟ ما سبب في ذلؾ؟، فنكثر األسئمة حكؿ 

بحث عف ماىيتو محاكال اكتشاؼ ذاتو كالمحاؽ باآلخريف كلتحقيؽ اآلنا كحكؿ اآلخر في ال
 . (1)االكتفاء كالتفكؽ المادم

استبدؿ مصطمح االنتماء اليكياتي باالنتماء الديني كالطائفي كىذا المفيـك الجديد  
 كالمستحدث أدل إلى الكعي القكمي كأبرز ثالث أنكاع مف الصراع:

 

                                                           
 .18h :04 -2013/9/7-4208:أسباب الصراعحسف الزيادم،  -1
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 اليويات الفرعية: الصراع عمى الصعيد الداخمي بين-1

العرقية، الفمكمكرية، الطائفية أك الدينية مف جية كاليكية الكطنية العممانية المستحدثة  
مف جية أخرل، فقد قاكمت اليكيات الفرعية عرقيا مثؿ: اليكية البربرية، الكردية، األشكرية، 

بنانية، العراقية، العربية، األرمنية، الماركنية، الدرزية..إلخ مفيـك اليكية الكطنية الم
 .(1)المغربية..إلخ

 الصراع بين اليوية السياسية القطرية:-2

كالتي فبكرة تاريخيا فيي األخرل عمى أساس التاريخ ما قبؿ اإلسالمي الذم كقع عمى  
 جغرافيتيا مع اليكية الثقافية العربية التي يشكؿ التاريخ اإلسالمي إطارىا.

 يات االندماج الثقافي الغربي:الصراع بين اليوية القومية وعمم-3

التي يمارسيا الغرب طبقا إلى تطكر مفيـك الرأسمالية فقد طرح الغرب فكرة اإلنساف  
المتحضر كالتي اقترنت بشكؿ كامؿ بعصر األنكار الغربي كالميمة العالمية الممقاة عمى 

يا، دينيا( كىذا الغرب إلنجازىا لدل األغيار )كىـ المختمفكف عند الغربييف ثقافيا، اجتماع
الكعي ىك الذم أدل إلى ميداف الصراع، تشكؿ اليكية الثقافية لدل األمـ األخرل فمف جية 

 . (2)الدكلة-ىناؾ اليكية الغربية التي تشعر بتكامميا كفرادتيا كتميزىا التي تبغي بناء األمة 

المعسكر  كاف ظيكر الصراع اليكياتي في فترة ما بعد الحرب الباردة متزامنا بزكاؿ 
السكفياتي كتخميو عف الماركسية، مما جعؿ األمركيكف كحمفائيـ يحتفمكف بتحقيقيـ النصر، 
)إيديكلكجيا، سياسيا كتنظيميا( عمى المعسكر السكفياتي الشيكعي ثـ جاء المجاؿ الصراع 

 Theب صامويل ىنتغتون" الفكرم العقائدم الجديد كىك ما أطمؽ عميو المفكر األمريكي "
clash of civilization فرانسيس فوكوياما"بمعنى صداـ الحضارات في حيف عبر عنو "

أم نياية التاريخ كربط ىذه األحداث التاريخية بتقدـ انتقاؿ The end of Historyب 
                                                           

مجمة المسارات،  والمخيمة االجتماعية( -اإلثنيةمسارات اختراع اليوية وفبكرة التاريخ" )التجمعات العرقية، عمي بدر " -1
 العدد األكؿ، السنة الثالثة.

 عمي بدر، نفس المرجع. -2
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السجؿ العقائدم مف منطقة الصراع اإليديكلكجي )الميبيرالي، الماركسي( إلى منطقة صداـ 
ي الغرب الميبيرالي عف الخطر األحمر )الشيكعية( بالحديث الحضارات أيف استبدؿ الحديث ف

عف الخطر األخضر )اإلسالـ( أيف اعتبر اإلسالـ خطر ييدد العالـ بأسره كسرعاف ما ظير 
"إسالمو فوبيا" ، بمصطمح جديد 2001سبتمبر  11ذلؾ في أفؽ الفكر الغربي السيما بعد 

"Islamophobia "ؿ أجكاء كيذه خمؽ الشؾ لدل بمعنى الخكؼ مف اإلسالـ، كفي ظ
المفكريف العرب كالمسمميف، بأف اليكية العربية اإلسالمية أضحت في خطر كىذا ما قصده 
الغرب، إذ يستيدؼ تشكيو اليكية العربية "كيسعى إلى إقصاءىا مف الكجكد ككاف السبب 

ة( كالتدخؿ المفترض كالمندثر في ذلؾ خمؽ الحرب عمى اإلرىاب )الكاليات المتحدة األمريكي
 .(1)لفرض الديمقراطية كقيـ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ األقميات

كال يفكتنا في إطار الحديث عف صراع اليكيات أف نشير كذلؾ إلى ظاىرة ذات صمة  
بو كىي استشراء الحركات العرقية كتنامي دكرىا في عالـ ما بعد الحرب الباردة، أنيا 

ياتي كيكغسالفيا عمى السعي لمحصكؿ جماعاتيا الحركات التي شجعتيا تفكؾ االتحاد السكف
العرقية عمى حؽ تقرير المصير مف خالؿ دكلة مستقمة تجسد ىكياتيا تعبر عف ذاتياتيا فيي 
ظاىرة الصراعات العرقية باتت محؿ لتدخؿ القكل الدكلية )مف دكؿ كمنظمات دكلية حككمية 

صراعات باعتبارىا شؤكف داخمية ال غير حككمية( كبالتالي تقريب النظرة التقميدية لتمؾ ال
 يتعيف لخآخريف لمتدخؿ فييا.

 

 

 

 

 
                                                           

"، جامعة الممؾ سعكد، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، سمسمة "تحميل إدارة الصراع الدوليأحمد محمد كىباف، -د -1
 .8-7، ص ص 2014-14إصدارات لجمعية السعكدية السياسية 
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 تأثير مككنات البعد اليكياتي. المبحث الثالث:

 تأثير كال مف المغة كالديف. المطب األول:

 أوال: الدين:

" مف المصطمحات المثيرة لمجدؿ كالصعبة لمتحديد Religionمصطمح الديف " 
كباحثي األدياف كترجع صعكبة ضبط ىذا المفيـك إلى سببيف مفيكميا عند عمماء االجتماع 

 رئيسييف:

يمتـز العمؿ بافتراضات بأف لدل األدياف مستكل معيف مف التماثؿ االتساؽ ذلؾ فإذ  األول:
كاف التعريؼ ينطكم عمى سبيؿ المثاؿ عمى اإليماف باهلل أك كياف اإلليي فإف أدياف مثؿ 

 التعريؼ سكؼ لف يتـ اعتبارىا ديف. البكذية كالتي ال تتكافؽ مع ىذا

تحاكؿ معظـ التعريفات تناكؿ المسائؿ الكجكدية عبر ذات صمة بالنسبة لعمماء  الثاني:
مف  ا. لذ(1)االجتماع كالذيف ينصب تركيزىـ عمى تأثير الديف عمى المجتمع فقط كليس تعريفو

" يرل أف جيس دوبريوالجدير ىنا إيجاد مداخؿ مختمفة لمتعامؿ مع المصطمح فنجد المفكر "
كممة ديف ليس ليا ذات مدلكؿ ثابت كاحد، يتغير معناىا حسب الثقافات كالمغات، فمكممة 

 "Religoتعني الطريؽ بينما عند اإلغريؽ ديف "Dhraimaدراىما""الديف" عند اليندكس "
 .(2)ما المغة العبرية فالديف "داف" ينصرؼ إلى الحقكؽ اإللييةتعني النكع، أ

فقضية تحديد مفيـك عاـ كشامؿ لمديف كيخدـ كؿ المغات العالـ كيراعي المقكمات  
األساسية المشتركة في كؿ األدياف أمر جد مستعصب، ذلؾ خكفا مف عدـ حصر التعريؼ 
بديف معيف، كخصكصا أف مسألة التعريؼ لدييا جانب أخطر متعمؽ بتأثير سمبي بحصر 

                                                           
1- Janathan Fox and Shnuel Sander, Bringing religion into international, relations New York, 
plagrave macmillan, 2004, p :2. 

في مكقع إسالـ أكف اليف:  2005عرضت ىبة رؤكؼ عزت، المشتركات البشرية بدال عن الدين، ركجيس دكبريو،  -2
http :www.islamonline.com. 
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ألمر بإرساء قكانيف دكلية تحاكؿ صبغ القكانيف بديف األمر في ديانة كاحدة حينما يتعمؽ ا
 كاحد ال يعترؼ باألدياف األخرل في العالقات الدكلية.

كممة الديف  قاموس أوكسفورد"مف التعاريؼ التي تطرأنا ليا لمديف نذكر تعريؼ " 
تعني االرتباط المشترؾ بيف طبيعتيف أكليما ربط البشر باإللو كالثاني ربطيـ ببعضيـ 
البعض مف خالؿ ما يفرض عمييـ مف القكة اإلليية التي ىي فكؽ البشر كالتي يجب أف 

 .(1)تطاع كتعبد كذلؾ مف خالؿ الطقكس كاالعتقاد كالقيـ األخالقية

األساسية )معتقد، طقس، نص(كيمتحؽ عنصر  كيبنى الديف عمى ىذه العناصر -
كمع اختالؼ التعريفات األدياف ، عالمؤسسة في زمف يمتد فيو الفضاء الثقافي المجتم

كعدـ ثباتيا فإف البعض مركز عمى أىمية كجكدىا أم الديف في تاريخيا الطكيؿ ظؿ 
يا يكفر بجانب اإلنساف يمده بجممة كظائؼ اجتماعية كنفسية، كما أف الديف اجتماع

لمناس العكف المأساة كالمكاساة كالمصالحة بتذكيرىـ آفاؽ الحياة بعد المكت مما 
يجعميـ قادريف عمى تحمؿ الحياة كيقدـ الديف قاعدة كجدانية لتأكيد ىكية األفراد كما 
يقـك بربط الفرد بالمجمكعة عبر تقديس نظاـ القيـ كالمعايير االجتماعية متجاكزا 

 .ف االنضباط االجتماعي عمى حساب االندفاعية الفرديةرغبات الفرد لتضمي

 كيؼ لمديف أف يؤثر في البعد اليكياتي: بمعنى أف تنشأ اليكية مف الديف؟-

مثال نذكر اليكية الييكدية مف الديف الييكدم في التفسير الصييكني ىي الديف كسياسة أم 
منتشرة منذ نشأتيا في كؿ مكاف حيث حسب رأييـ أف الديف يستغؿ لتبرير السياسة فالييكدية 

تمتزج مع كؿ الحضارات كالصياينة يريدكف أف يقنعكا العرب بيا، بمعنى أنة تصبح كطف 
قكمي ييكدم غير أف الدكؿ تنشأ كتندثر أما القكميات الدينية، كاألدياف القكمية فإنيا تنشأ كال 

 .(2)تزكؿ

                                                           
 .382، ص1979الييئة المصرية العامة لمكتاب، كالقاىرة،  قاموس عمم االجتماع"عاطؼ كآخركف، "محمد  -1
كرقة قدمت إلى: ندكة الديف في المجتمع  -"عمم االجتماع الدين المجال المكاسب لمتساؤالت"عبد القادر اليرماسي،  -2

 . 18، ص1990العربي، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، 
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يعة األمازيغ كالماركنييف، كالتركماف بما أف كؿ مف األكراد كالمسحييف كالعمكييف كالش 
كاإلباضية في عماف كالزيدية في اليمف دكؿ ييكدية قكمية، مكف إسرائيؿ مف أخذ شرعية 
جديدة في المنطقة ذات الدكؿ الدينية كتصبح أعظـ دكلة دينية كفي ىذا الشأف يؤيدىا الغرب 

تحكـ بالشريعة اإلسالمية  العمماني، الذم يمح عمى العرب المسمميف لتككيف دكلة إسالمية
خكفا مف الدكؿ الدينية كىك معيار ثنائي لمحكـ عمى األشياء فقد تخمى الغرب عف الدكؿ 
الدينية في بداية العصكر الحديثة مما جعؿ الديف عامؿ مؤثر كأداة في أيدم السياسة عف 

كما ىك الحاؿ  طريؽ التسيير كمرجع لالستعمار كالصراع، فإذا كاف في الدكلة الكاحدة ديناف
في األكطاف العربية ككانت اليكية ىي الديف في أساسيا فتككف الصراعات داخمية ال متناىية 

 كما ىك الحؿ في مصر )مسمميف كأقباط(.

فمشكؿ الفردانية كالجماعات الدينية ينتج منو كؿ مظاىر الفساد كاالستقرار داخؿ  
بيف دكلة عممانية أك مسيحية كدكلة الدكؿ مما ييدد ىكية تمؾ الدكلة غير أنو ال فرؽ 

إسالمية ليبيرالية أك قكمية أك اشتراكية أك ماركسية، فالصراع بيف اليكيتيف كاإلسالمية 
كالعممانية فيك الصراع عمى السمطة كالقائـ بيف قكتيف سياسيتيف متعارضتيف فيك صراع غير 

 . (1)فكرم

 *الدين أو الظاىرة في الساحة الدولية:

المحمميف كالباحثيف تنبؤ بأف القرف الكاحد سيككف قرنا دينيا محظى، ذلؾ  العديد مف 
نظر لما شيده العالـ مف ثكرة عممية كفكرية كانت سبب مباشر لمعكدة القكية لألدياف لمعكدة 
الظاىرة الدينية ال يمكف أف ينظر إلييا كبعد ظرفي قابؿ لمتراجع في كؿ لحظة بؿ إف ىذه 

مف صميـ الكاقع التاريخي اإلنساني، ذلؾ أف الديف ظاىرة مالزمة  الصحكة الدينية نابعة
الكجكد اإلنساني، ككجكده حاسـ في االنعطافات التاريخية الكبرل كفي الحضارات كالثقافات. 

روبن كىناؾ مف يصنؼ عالـ اليـك بمرحمة لتجديد الحيكية الدينية كفي ىذا الصدد يقكؿ: "
القرف العشريف أصبح الديف قكة حيكية لمتغيير عمى في نياية " Robin Wrightرايت" "

نطاؽ العالمي يكفر الديف المثؿ اليكية المشركعية كالبنية التحتية بدرجات متباينة البكذيكف 
                                                           

 .67(، ص2012، 1القاىرة، ط-)المجمس األعمى لمثقافةاليوية"حسف الحنفي، " -1
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في شرؽ آسيا، الكاثكليؾ في شرؽ أكركبا، أمريكا الالتينية كالفمبيف، كاليندكس في اليند، 
 . (1)إيمانيـ الديني كي يحددكا أىدافيـ كيعباؤكحتى الييكد في إسرائيؿ كميـ عادكا إلى 

 

متعدد التأثيرات عمى العالقات الدكلية خاصة في قدرتو  روبن"فالديف حسب ما قالو " 
عمى إحياء الشرعية فتأثيره في العالـ تككف حسب كجيات نظر القادة كناخبييـ كانتشار 

ضايا التي تتداخؿ مع الديف بما الصراعات الدينية حكؿ الحدكد مف خالؿ تحكؿ الظكاىر كالق
( فحيف بعض ىذه التأثيرات قد تغيرت عبر الكقت، كبناء عميو حقكؽ اإلنساف كاإلرىابفييا )

فإف أكبر تحكؿ في الديف في اآلكنة األخيرة كالعالقات الدكلية لـ يتحكؿ في أرض الكاقع 
نما تغيرت بعض المفاىيـ الغربية لتمؾ الحقائؽ فمعظـ عمماء الغ رب لمقرف العشريف تكقعكا كا 

أف الديف سكؼ يتكقؼ عف أف يككف عامؿ ذا مركزية في المجتمع كالسياسة فكثيرىـ عممكا 
كميـ  Freude, Comte, Durkheim, Marx, John, Stuart Millبيذه النظرية: 

يعتقدكف أف الديف في خضـ المكت النيائي كأّف: "النظرية العممانية قد تككف الكحيدة التي 
مكنت مف الناحية النظرية تحقيؽ حالة النمكذجية في مجاؿ العكـ االجتماعية".فالعممانية ت

كظاىرة متأصمة في الحداثة، مف شأنيا تفكيض دكر الديف في تقديـ تفسيرات المادية لمككف. 
فجؿ ىذه األفكار أدت إلى تقكيض دكر الديف كمنعو في التأثير في مجريات األحداث 

صريحة كفكرة أف تأثير الديف ناقص لـ يتقبمكه الكثير بؿ الكثير قبمكا بطرح  العالمية بطريقة،
الجديد إف الحداثة مف شأنيا أف تنقص أك تحكلو إلى القطاع الخاص كمف بينيـ نذكر 

"Robert Bellah"" الذم ركز عمى العديد مف جكانب الديف كالمجتمع كRene 
Girards "ديف العنؼ المجمتعي، كمع ذلؾ فمف الذم عمؿ عمى عالقة جكىرية بيف ال

 .(2)الجدير بالذكر أف تككف ىذه االستثناءات نادرة ما تكجد في أدبيات العالقات الدكلية

                                                           
، )مركز دراسات مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى ألسنة الحضارة وثقافة السالم"محمد السعدم، "-1

 .91-79(، ص ص2006، 1الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط
2-Fox (Jonathan) : Religion and international Relation- the Multiple Impact of religion on 
international relation. Perceptions and Reality- P3.  
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" إلى منحى آخر في مكضكع إشكالية نشأة الحركات الدينية، "رضوان السيدكيذىب  
الدينية تكجدىا  ليكامؿ بيف مدافعة العممانية كالمأزؽ االجتماعي ففي ىذا المنحى الحركات

"أزمات اليكية" فال مجاؿ ديني في عالـ اليـك يخمك مف الظكاىر أك حركات متشددة نابعة 
في الكثير مف األحياف مف خكؼ عمى اليكية كالخصكصية في ظؿ عكاصؼ الحداثة 

 .(1)كالتغيير التي تيدد ففي نظر الكثيريف اإليماف، كما تيدد المؤسسات

اليكية البد مف العكدة إلى األصالة التي تحمييا مف الييمنة  كيتكىـ أنو كلمحفاظ عمى 
"إلى: صامويل ىنتغتونكآليات السيطرة كالديف ىك المضمة التي تحمي كؿ اليكيات. ككما "

"أف الديف بجانب المغة ىما العنصراف الرئيسياف ألم ىكية أك حضارة تريد أف تحافظ عمى 
ذابة اليكيات المحمية كفقداف كجكدىا أماـ المد الجارؼ ليسعى البعض ل تنميط العالـ ثقافيا كا 

المجتمعات لخصكصيتيا الثقافية كسرياف النزاعات االستيالكية كتآكؿ البناء االجتماعي 
لالندماج كالتضامف، العائمة، الجماعة كتفكؾ اإليديكلكجيات الكضعية كشعكر الناس 

الديف الذم يكفر الناس ىكيات بديمة بالضياع كفقداف اليكية فإزداد الحنيف لمعكدة لمجذكر 
. كىكذا ظيرت في الغرب حركات دينية تبنى خطابا خالصيا، يحاكؿ استيعاب (2)كأصيمة

الفكضى كاالضطرابات التي تسكد مجتمعاتو كيمنح أفراده ىكية مميزة جكىرىا ممارسة 
 الطقكس كاالنتماء الديني.

بالعكدة كركيزة أساسية لمشرعية، ففي ظؿ فشؿ الحداثة تمكف الديف مف تحقيؽ قفزة  
المجتمعية كالسياسة، إضافة إلى ككف الدكؿ الحديثة البناء في المجمكعة العالـ الثالث أدت 
إلى الكثير مف الحككمات العرقية القائمة عمى أساس الحياة السياسية عرقية في كثير مف 

 ذا ما زاد بركز اليكية الدينية.الدكؿ فمعظـ ىذه اليكيات العرقية تداخؿ مع العقائد الدينية كى

 *الدين ونظرية العالقات الدولية:

                                                           
، جامعة أـ درماف البعد الديني في العالقات الدولية"بشير شريؼ أحمد مكيف، " -1 ، أطركحة الماجستير، )الخرطـك

 .36، ص2010(، مارس 2003اإلسالمية جكاف 
 .36بشير الشريؼ أحمد مكيف، المرجع نفسو، ص -2
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اختفى باحثي العالقات الدكلية مع األغمبية المفكريف كالباحثيف، العمـك األخرل،  
خاصة مع باحثي العمكـ االجتماعية في قضية الديف، ذلؾ لفرض باحثي العالقات الدكلية، 

االتجاه الثاني الذم قبؿ بفكرة الديف كفسر تراجعو، لمديف كعدـ امتالكيـ لمنظرية، عؿ عكس 
فنظر لعدـ عقالنية الديف الذم كاف بسيط التناكؿ كأعتبر كمسممة أك معطى كتشبتيـ بالديف 
كاف ضمف فئة أخرل كمثاؿ عمى ذلؾ المنافسة التي دارت في التسعينات لممفكر األمريكي 

د كانت أساس حكؿ ما إذا كاف فق "صدام الحضارات"" في أطركحتو صمويل ىنتغتون"
الصراع في المستقبؿ سيككف في مف بيف العديد مف الحضارات التي ىي في المقاـ األكؿ 
محددة بالديف، كلكف أكثر المشاركيف في النقاش الدائر تجنبكا مناقشة مباشرة عف الديف 

التي تبيف أف كتفشي ىذه الظاىرة، يدؿ عمى مسح لألربعة مجاالت رئيسية لمعالقات الدكلية 
شممت الديف  1999-1980مف المقاالت المنشكرة، بيف عامي  1.600سنة فقط مف 
 كيمكف إرجاع عدـ اىتماـ باحثي العالقات الدكلية لدكر الديف إلى:  .(1)كعنصر ميـ

فكرة الديف في االنخفاض بشكؿ خاص غربية أم تحكم العالقات الدكلية عمى الغربيتيف -
 االجتماعية.أكثر مف العمـك 

ألف جكىر نظريات العالقات الدكلية الغربية كما نعرفو اليـك خاصة نظريات العالقات 
الدكلية األمريكية كمف الناحية النظرية، نشأت مف نظريات األمف )القكمي( كالتي ركزت عمى 
 الحرب الباردة كالمنافسة بيف اثنيف مف اإليديكلكجيات العممانية التي بعدت األنظار إلى
األحداث الدينية التي كقعت في القرف العشريف، ىذه األحداث نقمت البحث في العالقات 
الدكلية بعيدا عف العكامؿ غير المادية، كزيادة التركيز القدرات المادية خالؿ الحرب 
الباردةجاء عمى حساب تطكر ىذه العناصر، اإلثنية، األخالؽ، الديف، المعركفة عمى نطاؽ 

 كاسع.

ديف في ظؿ كامتناعو عف النظرية كالعالقات الدكلية ككدراسة النظامية لدكر تكاجد ال 
الديف في السياسة أصال تنبع مف االعتقاد كبأف عصر اإليماف بسبب الحرب، فكؿ العمماء 
كالسياسييف يرجعكف أعماؿ، العنؼ في أكركبا خالؿ الفرف السادس عشر كالقرف السابع عشر 

                                                           
1-Ibid، p3. 
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لممثؿ الدينية، كمنذ ذلؾ عكمؿ الديف كسبب لمعنؼ ككانحراؼ إلى اليمكس غير العقالني، 
في السياسة كىذا ما أدل إلى إقصاء عمى الصعيد الداخمي كترؾ القرارات المتعمقة بالديف 

 ejusبمسؤكلي الكحدات اإلدارية، عمى النحك الكارد في مبدأ )بمعنى ىذه المنطقة كىذا دينيا 
religue, cujur, rejiz)(1) . 

زت فكرة أف الديف ال صمة لو في العالقات بيف الدكؿ لدل الغرب، كنتيجة لذلؾ فتعز  
كبرل النظريات كاألفكار كالتيارات في العالقات الدكلية تشمؿ التحيز ضد الديف 

"antirelgions كىذا ال يعني أنيـ قد أنكركا صراحة أىمية الديف. بؿ إف الديف ال يدخؿ "
مما سبؽ كذكر فالباحثي العالقات الدكلية لـ يتناكلكا الديف  .(2)ضمف قائمة العكامؿ الميمة

سبتمبر  11سابقا، األميف ظيرت سمسمة العممية اليجمات اإلرىابية عمى الغرب بدء مف 
باعتباره  "أىمية الدين"كبعد ىجمات لدييـ يعتبر خطأ فادح، فالتأكيد عمى )أمريكا(  2001

عمى  رمف بيف العكامؿ الميثالية، بدأت بمغة االنتباه إلى الديف: كمصدر لمشرعية، قكة تأث
 . (3)آراء الناس في العالـ بكصفو جانب مف جكانب اليكية

كمف بيف أىـ النظريات التي أعطت أىمية لمبعد الديني نذكر البنائية، فالمنظكر  
األمر باالعتقاد بمنظمة الديف فإذا كاف أحد يريد أف  البنائي يكفر إطار متيف عندما يتعمؽ

ينظر إلى المنظمات كالمؤسسات الدينية كالظكاىر االجتماعية ذات الصمة كالتركيز عمى 
المعايير، كاألنظمة فالبنائية، تبدك أكثر مالئمة لمثيؿ ىذه الدراسات التي ليا في صمب 

                                                           
1-Nukhet (Sandal): Patrick (James): Remigion and iR Theory: Towards a Muatual 
understanding. Pp1- 
http://www.allacadenic.com//metta/p-mla-aipa-research-
citation/3/1/2/4/5/pages312458/p312458-1,php- 
 
2- Op ;cit-p4. 
3- IBid p6. 
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الديف" كمتغير ثابت كمستقؿ( "األخذ ب نظرية العالقات الدكلية عبر تككيف اليكية )مع 
 .(1)فمستكل التحميؿ لمبنائي كمجاالتو يمكنو مف التكامؿ، التبادؿ مع الديف

 ثانيا: المغة.

 كجيت لمغة غدة تعاريؼ منيا نذكر:

 المغة كعاء الفكر كأداة التفكير. -
 كسيمة التفاىـ االجتماعي كعنكاف اليكية لمفرد كالمجتمع. -
مؤثر في العالقات الدكلية ككنيا ليا صمة بالثقافة كالقيـ الحضارية تعتبر كذلؾ عامؿ  -

 لمشعكب.

 كحسب تصنيؼ عمماء المختصيف في المغة قد حددكا ليا أربعة كظائؼ:

 كظيفة التكاصؿ مع الغير. -
ىي كظيفة تمثؿ الككف لمنفس في العقكؿ كتعمـ عمى تصنيؼ األشياء باستخداـ  -

 المصطمحات المتكافرة.
 الكجدانية كاألدائية كىي مرتبطة بالبحث عف تأكيؿ المعنى.ىي كظيفة  -

نما شكؿ أساس جاك بيركفالمغة حسب " " ال تقتصر فقط عمى التكاصؿ بيف البشر كحسب كا 
 .(2)الكجكد اإلنساني

 *العالقة بين اليوية والمغة:

حكؿ " ىي عبارة عف جدؿ قائـ بيندلت أندرسونكالعالقة بيف اليكية كالمغة كما بينيا " 
كيفية تبادؿ التأثير في نفس الطرح. "كيقكؿ كذلؾ "جكزيؼ" المشكؿ ال يكف في أف ارتباط 
اليكية بالمغة ذاتو قد تحطى أىميتو بالغة بؿ أنو ال يمكف في التعامؿ مع طريؽ ذات 

" سخر كؿ اىتمامو لمعالجة الكيفية التي أندرسوناتجاىيف كما لك كانت طريؽ كاحدا أف "
                                                           

 .104، مرجع سابؽ صالبعد الثقافي في العالقات الدولية"إكراـ بركاف " -1
 .21، ص2014، 1، طإشكالية اليوية والتعدد المغوي في المغرب العربي"إلياس بمكا كمحمد حراز " -2
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تشكيؿ المغات القكمية لميكيات القكمية، كلـ ييتـ بكيؼ تشكؿ اليكيات القكمية يجرم بيا 
 .(1)كالمغات القكمية كىك ما يقـك بو الكاقع بشكؿ عميؽ

لك ال تكجد لغة محايدة، فيي كعاء لقيـ كحامؿ لركح فيي كسيمة لفيـ العالـ كتمثيمو  
الذم نريد رؤيتو كسمعو، كنعبر في أذىاف كالتكاصؿ مع اآلخريف، فنرل كنسمع كلغير بشكؿ 

بو ألف عادات الجماعات المغكية قد ىيأت لنا سمؼ اختبارات معينة في التفسير بمعف 
 تختمؼ، العادات مف مجتمع لخآخر.

ما مف أمة تتكمـ بالشكؿ الذم تفكر بو كتفكر بالشكؿ الذم تتكمـ بو فيي ترسخ  
التجارب الخاطئة التي تنقميا إلى األجياؿ تجاربيا في لغتيا ربما في ذلؾ التجارب الحقيقة ك 

الالحقة. لقد تـ إرساء الصمة بيف المغة كاليكية القكمية في نياية القرف التاسع عشر بقدـك 
كيعتقد أف المغة ىي أحد أىـ مؤشرات اليكية الفردية ( Shohamyشوىامي القكمية )

عة كتشكؿ ىكيتيا، كفي نفس كالجماعية، كأنيا مف المككنات الميمة التي تعرؼ بيا المجمك 
الكقت قد تؤثر أيضا عمى طبيعة العالقات بيف المجمكعات العرقية المختمفة كىذا ما تناكلو 

 Giles، غايمز Fewreverger 1989، فيوقيرغر Edwards 1988إدوارحز، كؿ مف 
 .1987، تاجفل 1977

تستعمميا المجمكعات كىناؾ إدعاء أيضا، يقكؿ بأف المغة ىي أحد المؤشرات التي  
 Edwards( إضافة إلى ذلؾ بيف لنا إدكارز Gilesكرمز، لميكية كاإلنتماء الثقافي )

. بأف القضايا المتعمقة بالمغة كاليكية مركبة جدا كمحفكفة بالصعاب. فالعالقة بيف 1988
ت المغة كاليكية ىي عالقات كثيقة جدا كمتشابكة، غير أف الجديد في األمر ىك أف الكحدا

المشكمة لميكيات االجتماعية تغيرت كتحكلت مع تغير المفاىيـ اإلنسانية كالفكرية، فعمى 
سبيؿ المثاؿ، قبؿ مئة سنة تقريبا كانت الكحدات االجتماعية الميمة ىي الديف، القبيمة ثـ 

 .(2)بعدىا ظيرت اليكيات القكمية كالعرقية لتصبح األمـ في معظـ مجتمعات العالـ

                                                           
 .22المرجع نفسو، ص-1
 .4، ص2010، الكمية األكاديمية بيف بيرؿ في إسرائيل""المغة وتأثيرىا وتداعيات التعمم العربي محمد أمارة، -2
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مف العقائد )الديف( التي ىي أصؿ اليكية إلى المساف كالمغة التي ىي أداة فقد انتقمت  
فيبيف  صامويل ىنتغتون"لمتفاىـ كالتكاصؿ كما أنيا أداة الصراع كما يراىا المغمى األمريكي "

أىمية المغة في الصراع حيث أف تكزع المغات في العالـ عبر  صدام الحضارات"في كتابو "
لقكة العالمية، فالمغات األكسع انتشار: اإلنجميزية، الماندرايف، التاريخ، يعكس تكزع ا

اإلسبانية، الفرنسية، الركسية، العربية، ىي لغات دكؿ إمبراطكرية جعمت الشعكب أخرل 
 .(1)تستخدـ لغتيا، كما أف التحكالت في تكزع القكة، تؤدم إلى تحكالت في استخداـ المغات

حتكائيا كفرض الييمنة مف طرؽ القكة بمعنى سمب اليكيات بعض الشعكب كا 
: أف أىـ النزاعات في المستقبؿ ستحدث صامويل"البريطانية، كاألمريكية ىذا ما ألح إليو "

 . (2)عمى امتداد، خطكط التماس الثقافية )بما فييا المغة( التي تفصؿ حضارة: عف أخرل

صداـ الحضارم فيتنبأ صامكيؿ بالخطر الثقافي التي يسمى المجتمعات الدكلية ب 
)تأزمات في اليكية كقضية االنتماء الثقافي(. فالمغة عنصر جكىرم لميكية فييا تغير 

أف المغة ىي  ىيدغر"القكميات، عف ىكياتيا كبما يشغميا كتتعاطى مع اآلخريف. ككما يقكؿ "
 .(3)منزؿ الكائف البشرم

 *كيفية تأثير المكون المغوي في الصراعات:

" المغة أبرز المككنات اليكية، كلكي نفيـ كيفية التأثير ىذه، كدكره كاترلون ىينز"يعتبر 
كمكف مثير لمنزاعات كالصراعات الثقافية كالعرقية البد مف فيـ أكال إذ كاف قد يشجع لتحقيؽ 

 االستقرار كالكحدة داخؿ الدكؿ.

 لذ فميس ثمة شؾ في أف المغة المشتركة بإمكانيا العمؿ عمى خمؽ نكع مف الثقافة، 
كفي المقابؿ فمف الصعكبة بمكاف " Common National Cultureالقكمية المشتركة "

                                                           
. جكاف 11خالد بف عبد القاسـ، العكلمة كالثقافة كأثرىا عمى اليكية، مجمة كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعكد الرياض، ع. -1

 .409(، ص2004
 .201، ص1994فيفرم  -26ع إذ لم تكن حضارات فماذا تكون إذ؟ ،صامكيؿ ىنتغتكف، " -2
 .301( ص2010الجامعة، اإلسكندرية، مؤسسة شباب ىشاـ محمكد األقدامي، المغة كالعرؽ كاليكية القكمية، ) -3
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خمؽ ثقافة قكمية مكحدة دكف أف تككف ىناؾ كحدة في المغة بيف أفراد التجمع البشرم كمف 
. كحقيقة أف استكاء التاريخ (1)شأف التجانس المغكم أف ييدئ أخمؽ نكع مف التجانس الثقافي

ات القكمية التي ظيرت في أكركبا في القرف التاسع عشر قد اتفقت عمى يشير إلى أف الحرك
كحدة المغة سكاء لممطالبة باالنفصاؿ غير غيرىا كتككيف دكلة مستقمة تقصر عمى المتحدثيف 
بمغة كاحدة أك لممطالبة بجمع شتات المتحدثيف بمغة كاحدة في دكلة كاحدة كذلؾ فإف تسكيات 

لحرب العالميتيف اعتمدت عمى المغة كمعيار لتميز الجماعة الصمح التي تمت في أعقاب ا
 التي تمتع حؽ تقرير المصير.

كذلؾ فإف أىمية المغة فيما تصؿ األمكر القكمية تظير لمعياف يكجد خاص مف حقيقة  
أف الحكاجز المغكية، تنطبؽ في أكثر األحكاؿ عمى الحدكد الفاصمة بيف القكميات ففي 

نجد أف الحدكد الفاصمة بيف الدنماركيف كاأللماف، ليست حدكد  مثالاليولشتمين كالشمزفيج 
 .(2)السياسة بؿ الحدكد التي ترسميا حاجر المغة

نتيجة لما سبؽ فإف فقداف التجمع البشرم لكحدة المغة ىك أمر يعكد بالسمب عمى  
ركابط التضامف كاالندماج القكمي كلو تأثيره عمى أثارة بعض االختالفات المغكية، التي تؤدم 
إلى تكترات كأزمات كتككف مجاؿ لمصراعات بيف الجماعات المختمفة داخؿ الدكلة. كالتي 

يا كفرضيا ككنيا بمثابة رمز مف الرمكز مككنات ىكياتيا، الثقافية تسعى إلى تمسؾ بمغت
كىاما تمقى االعتراض أك التجاىؿ مف طرؼ المجمكعة األغمبية أك الدكلة عمى سبيؿ المثاؿ 
فقد أدل األغمبية الكبيرة في مف سكاف كندا الذيف يتكممكف الفرنسية إلى حدكث إزدكاجية 

لحضارية، كىي ارتباط الكندييف الفرنسييف بالتراث الفرنسي كاضحة مف الناحيتيف الثقافية كا
في الكقت الذم يرتبط فيو الكندييف اإلنجميز بالتراث األنجمكساكسكني، كىذه إال زدكاجية 

                                                           
1-Marc (Ross) :Cultural strategies of Ethnic conflict Mitigation 
http://www.allacadenic.com//meta/p-mla:apa-research-citation/0/7/2/4/7/page72413-
1php.  

، دراسة في األقميات كالجماعات كالحركات العرقية، )ألكيس الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرة"أحمد كىباف، " -2
 .66-65(، ص ص2007لتكنكلكجيا اإلسكندرية، 

http://www.allacadenic.com/meta/p-mla:apa-research-citation/0/7/2/4/7/page72413-1php
http://www.allacadenic.com/meta/p-mla:apa-research-citation/0/7/2/4/7/page72413-1php
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. كأيضا تعاني بمجيكا الصراع القائـ بيف (1)الثقافية مصدر الصراعات االنفصالية
الناطقكف بالفرنسية كيقطنكف جنكب  "Wallowansالوالون "المجمكعتيف في البالد كىما 
 Dotchالناطقكف بالمغة الدكتشية  Flemings –Flandersبمجيكا، كالفميمنغ أك الفالندرز 

كيسكنكف في الشماؿ إذ ىناؾ كراىية كاضحة بيف الجماعتيف يتكقع بعض الباحثيف أف تؤدم 
 .(2)%56قياسا بالفالندرز -%32إلى االنقساـ رغـ قمة نسبتيـ الكالكف 

منو تعتبر مكانة المغة في النظاـ السياسي إحدل أدكات االمبريالية كالسيادة فالمطالبة  
بكضع رسمي لمغة ما في البالد ىك المطالبة باعتراؼ رسمي بأف الجماعة المتحدثة بتمؾ 
المغة ذات شرعية أكبر كقد تككف مطالبيا بأكلكية المغة أك بالتعددية المغكية، إذا كانت 

ات االثنية أقمية فيذا ال ينفي أف ليا دكر في الحراؾ االجتماعي كالطبقي كعالقات الجماع
الدكلة الخارجية كشغؿ المناصب...، ككأمثمة عف ذلؾ: مطالبة األمازيغ في الجزائر بتدريس 
لغتيـ في الجامعات كاعتبارىا لغة رسمية ثابتة، كرفض التعريب في السكداف، كاالعتراؼ 

 .  (3)ة في جنكب إفريقيا بعد انتياء الحقبة العنصرية...إلخبالمغات اإلفريقي

كىكذا تبقى درجة التأثير كؿ مككف مف مككنات حسب قكتو كضعفو كتكاممو  
 كتعارض خصكصيتو.

 

 

 

 

 

                                                           
 .112مرجع سابؽ، ص "البعد الثقافي في العالقات الدولية"،إكراـ بركاف،  -1
 .112مرجع سابؽ، ص"البعد الثقافي في العالقات الدولية"، إكراـ بركاف،  -2
 المرجع نفسو. -3



 اليوية كمفسر لمصراعات ما بعد الحرب الباردة                   :الثانيالفصل 
 
 

113 
 

 المطمب الثاني: تأثير كال من العرق والطائفة.

 الطائفة:-أ

 ىؿ تنشأ اليكية مف الطائفة؟!

لمدكؿ الشيعية، أليس الطائفة خطر عمى كحدة األكطاف فيناؾ اليكية الشيعية كأساس  
بؿ إف  !كالدكؿ التي تتككف مف عدة طكائؼ مثؿ: لبناف، سكريا، العراؽ، دكؿ الخميج، اليمف
 الدكؿ األكركبية كذلؾ تتككف مف عدة طكائؼ؛ بركتستاف، كاثكليؾ، أرثكدككس....

ية متصارعة عمى السمطة فالطائفة: ىي خالؼ تاريخي في الديف بيف عدة قكل سياس 
ترجمة صراعاتيا عمى شكؿ عقائد متباينة مثؿ: السنة كالشيعة، كالكاثكليؾ كبركتستاف 
فالطائفة كالء ديني تاريخي كليس ىكية، كليس الطائفي مسؤكال عنو، فيك يمد كيمكت فيو، إذ 

بو )ىذا ىك أصبح راشدا ككاعيا بإمكانو التحرؾ، ألف الطائفة ليست ليا عالقة باإلنساف كر 
نما ىي عالقة بيف اإلنساف كالتاريخ باسـ اهلل.  الديف أك اإليماف( كا 

فقد نشأت الطائفة في التاريخ بسبب الخالؼ بيف المؤمنيف كصراعيـ عمى السمطة  
كالكؿ إلى رسكؿ اهلل منتسب، اإليماف ىك تجريد الطائفة عف التاريخ كتخميصو منو حتى 

 .(1)تعكد صافية رائقة كالديف

 العرق:-ب

( التي بدكرىا مشتقة مف Ethnosقديمة كمشتقة مف اإلغريقية ) (Ethnic)كممة عرؽ  
Ethnikos " "كتعني في األصؿ "ممحد" كحسب "إركسكفEriksen فالمصطمح استعمؿ "

بيذا المعنى في المغة اإلنجميزم مف منتصؼ القرف الرابع عشر حتى منتصؼ القرف التاسع 
عشر أيف بدأ في استعمالو تدريجيا لإلشارة إلى الخصائص الساللة العرقية كقد استخدـ ىذا 

لؾ لإلشارة المصطمح بعد الحرب العالمية الثانية بالضبط في الكاليات المتحدة األمريكية، ذا

                                                           
 .66-65، ص ص2012-1" ، القاىرة )المجمس األعمى لمثقافة(، طاليويةحسف الحنفي، " -1
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أك الرمز لمشعكب الغير المنحدرة مف األصؿ اإلنجميزم مثؿ الييكد كاإليطالييف 
 . (1)كاإليرلندييف

 ىؿ تنشأ اليكية مف العرؽ؟-

اليكية الكردية نسبة لألكراد كاليكية األمازيغية نسبة لألمازيغ... فالعرؽ ليس ىك  
نساف مكجكد بيكلكجيا، كاألحياء سالالت الماىية أك الكجكد إنما العرؽ مادة طبيعية ماداـ اإل

بمعنى تميز اإلنساف عف باقي السالالت بأنو حيكاف ناطؽ، أم حيكاف عاقؿ فيصعب تحديد 
األعراؽ نظرا إلى التداخؿ بينيا مف خالؿ اليجرات التزاكج بؿ ككذلؾ مف خالؿ الحركب 

زية. فالعرؽ ساللة بيكلكجية كالغزكات، كقد يتحدد العرؽ بالطائفة أم نسبة مثؿ: الدركز كالدر 
ال دخؿ لإلنساف فييا كاليكية ال ترتبط بالساللة بؿ بالكعي الخالص "العقؿ" كالكعي الخالص 
ىكية خالصة ككعي ذاتي ال صمة لو بالبدف، كجؿ النظريات العنصرية قائمة عمى ربط 

تاسع عشر في اليكية بالعرؽ كالساللة كىذا ما ساد في النظريات البيكلكجية في القرف ال
الغرب عندما ازدىرت العمـك الحيكية بفضؿ نظرية التطكر كالنشكء كاالرتقاء، حيث انتقمت 

إسماعيل ك" سالمة موسى"" ك "فرح أنطوتك " شبمي شميل"إلى العالـ العربي عمى يد "
 كغيرىـ.مظير" 

 كقد تحدثت نظرية الخمؽ التي تقـك "عمى أف الشيء يخرج مف الشيء" في حيف أنو 
في نظرية التطكر "يخرج شيء حتى في التطكر المتقطع الذم يسمح بكجكد الطفرة"، فقد 

 . (2)تتشابو الساللة في مادتيا العضكية كلكف تتفاكت األعماؿ

تأثير كؿ مف العرؽ كالطائفة: يكمف في ككنيـ سبب في اندالع أزمات اجتماعية -
ليكية المميزة كالديف كاالنتماء القبمي كصراعات اثنية، أيف تتداخؿ فييا المغة كالحضارة كا

 كالعرؽ كالمكف.

                                                           
 رابح مرابط، اإلطار المفاىيمي كالنظرم لدراسة المجمكعة العرقية، القكمية، جامعة باتنة. -1

) Revues de l’université Kasdi Merbah ourgla ; numéro 01, 2009 Dafatir). 
 .65مرجع سابؽ، صاليوية" حسف الحنفي، " -2
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فنظرا لمصراعات القائمة في فترة ما بعد الحرب الباردة كبالخصكص الفكضى السائدة  
ـ كانت نتيجة لمجماعات القكمية اإليثنكدينية، فيي المسؤكلة عف تزايد 1980في عاـ 

 نية.الصراعات بأكثر عنفا مقارنة مع جماعات قكمية غير دي

كتجدر اإلشارة ىنا إلى االختالؼ الجماعات اإلثنية المشكمة لمجتمع ما مف حيث  
الديف فالجماعات الدينية ال تكتسب أىمية سياسية إال إذ ترتب عميو تنافس، نزاع، صراع، 
بيف ىذه الجماعات سكاء في مجاؿ القيـ أك الثركة أك السمطة أك غير ذلؾ مف المجاالت 

ثير مف الكتاب بيف مفيـك الطكائؼ كالطائفة إذ يشير المفيـك إلى مجرد كمف ىنا يفرؽ الك
التنكع في المعتقدات كالممارسات الدينية بيف األفراد أك الجماعات التي يتشكؿ منيا المجتمع 
في حيف أف المفيكـ الثاني الطائفي يشير إلى استخداـ ىذا التنكع الديني لتحقيؽ أىداؼ 

 . (1)ثقافيةسياسية أك اقتصادية أك 

فاالختالؼ الديني كتميزه في دكلة ما سبب مباشر لقياـ الصراع في تمؾ الدكلة مثال:  
مختمفة: الطكائؼ األرثكذككسية كالبركتستانية أدياف لطكائؼ المسيحية أك اإلسالمية كا

كالكاثكليكية فيي بمثابة الديانات مختمفة بالنسبة لمجماعات المسيحية، كذلؾ نجد الطكائؼ 
لسنية كالشيعية اإلسالـ تعتبر ديانات مختمفة كذلؾ كىذا ال يعني أف التميز الديني لف يطاؿ ا

اليكيات الدينية األخرل، كالبكذية كاليندكسية كالييكدية كالكثنية كالكنفكشيكسية كالسيخية 
 Les sectesكالبيائية...إلخ. فمف المالحظ في اآلكنة األخيرة بركز ظاىرة الطكائؼ الدينية 

كقد أضحت كمصدر قمؽ لمكثير كخكفا، نظرا لتزايدىا الغير الطبيعي، كلعؿ أف المجتمع 
اليندم كمثاؿ: يمثؿ كاحد مف بيف الحديد مف مجتمعات المعاصرة يؤدم فيو الديف دكر بارزا 
في تحديد طبيعة العالقات بيف الجماعات العرقية عمى نحك يمكف القكؿ أف الطائفية سماتيا 

مف  %70.5ذلؾ المجتمع، فاليند متعددة الديانات حيث يشكؿ اليندكس الكاضحة في 
إجمالي عدد السكاف إلى جانب كجكد أقميات أخرل منيا جماعة السيخ في البنجاب، جماعة 
المسحييف في كيراال، غير أف الطائفة تظير بجالء في عالقة اليندكس كالمسمميف رغـ 

لدينية مف الجماعتيف حيث أف كؿ منيما نظمت انتمائيا إلى ساللة كاحدة فاالختالفات ا
                                                           

 .101مرجع سابؽ الذكر، ص ،"الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر"أحمد كىباف،  -1
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عقيدتيا بما يتعرض مع الجماعات األخرل ظيرت حركة عرقية في إقميـ "كشمير" ذم 
أغمبية مسممة التي جعمت مف االنفصاؿ عف اليند كاالنضماـ إلى باكستاف ىدفا ليا عمى 

م الزاؿ دائرا حتى نحك أدل إلى تأجيج نيراف بيف الدكلتيف أكثر مف مرة كىك الصراع الذ
 . (1)اآلف كمحتمؿ الكقكع في أم كقت

عمكما فإف البركز الطائفي كالتميز الديني في داخؿ الدكلة سبب لتمرد األقمية  
كلجكئيا إلى العنؼ ألف اإلقصاء المعتمد كاالنتقائي لبعض الجماعات اإلثنكدينية يعزز 

يز الديني مشكؿ عكيص في العالقات اليكية لدل تمؾ الجماعة، التي تعاني مف التميز فالتم
 الدكلية كمعضمة الصراعات المعاصرة.
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 المطمب الثالث: أىمية القيم والبناء المعياري.

 *مكونات الثقافة:

 المككنات الثقافية إلى ثالث أقساـ:"رالف لينتونلقد قسـ "

 العموميات:-أ

أخرل في مجتمع آخر مثؿ، بمعنى ثقافة تكجد داخؿ المجتمع إذ تختمؼ عف ثقافة  
طرؽ المبس، الشعائر اليديف، طقكس الزكاج...إلخ. كيكمف دكرىا )العمكميات( في أنيا تقكـ 
بإحياء الشعكر الجمعي كتككيف ركح الجماعة داخؿ المجتمع فيي كسيمة لتكحيد كضماف 

 تماسكو.

 الخصوصيات:-ب

س جميع أفراد المجتمع أم كىي عناصر الثقافة المشتركة بيف مجمكعة مف األفراد كلي 
 اختالؼ في العادات مف المجتع اآلخر ككذلؾ الطقكس.

 البدائل والمتغيرات:-ج

ىي عناصر الثقافة التي تكجد عند األفراد معينيف أم ال تككف مكجكدة عند أفراد  
 . (1)المجتمع جميعيـ

أعيف الرقباء بحيث تعريؼ المعيار: ىك سمطة اجتماعية يخضع ليا الفرد كلك كاف بعيدا عف 
 يؤثر في كثير مف دكافعو سمككو كانفعالو.

I- االجتماعيةالمعايير : 

أىـ ما تنتجو ثقافة المجتمع المعايير االجتماعية كمحددات لسمككات األفراد إذ يعيش  
األفراد مجتمع يتمقى مف خاللو تصكرات عديدة كأفكار كسمككات يكتسبيا مف الثقافة، 

                                                           
، أطركحة الدكتكراه )جامعة "العادات االجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين التقميد والحداثة"فايزة إسعاد،  -1
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مف  Normيارم عمى العديد مف المفاىيـ التي يجب التميز بينيا كالمعيار كيحتكم البناء المع
كىك عبارة عف مقياس يسير بمقتضاه السمكؾ. كالمعايير  Normaالمفظ، الالتينية 

 .(1)االجتماعية عديدة: أىميا األعراؼ، العادات، التقاليد، القيـ، الطقكس، المعتقدات...إلخ

 العادات:-1

 بيار بورديو"نتيجة التكرار فكما يقاؿ "العادة كليدة التكرار" كقد عبر "تأتي العادات  
" في كتابو "الحس العممي" كقد عبر عنو بمصطمح Habitudeعف ضيؽ مفيكـ العادات "

Habitude  أم النزكع الشخصي االجتماعي( فيذا المفيـك يشير إلى عممية إنتاج األفكار(
ير الظركؼ االجتماعية أيضا كاستمرارية ىذا النشاط مع االجتماعية ثـ إعادة إنتاجيا مع تغ

 استمرارية تطكر المجتمع.

 تنقسـ العادات التي يكتسبيا الفرد إلى: عادات فردية كأخرل جماعية.

 العادات الفردية:-أ

ىي ظاىرة شخصية يمكف أف تتككف كتمارس في حاالت العزلة عف المجتمع فالفرد  
تكرار األفعاؿ، تعتبر الغريزة أيضا عضك مف أعضاء العادة يكتسبيا )العادة( مف جراء 

كقاعدة مف قكاعدىا ذلؾ فإف ما تكر الفعؿ الغريزم كتكاتر نجمت عف العادة عنو كصارت 
 ىي الحاكمة، فالغريزة ىي الكاقع الفطرم األكؿ كالعادة ىي الدافع الثاني إلى التكرار.

 العادات الجماعية:-ب

شتركة في مجتمع معيف كمارسيا عدد كبير فمف الممكف أف إذا نشأت عادة تبعا م 
تصبح عادة جماعية فيك مفيـك يستخدـ لإلشارة إلى مجمكع األنماط السمككية التي تبقى 

 كالتفاعؿ مع اآلخريف. By traditionعمييا الجماعة كتتناقميا عف طريؽ التقميد 

رىا: ككيؼ "أف اإلنساف ابف قد تحدث عف أىمية العادات االجتماعية كفس"فإبن خمدون" 
عكائده ال ابف طبيعتو" إف أىؿ البداكة أقرب إلى الشجاعة مف الحضر كأصمو إف اإلنساف 
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ابنعكائده كمألكفو ال ابف طبيعتو كمزاجو، فالذم ألفو في األحكاؿ حتى صار خمؽ كممكة 
المجتمع كلو  كعادة تتنزؿ منزؿ الطبيعة كالحبمة فاإلنساف اجتماعي بطبعو يتأثر كيؤثر في

عكائد كمألكفاتو، يكتسبيا مف جراء احتكاكو مع غيره في المجتمع كالعادات الجماعية نكعاف: 
 .(1)التقميدية كالحديثة

 التقاليد:-2

سيكسكلكجيا اكتس مفيـك التقميد بعدا جديدا يعبر عف مدل ارتباط حاضر المجتمع  
 بماضيو كما يشكؿ أساس مستقبمو.

ة عناصر الثقافة التي تنقؿ مف جيؿ إلى جيؿ عبر الزمف كيميز كالتقاليد ىي بمثاب 
بكحدة أساسية مستمرة، كىي نمط سمككي يتميز عف العادة بأف المجتمع بقبمو عمكما دكف 

 دكافع أخرل عف التمسؾ بسنف األسالؼ.

إذف التقميد ما ىك إاّل عادة فقدت مضمكنيا، فيك يشكؿ ركاسب الثقافية في المجتمع  
تتغير العادات باستمرار بفعؿ االحتكاؾ بالغير أما التقاليد فيي كاتبة ال تأذف كال تعطي كقد 

 .(2)بؿ تحتفظ كتماسؾ الجماعة ثقافيا

ال يحتاج تغير العادات إلى الكثير يحتاج فقط إلى لقاء مع ثقافة أخرل عف طريؽ  
السياسي، االقتصادم القائـ االحتكاؾ المباشر، أما تغير التقاليد فيحتاج إلى كسر في النظاـ 

فإما أف يستبدؿ جذريا نظاـ اإلنتاج االقتصادم كما حصؿ إباف الثكرة الصناعية في أكركبا 
 في القرف التاسع عشر.

ّنما اف تحدث كارثة سياسية، عسكرية ما تغير في المعتقد الديني مع استبدالو    كا 
ّنما اف بالقكة كتؤدم إلى تنصيب سمطة تعمؿ عمى تاميف االستمر  ارية ليذا الكاقع الجديد كا 

 تحدث كارثة طبيعية تغير جذريا في معالـ الكاقع السابؽ.
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 (:Customsالعرف)األعراف – 3

في القانكف العرؼ ىك ما درج لمناس عمى إتباعو مف قكاعد معينة في شؤكف حياتيـ 
 كشعكرىـ بضركرة احتراميا.

مف أشير تعاريؼ ليذا المصطمح نجده عند عمماء عمـ االجتماع كىك ما ذىب إليو  
" عندما أشار إلى أف األعراؼ ىي تمؾ السنف االجتماعية التي تدؿ عمى Sumnerر" "ن"سم

المعنى الشائع لالستعماالت كالعادات كالتقاليد كالمعتقدات كاألفكار كالقكانيف كما شابو 
أك  rightnessتحتكم جانب كبير ما أطمؽ عميو الصكاب  ّنماا، إكخاصة عندما تحتكم حكم

 .(1)كذلؾ مف خالؿ طرؼ السمكؾ المتنكعة Wrognessالخطأ 

فقد كاف العرؼ في الجماعات اإلنسانية األكلى ىك المصدر الكحيد الذم تنبع منو  
ىذه المجتمعات قكاعد القانكف كمازاؿ العرؼ ذك أىمية كبيرة في المجتمعات عديدة رغـ تقدـ 

تقانيا لمتشريع مصدر قكانينيا، فالزاؿ العرؼ في بريطانيا يمثؿ أىمية كبيرة كينطبؽ عمى  كا 
بالعمكميات أم عمكميات الثقافة كالتي تعتبر العادات رالف لينتون" العرؼ ما يسميو "

س الجمعية التي ال مفر مف القياـ بيا كالتي مف الصعب مخالفتيا ألنيا شائعة بيف النا
 . (2)كمرتبطة بشعكرىـ ككجدانيـ

كالفرؽ بيف العادة الجماعية كالعرؼ ىك فرقتككيني، فمكي يتككف العرؼ البد مف تكتر  
 عامميف:

 مادم يتمثؿ بعادة قديمة كغير مخالفة لمنظاـ العاـ. األول:

 معنكم كيتمثؿ بأف يشعر الناس بضركرة احتراـ ىذا العرؼ، كبأنو ىناؾ عقكبة لمف الثاني:
يخالفو بيف العادة فال يمـز لنشكئيا إال تكفر العامؿ المادم، ككذلؾ تختمؼ عف العرؼ بأنيا 
ليست قانكنا، بينما العرؼ قانكف يطبؽ عمى الناس سكاء رغبكا تطبيؽ حكمو أـ لـ يرغبكا 

نما يطبؽ عمييـ إذ قصدكا اتباع حكميا.  فالعادة ال تمـز الناس ذاتيا كا 
                                                           

 .4عبد الغاني عماد، المرجع نفسو، ص -1
 .92مرجع سابؽ، صالجتماعية في التقاليد في الوسط الحضري"، العالقات افايزة إسعاد، " -2



 اليوية كمفسر لمصراعات ما بعد الحرب الباردة                   :الثانيالفصل 
 
 

121 
 

العرؼ مف حيث التككيف كاألثر، كبذلؾ يككف كؿ عرؼ عادة تختمؼ العادة إذف عف  
 كلكف ليس كؿ عادة عرؼ.

 كمف ركافد العادات االجتماعية نذكر:

 الشعائر والطقوس:-

الشعيرة مفردة الشعائر كىي العالقة التي يتميز بيا الشيء عف غيره كيقصد بالشعائر  
ظميا قكاعد نظامية مف طبيعة كالطقكس الدينية، مجمكعة األفعاؿ كالممارسات التي تن

المقدمة أك مكقعة ذات سمطة قيرية ممزمة، ضابطة لتتابع بعض الحركات المكجية لتحقيؽ 
 غايات ذات كظيفة محددة.

كاالحتفاؿ العاـ المصاحب ليا  Ritualsكالشعائر ليست طقكس اجتماعية  
"Ceremony األفراد مف غير أف " الغرض منو تعيف أىمية المناسبة كىي بيذا تؤثر عمى

يتدخؿ العقؿ في األمر، ككظيفتيا أف تنقؿ أحاسيس تتصؿ بحقائؽ كبيرة كبعبارة أخرل يعيش 
الكثير مف عمماء االجتماع أف الكظيفة الرئيسية ىي الكظيفة الرمزية باعتبارىا أداة تنظيمية 

لرمزية كالكظائؼ لمكحدة الجماعية، ككثير ما تؤدم الشارات كالشعارات كالعبارات كالحركات ا
التي تؤدييا القكاعد التنظيمة الكضعية بصكرة آلية في مجرل الحياة اليكمية كخاصة بالنسبة 

 .(1)لمجماعة المينية كالطائفية كالمحمية

 الرموز:-

الرمكز لدل العديد مف العمماء ىي بمثابة كسيمة مثمى لالتصاؿ بيف أفراد المجتمع  
ياتو اليكمية مف سمككيات كىك نابع مف استعماؿ الرمكز، كىي كؿ ما يقكـ بو اإلنساف في ح

فتعتبر القدرة االتصالية ككنيا تمكف األفراد مف التكاصؿ مع بعضيـ البعض فيكتسبيا 
)األفراد( مف جراء تراكـ التراث البشرم كنمك الثقافة كتطكرىا، كتتشكؿ الجماعة الرمكز حيف 

ة غريبة عف الجماعة القدرة عمى استيعاب تتفؽ عمييا بحيث يصبح أم فرد غريب أك جماع
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رمكزىا كبالتالي عدـ االعتماد عمييا كالتأقمـ، فتعتبر المغة مف أىـ الرمكز ألنيا األداة التي 
يتكاصؿ بيا المجتمع البشرم كيتماسؾ بيا أفرادىا، فيي كسيمة لتعبير كنقؿ التراث المجتمع 

بة الكعي الجمعي( بمعنى أف العادات )عر الخشياب"الثقافي كاالجتماعي لذلؾ اعتبرىا "
كالتقاليد تعبر عف مجمؿ التصكرات كالمعتقدات المتعمقة بالجماعة كنستنتج مف ىذا أف ىناؾ 
عالقة بيف المغة كالعادات كالتقاليد ألنو التكجد أفكار كتصكرات بدكف لغة كرمكز لغكية، 

 .(1)لمغكيةكعاداتيا التي تعتبرىا كالتي تنقؿ إلييا مف خالؿ الرمكز ا

 العادات والمعتقدات:-

 المعتقد:

مجمكعة مف المعمكمات كالمعارؼ المتراكمة في ذاكرة األفراد عف حياتيـ كبيئتيـ  
 كعالقتيـ مع بعضيـ كتشكؿ في نفس الكقت اإلطار المرجعي لكؿ مظاىر سمككيـ.

تقدـ ىناؾ عالقة جدلية بيف العادات كالمعتقدات ذلؾ ألف ىناؾ مف العادات التي  
عمى أساس اعتقادم أم ىناؾ جدؿ فيما بيف المصطمحيف ككنو مف المستطاع أف تتحكؿ 
العادة إلى معتقد كالعكس صحيح، لذا أشار العديد مف الباحثيف في عالقة العادات 
بالمعتقدات كاعتبركا أف مجمؿ العادات تنطكم عمى فعؿ مممكس كال معتقد مشترؾ كعمى 

أحيانا يقدسكف العادات كىذا ما يفسر خكؼ الناس مف عدـ  شيء ما، ىذا ما يجعؿ الناس
القياـ بعادات أسالفيـ كقد يؤدم بيـ التعرض لمسكء، كتصبح المعتقدات أعراؼ تتكرثيا 
األجياؿ كتصبح جزء مف عقيدة ىذه األجياؿ كتستمر العادات مادامت متعمقة بالمعتقدات 

بعض، الممارسات كالمعتقدات كالعادات كمكركثات ثقافية كيتناقميا األجياؿ عف بعضيـ ال
كاألفكار ىي الحقائؽ التي تككف المكركثات الثقافية كالتي الزلت مستمرة بحكـ العادة في 

 .(2)مجتمعنا المعاصر نتمقاىا جيؿ عف جيؿ فالعادات تترسخ في الذىف عندما يتعمؽ بالمعتقد

 
                                                           

 .104-103مرجع سابؽ، ص ص العادات االجتماعية والتقاليد بين الوسط الحضري"،فايز إسعاد، " -1
 .120نفس المرجع، ص -2
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 البناء المعياري في المجتمع:

"اإلنساف اجتماعي بطبعو" فقد اعتبر "أرسطك"  الشييرة دور كايم"مف خالؿ مقكلة " 
. ذلؾ نظر لطبيعتو الغريزية المتمثمة في عدـ قدرتو عمى (1)كذلؾ "اإلنساف حيكاف اجتماعي"

االبتعاد عف الحياة االجتماعية كالنظاـ االجتماعي فيعتبر المجتمع عمكما بمثابة بناء 
ذلؾ يعبر عف أشياء معنكية ميزتيا القكة معيارم، حيث يمثؿ األفراد لو حتى كلك كاف 

كاألصالة، كاألف األفراد يشترككف في نظاـ اجتماعي ك يحافظكف بشدة عمى سير ىذا النظاـ 
مف كؿ ما يمحؽ بو الضرر فاألفراد يتصمكف مف خالؿ مشاعرىـ الفردية كيرتبطكف بفضؿ 

ختمفة تماما عف الحياة كجدانيـ الكمي، ينبثؽ عف ىذا المركب المعيارم حياة اجتماعية م
الفردية إذ يضع المجتمع البناء المعيارم في مرتبة عميا ألنو ىك الذم أنتجو كيخمؽ 
اإلحساس بالخضكع كالتبعية، كبذلؾ فيك يتنقؿ في ىذا االمتثاؿ مف الفردانية إلى االجتماعية 

اجتماعي  بمعنى ينتقؿ مف عالمو الشخصي إلى عالمو االجتماعي كالطبيعة البشرية )كائف
بطبعو( ال تمكنو مف العيش بمعزؿ عف مجتمعو كعف ما تمميو عف معاييره كقيمو، لف يصبح 
المجتمع السمطة الحاكمة كالقاىرة كيعمك دائما الفرد كمنو ال يمكف لممجتمع أف يتخمى عف 
بنائو المعيارم، الذم بفضمو يمكنو أف يسطر عمى أفراده كينظـ سمككاتيـ كيضبطيا، 

ر االجتماعية ىي قكاعد لمسمكؾ كألنيا تشكؿ مقياس مف خاللو يحكـ عمى السمكؾ فالمعايي
 أنو مقبكؿ اجتماعية أك مرفكض لذلؾ فالمعيار ىك تحديد ثقافي لمسمكؾ المرغكب فيو.

 القيم:-

تمتاز القيـ بدكر رئيسي كىاـ غير أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار في األكاديمية لمباحثيف  
ت العالقات الدكلية في الفترات األخيرة كالسبب في ذلؾ يعكد بالدرجة كبالخصكص في مجاال

األكلى إلى عدكة الديف في العالقات الدكلية ككاف كراء إرجاع القيـ كالمعايير إلى االستخداـ 
 النظرم كالكاقعي باعتبارىما مككنيف مف المككنات المعيارية في العالقات الدكلية.

                                                           
 .100، نفس المرجع، صالعادات االجتماعية والتقاليد بين الوسط الحضري"فايزة إسعاد، " -1
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"القيمة تطمؽ عمى كؿ ما ىك جدير  أدام سميث":ا "فالمقصكد بالقيـ كما عرفي 
باىتماـ الفرد لالعتبارات مادية أك معنكية أك اجتماعية أك أخالقية أك دينية أك إجمالية". 
كيجدر القكؿ مف ىذا التعريؼ أف القيـ بمعناىا الكاسع تضـ العديد مف العناصر الثقافية 

 . (1) إلخكالمعتقدات...أكليا ثـ الديف ثـ يأتي كؿ مف المعايير 

فالفرؽ بيف القيـ كالمعايير ىك أف المعايير نتيجة لمثقافة كالتراث أما القيـ فنتيجة  
تككيف نفسي تبعا لمفركؽ الفردية اإلنسانية، فالمعايير أكسع شمكلية مف القيـ بينما القيـ ىي 

فردم نحك مبادئ كآراء مبادئ كآراء يتبناىا اإلنساف كتنبع عف نفسو فيي الذات المنطمؽ 
 اآلخريف.

 أىمية القيم في العالقات الدولية:

مع التغيرات البنيكية التي شيدىا العالـ المعاصر كبالخصكص مع انتياء الحرب  
الباردة كسقكط المعسكر الشيكعي كاف دافعا لعكدة التيارات الفكرية كالمطالبة بإعادة النظر 

الدراسات العالقات، حيث صار مف الممكف أف نطمؽ عمى كؿ لألبعاد القيمية كالدينية في 
ىذا "بالمنظكر القيمي" في دراسة كتحميؿ العالقات الدكلية، فمف الصعب تجاىؿ تأثير القيـ 

 في سير العالقات الدكلي كباقي الجكانب المعرفة اإلنسانية. كالمعتقدات الدينية

التخصصات كالحقكؿ المعرفية فشيد مكضكع القيـ اىتماما كبيرا مف العديد مف  
)الفمسفة، الديف، االقتصاد، عمـ االجتماع، عمـ النفس...( كالعمـك السياسية باتت متأخرة في 
تناكلو كالسبب في ذلؾ ىك اعتقاد  الباحثيف كالمفكريف أنو مكضكع صعب قياسو كتحديد 

ث اإلمبريقية لذا أبعاده كعالقتو مع غيره مف المتغيرات فيك يقع حسبيـ خارج نطاؽ البحك 
بدراسة القيـ يرجع إلى كجكد اعتقاد بأف دراسة أف تأخر االىتماـ  "Levitonليفتون" "يرل "

" تقع خارج نطاؽ الفحكص اإلمبريقية كما أنيا ال Value judgmentsاألحكاـ القيمية "

                                                           
سبتمبر -30-، )جامعة قصدم مرباح، كرقمة، مجمة عمـك اإلنسانية كاالجتماعية، عمدخل مفاىيمي"ليمي بككش، " -1

 .56(، ص2017
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الجة " ال تخضع لممعIrrationalتخضع لمقياس كينظر إلييا بمثابة قكل عميقة ال عقالنية "
 .بمعنى انعداـ التطبيؽ كالتجريب ككنيا شيء تجريدم.(1)التجريبية المعممية

فاإلشارة إلى أىمية القيـ كالمبادئ الثقافية كدكرىا في التأثير عمى الجماعات الدكلية  
كمف ىذا المنطمؽ فكال )القيـ كالبناء المعيارم( يمثالف الثقافة: الرؤية متكاممة تندؾ فييا 

كالمعايير كاالعتقادات التي تمثؿ المصدر الذم يمد السمكؾ الحياتي لمفرد كطبيعة القيـ 
تعاطيو مع المفردات السياسية. فيعتبر العامؿ الثقافي مف أبرز عكامؿ في تحديد سمكؾ 
الفكاعؿ الدكلية كىذا انطالقا مف: أف الثقافة ىي خارطة الطريؽ الذىني التي تقـك المعرفة 

السياسي...إلخ بالمحصمة إلى النظرة المختمفة إلى العالـ تفسر الظكاىر  كاإلرشاد كالسمكؾ
السمككيات معينة مثؿ سمكؾ قائد سياسي في مكقفو يعينو ردكد األفعاؿ تجاه األفعاؿ بعينيا 

 بالمكقؼ تجاه تيديد خارجي مثال.

كبأسمكب مغاير فإف الطبيعة القيـ الثقافية تظير مف خالؿ ما يعرؼ بالمنظـك  
كالتي  وليد عبد الحي"عمى حد تعبير الدكتكر " "Cognitive Mapeلمعرفية القيمية "ا

تظير في نظره عمى شكؿ: شبكة الترابطات المنتظمة بيف المعمكمات عف الذات كعف 
 .(2)اآلخريف كعف الككف

 كيفية تأثير القيم ودورىا في الصراعات:-

تي ال تبدأ أف تأخذ بعيف االعتبار يعاني العالـ اليكـ مف مشاكؿ األمف الجديدة كال 
الخمفية الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية لمفرد كالحقيقة أف العديد مف المشاكؿ اليـك متجذرة 
في سكء الفيـ لمديف كالثقافة كالتعصب فاألفراد يتأثركف بعمؽ إيمانيـ كقيميـ كذلؾ. فمف 

ر المنظكمات قيميـ بطبيعة الحاؿ المنطقي أف أم حؿ لمشاكميـ ينبغي أف يأخذ في االعتبا
ففي كثيرا مف األحياف اشتباؾ كتعارض المنظكمات القيـ مع بعضيا البعض تؤدم إلى تفاقـ 

                                                           
يت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ب.ط، ، دراسة نفسية، )الكك ارتقاء القيم"محمد خميفة )عبد المطيؼ(، " -1

 .13(، ص1992
، )مذكرة المجاستير، جامعة مفيوم األمن اإلسالمي في حقل النظريات العالقات الدولية"إنعاـ عبد الكريـ أمكر، " -2

 .68-67ـ(. ص2013األزىر: غزة، كمية االقتصاد العمـك اإلدارية، 
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المشاكؿ كتجعؿ مف الصعب البحث عف حمكؿ طريقة كاحدة لتعامؿ مع ىذه القضايا كىي 
اء الحمكؿ المبنية البحث عف أكجو التشابو كاالختالؼ بيف نظـ القيـ كالمعتقدات المختمفة كبن

 عمى ىذه القكاسـ المشتركة.

اقترحا قضية العالقة بيف األخالؽ كالجماعات الدكلية كيرياف  "ناي" و"شمزنجر"فنجد  
أف الخطكرة بمكاف قياس األخالؽ الدكلية عمى األخالؽ الفردية لعدة أسباب: تبايف أكضاع 

في تشكؿ الفرد كالمجتمع كاألمة مف .فتمعب األخالؽ كالقيـ دكر )إيجابي( مميز (1)أك السمب
جية كتمعباف دكر )سمبي( في تأثيرىا عمى العالقات الدكلية ككنيا تعتبر مصدر لمصراعات 
ذلؾ باختالؼ العكامؿ المادية كالمعيارية فال شؾ أف نظـ القيـ المختمفة ال يتفؽ دائما كأبدا 

 ة.ما غيرىا كىذا بدكره سبب الصراع كالنزاع العالقات الدكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .117، مرجع سابؽ، صفي العالقات الدولية" البعد الثقافيإكراـ بركاف، " -1
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 توضحي، لمتعرف بالمنظومة المعيارية.        عنوان: مخطط 

 (: يمثل البناء المعياري وخططة2الشكل رقم)

 من اعداد: مجيود شخصي
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 الثاني:خالصة الفصل 

مف كؿ ما سبؽ نستنج ما يمي، بعد تناكلنا في ىذا الفصؿ لتعرفمميكية كتناكؿ  
نماذجيا كمككناتيا كمصادرىا ككظائفيا كمف تحميؿ لمدكر اليكياتي في العالقات الدكلية )ىي 

 كمككف لو لقدرة عمى خمؽ الصراعات(.

كاليكية كالتراث، جاءت خالصة القكؿ أف المعايير الثقافية مف القيـ كالديف كالمغة  
عبر التاريخ مف الصراعات، فيي معطيات التجربة التاريخية التي تتككف باأللكاف كالمكاف 

 كبالخصائص التي تمتاز بيا األمـ كالشعكب كالتي أبدعتيا كطكرتيا.

فقد خمصنا لمعظـ العناصر التي تقـك عمييا اليكية كالتي ىي بمثابة األسس  
اعة، ككيفية تفاعؿ ىذه العناصر فيما بينيا كلسيادة عنصر محدد أك التشكيمية ليكية الجم

عناصر محددة في جماعة ما عف غيرىا تككف نتيجة عكامؿ كأسباب قد تساعده عمى بركز 
عناصر في مقابؿ عناصر أخرل، كاليكية في غاية األىمية منيا تنطمؽ المصالح حيث 

متابعة مصالحيـ الخاصة إال إذا عرفكا  الناس ال يمكنيـ أف يفكركا أك يتصرفكا بعقؿ في
 أنفسيـ، فسياسة المصالح تفترض أك تمـز كجكد اليكية.
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 يقذيح انفصم:

األقميات في معظـ دكؿ العالـ دكر في استقرار أك عدـ استقرار الدكلة التي  تمعب
تعيش فييا، األمر الذم يجعؿ مف ىذه األقميات محؿ اىتماـ لصناع القرار في الدكلة القكمية 
كىذا ما نالحظو في كؿ مف العراؽ )األقمية الكردية( كفيؿ إسبانيا )الكتالنا(، المتاف تعانياف 

كية كىذا المفيكـ مف الناحية السياسية لديو أىمية: ذلؾ ألف مكضكع األقميات مف أزمة الي
سبب في قياـ ىذه األزمات كالتي بدأ تسميمو عمى مختمؼ األصعدة كما ىك معركؼ لمعامة 
بأف األقمية جماعة تشترؾ في كاحدا كأكثر مف المقكمات الثقافية أك الطبيعية أك عدد مف 

يمات كأنماط خاصة، لمتفاعؿ كينشأ لدل أفرادىـ كعي بتميزىـ في المصالح التي تكرسيا تنظ
مكاجية اآلخريف، لذا فنتيجة لمتميز السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ضدىـ جعميـ 
متضامنيف كمدّعميف، أما بالنسبة لميكية التي تعتبر معطى جكىرم تاريخي كيكتسبيا الفرد 

فكرية داخؿ حقؿ مجتمعي فالعنصر اليكياتي عبر الممارسات االجتماعية كاالقتصادية كال
فعالية كبيرة في العالـ المعاصر إذ تـ إكتشاؼ حضكره في قمب مناطؽ النزاعات العالمية، 
فيكصؼ التنكع اليكياتي، المجتمعات الحديثة بأّنو جزء مف التراث الثقافي، كالمغكم كالسكني 

راع يصبح أحد مكلدات العنؼ كما غير أّنو عندما يصبح مستجيب لممحفزات اإلنقساـ كالص
 ىك الحاؿ في العراؽ كلذا سنتناكؿ في ىذا الفصؿ ثالث مباحث. 
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    تمثؿ إقميـ كردستاف العراؽ. :(1رقم) خريطة
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 إقهيى كشدستاٌ )انؼشاق(  انًثحث األول:
 

 انًىقغ وانتشكية انهىياتي انًطهة األول:

الكردية، البحث عف أصؿ الكركد جذكرىـ سنعرض في ىذا المبحث، اليكية القكمية 
 كحدكدىـ الطبيعية كالقكمية، كأخيرا المغة الكردية.

 التعريف باألكراد:-1

لمبحث في أصكؿ أم شعب مف شعكب العالـ البد مف العكدة إلى استئصاؿ جذكرىـ  
كذلؾ، بالرجكع إلى أرضو كلغتو كعرقو، غير أّنو في مثؿ حالة الشعب الكردم يصعب 
إثبات ىكيتيـ كيتعذر ذلؾ لغياب الشكاىد التاريخية الدائمة كصعكبة التحقيؽ مف صحتيا، 

يختمؼ المؤرخكف حكؿ نسب شعب أكاصمو كما اختمفكا، حكؿ بأّنو "منذر الموصمي" لذا يقكؿ 
الشعب الكردم خاصة مف عمماء األجناس مؤرخكف األقكاـ كالشعكب القديمة، كنجد رأم 
ليؤالء يتفؽ مع اآلخر. كما لـ يقطع مؤخر أك عالـ برأم حاسـ فيكيكرد عدة آراء ثـ يعطي 

فتقار لما يشكؿ سندار أك مستند لك أحد منيما مجرد ترجيع كىذا شيء طبيعي بسبب اإل
عمميا في البحث التاريخي، كيرجع "منذر المكصمي" بسبب ذلؾ إلى أّنو ليس لألكراد، ماضي 

 .(1)قديـ معركؼ بالدقة، كال ما يدؿ أك يعرؼ بيـ التاريخ البعيد البعيد 

في ىذا الصدد تبرز أسئمة عدة ىي أليس في ذلؾ مبالغة كبيرة؟ ككيؼ لنا أف نضـ  
ف الشعكب كاألجناس األخرل ليا كؿ شيء طبيعي، ماضي كتاريخ قديـ كاضح كمتفؽ أ

عميو؟ بمعنى أاّل تعاني باقي الشعكب كاألقكاـ األخرل صعكبة في تحديد أصكليا كجذكرىا 
كاألكراد؟ يمكف إرجاع السبب الرئيسي في عدـ كجكد أصؿ حقيقي لألكراد ىك الكاقع 

لؾ ألف الدراسات التاريخية حكؿ أصؿ كجذكر الكرد تتأثر السياسي الذم يعانيو األكراد ذ
 كتؤثر بالمكاقؼ السياسية حكؿ المسألة الكردية بصكرة عامة.

                                                           
 .107، ص1986، دار الغصكف: بيركت 1ط"عرب وأكراد "رؤية عربية لمقضية الكردية"، منذر فكضمي:  - 1
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باعتبار األرض ركف جكىرم مف أركاف تككيف الدكلة، فيي كذلؾ أحد أىـ العناصر  
ف، التاريخ، األساسية في تككيف ىكية أية أمة باإلضافة لمعناصر األخرل كالثقافة المغة، الدي

عمى ارتباط األرض )المكاف( "صامويل ىتغون" األصؿ، االعتقاد، االقتصاد... كيؤكد 
باليكية حيث يقكؿ: "ينتمي الناس بقكة إلى األماكف، التي خمقكا كعاشكا فييا كالتي كفؽ 
لمظاىرة الجماعة، الصغيرة، تمثؿ تماثميـ مع بمدانيـ ككؿ كعمى نحك آخر قد ينتمكف إلى 

 . (1)رافية كالطبيعية التي يعيشكف فييا األرض العامة الجغ خصائص

لذا مصطمح الكرد، يستخدـ لمداللة عمى الشعب الكردم الذم عامة يعتبر نفسو  
السكاف األصمييف لممنطقة كردستاف كالتي تشمؿ أجزاء متجاكرة مف العراؽ، تركيا، إيراف، 

كلى التي كانت تقطف كردستاف منذ فجر سكريا كالتألؼ األكراد مف طبقيتيف مف الشعكب فاأل
التاريخ كأطمؽ عمييا شعكب جباؿ زاكركس كىي شعكبكؿ مف ككرتي، جكتي، جكدم، 
كاسام،، سكبارم، خالدم، متياني، ىكرم، نايرم كىي أصؿ قديـ جّدا لمقـك الكردم كالطبقة 

ر قبؿ الميالد الثقافية ىي طبقة اليند أكركبية التي ىاجرت إلى كردستاف في القرف العاش
كأشترطت كردستاف مع شعكبيا األصمية كىـ الميديف كالكاردكخيف كظيرت كممة كردستاف ال 
يعترؼ بيا قانكنيا كالدكليمار كىي ال تستعمؿ في الخرائط كاألطالس الجغرافية كما أّنيا ال 

 . (2)تستعمؿ رسميا إاّل في إيراف

فغالبيتيـ مف المسمميف السنة كىـ ينتمكف في األصؿ إلى القبائؿ التي ىاجرت مف  
كسط آسيا كاستقرت عمى الحدكد المجاكرة لمنطقة الشرؽ األكسط ىذه األقمية لميتسنى ليا 
يكما أف تككف دكلة مستقمة بإستثناء ما قاـ بو الحزب الديمقراطي الكردم، حيث أعمف قياـ 

ـ التي لـ تعمر طكيال 1948قانكف األكؿ،  15الكردية في "مياباد" في الجميكرية الشعبية 

                                                           
، دار الرأم 1التحديات التي تكاجو اليكية األمريكية، تر: حساـ الديف خضكر، ط"من نحن؟"، صامكيؿ ىنغكف،  - 1

 .63، ص2005لمنشر، دمشؽ، 
أكراد العراؽ نمكذج، أطركحة الماجستير، جامعة "األقميات وأثرىا في استقرار الدولة القومية"، فايز عبد اهلل العساؼ،  - 2

 . 48، ص2010-2009الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، كمية األدب، قسـ العمـك السياحية، 
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حيث أف المنطقة ما لبثت أف تقاسميا الدكؿ المجاكرة ليا )االتحاد السكفياتي، غيراف، تركيا، 
 . (1) العراؽ، سكريا(

 *الموقع:

I-:نبذة عن إقميم كوردستان العراق 

 التعريف باإلقميم:-1

عراؽ في قارة آسيا في المنطقة الشمالية الشرقية مف جزء الكطف يقع إقميـ ككردستاف ال 
العربي، األسيكم يبمغ سكانو قرابة خمسة مالييف كنصؼ مميكف نسمة كيتمتع بحكـ ذاتي 
يراف مف الشرؽ كبقية مناطؽ العراؽ إلى  تحده تركيا في الشماؿ كسكريا مف الغرب، كا 

 الجنكب.

 كالمعركفة كرديات "ىكلير".العاصمة اإلقميمية ىي محافظة أزبيؿ  -
 المغة الرسمية، الكردية باإلضافة إلى العربية. -
 رئيس اإلقميـ: مسعكد بارزاني. -
 رئيس الكزراء: نكجيرقاف بارازاني. -
 . (2)العممة: الدينار العراقي -

 

 

 

 
                                                           

 ـ.1419-1،1998دار المنيؿ الباني، ط"، 1995-1945"النزاعات اإلقميمية في نصف القرن د.عمي صبح،  - 1
 جغرافية إقميـ ككردستاف، أخبار، حككمة إقميـ ككردستاف. - 2

Wed, 2 May 2018-01 :02h Exbil, GMT+3. 
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 جغرافيا:-2

يتألؼ إقميـ كردستاف مف كافة مناطؽ محافظة "أربيؿ"، "السميمانية"، "كرككؾ"،  
"دىكؾ"، فاتفقت جؿ البحكث التاريخية كالجغرافية عمى أّف جباؿ "ىمريف" ىي الحدكد 

الذم  2كـ 78736إقميـ ككردستاف كالعراؽ، تبمغ المساحة الجغرافية لإلقميـ  الفاصمة بيف
 مف المساحة الكمية لمعراؽ كىي تضـ المحافظات كالمناطؽ التالية: %18مف يشكؿ أكثر 

 السميمانية، كرككؾ، دىكؾ(.المحافظات )ىكلير،  -
في محافظة نينكم عّدا قضية المكصؿ كبعاج كخضر، أقضية  كاألقضيةكؿ النكاحي  -

 خانقتيف كمندلي ككفرم ما عدا ناحية بمدكز في محافظة ديالي.
 . (1) الككيتمركز قضاء بدرة في محافظة كاسط في  -

 اقتصاديا:-3

لالستقرار يبنى االقتصاد في إقميـ كردستاف عمى دخؿ النفط كالزراعة كالسياحة نتيجة  
إقميـ كردستاف مف الناحية االقتصادية، مقارنة بمناطؽ أخرل في العراؽ فيي أكثر تقدما  في

مف عائدات برنامج  %13تاريخيا، قبؿ سقكط صداـ حسيف، كانت حككمة اإلقميـ تمقى نسبة 
 النفط مقابؿ الغذاء.

كفرة حككمة اإلقميـ أربعة مميارات دكالر مف كاردات كبرنامج  2003ففي نياية عاـ 
النفط مقابؿ الغذاء دكف أف يصرؼ. فبعد سقكط نظاـ صداـ حسيف كاالستقرار الذم عاشتو 

ة حككمة اإلقميـ العراؽ مف نزاعات العنيفة المنتشرة، كانت ثالث محافظات تابعة لسمط
 . (2) كردستاف كىي المحافظات العراقية الكحيدة التي كصفيا الجيش األمريكي )باألمنة(

                                                           

 www.kvg.orgمكقع إقميـ كردستاف.  -1 
2018 Kurdistan democratic party ;KDP.wed, 2 may 2018, 01 :07h.  

 المرجع نفسو. - 2

http://www.kvg.org/
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تـ حفر أكؿ بئر نفطي بعد تحرير العراؽ في إقميـ كردستاف كالتيتـ  2006كفي عاـ 
حفرىا مف قبؿ شركة نركبيجة لمطاقة باسـ )دم، أف، أك( كتبيف أف الحقؿ النفطي يحتفظ بػ 

برميؿ نفط يكميا  5000تـ استخراج  2007مميكف برميؿ نفط في بدايات عاـ 100
إناستقرار إقميـ كردستاف أصبح سبب لينتقؿ التطكر االقتصادم إلى األجزاء األخرل مف 

عممو كرئيس مجمس الكزراء في  "نيجرفان بارزاني"العراؽ، فبعد عممية تحرير العراؽ كمباشر 
االنفتاح كالتكسع االقتصادم كالتجارم كالبناء كاإلعمار،  إقميـ ككردستاف بدءت عممية

كبالتطكر االقتصادم أصبحت المنطقة، ككردستاف مستقرة كمزدىرة كفقط بؿ ليا مكانة 
سياسية ممحكظة، حيث تـ فتح قنصميات كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كالعديد مف 

 الدكؿ األكركبية كالعربية.

II-ممجتمع الكردستاني:التركيب اليوياتي ل 

يعيش األكراد في الشرؽ األكسط مف آسيا الغربية كىذه المنطقة يطمؽ عمييا بػ  
منذ القرف الثاني  كردستان )تعني بالد الكورد أي الكرد: الشعب، ستان، موطن أو مكان(

عشر، بحيث تعد مكطنيـ التاريخي حتى إّف ال يعترؼ بيا كدكلة إاّل أّنو يمثؿ الكطف جكىر 
 ألساسي لكجكد المجتمع الكردم كسائر المجتمعات األخرل.ا

كعمكما منطقة كردستاف منطقة جبمية قاسية طبيعيا فيي جبمية قاسية طبيعيا فيي  
 جبمية كقرة فصعكبة العكامؿ الطبيعية مّكنت مف تطكر كرقي كردستاف كاف لو أثراف:

كتقاليده كثقافتو عمى  فمف ناحية ساعدت الشعب الكردم عمى االحتفاظ بيكيتو كلغتو -
مر القركف رغـ كؿ الغزكات العربية كالتركية كالفارسية لألرضية كاحتالليا كمف ناحية 

بعض المؤرخيف أّنيا بدأت )المدينة  يراىاأخرل عزلتو إلى حد كبير عف المدينة كالتي 
 . (1) في ككردستاف(

                                                           
مكة المكرمة، كمية  13h: 9، 23/05/2006الجريدة الرئيسية، "بنية المجتمع الكردي"، د.طاىر حسر الزيبارم،  - 1

 (Aldjazeera Media Network)اآلداب، جامعة صالح الديف، أربيؿ. 
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حاكلت تقديرىـ فمف الصعب إحصاء عدد سكاف كردستاف غي أف بعض الدراسات  -
مميكف كىؤالء السكاف المكزعكف بيف أربعة دكؿ بصفة أساسية، فتطكر  40بنسبة 

الشعب الكردستاني إجتماعيا نظرا لمعكامؿ العديدة التي ساعتيـ في ذلؾ أبرزىـ 
تفاعميـ مع الطبيعة التي ميزت مكطنيـ كتنكعيـ الذم أكجد سمات إيككلكجية خاصة 

 في كردستاف.

 يما يمي )السمات(:يمكف حصرىا ف

تنكع الشعكب كالثقافات التي عاشت في المنطقة إلى جانب الكرد كالتي تمازجت عبر  -
التاريخ مف أرية كسامية كعربية كأرمنية كتركمانية كأشكرية ككمدانية، مما أدل إلى 
تككيف مجتمع تنكعي كىذا التنكع في حّد ذاتو قد يككف مصدر ثراء، ثقافي لممجتمع 

 ف يككف أيضا مصدر قمؽ كتكر كامف كظاىر.كما يمكف أ
يراف كتركيا كسكريا  - نشكء  أقاليـ ليا مزايا الخاصة بعد تقسيـ كردستاف بيف العراؽ كا 

كأرمينيا مف حيث العادات كالتقاليد كاألعراؼ كتأثرىـ بثقافة بمدانيـ المستعمر رغـ 
 ية الجغرافية.كجكد أقمية عديدة لممجتمع الكردم فإّنيا إمتداد كاحد مف الناح

ظيكر ديانات كمذاىب متعددة، منيا البيانات التكحيدية الثالث، الييكدية، المسيحية،  -
اإلسالمية( زيادة عمى ذلؾ ظيكر مذاىب أخرل غير إسالمية كاليزدية كالكاكائية 

 .(*)"إثنوغرافيا"كالعممية كغيرىا مما شكؿ متحؼ 
خاصة بعد االنتفاضة الربيعية  تزايد أىمية كردستاف إقتصاديا كحضاريا كسياسيا -

يراف كسكريا إلى حد ما مف جية كمف جية 1991كاليجرة المميكنية عاـ  ـ إلى تركيا كا 
 . (1)أخرل بسبب مكارده المعدنية كالنفط كغيرىا

 
 

                                                           
 ىي مف العمـك اإلجتماعية تعني بكصؼ الشعكب كاألقكاـ.إثنوغرافيا:  – (*)
     Aldjazeera Media Network مرجع سابؽ د. طاىر حسف الزيبارم.  - 1
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 المغة الكردية:-1

يرانية كىي جزء عائمة المغات اليند   تنتمي المغة الكردية إلى مجمكعة المغات اليند كا 
كأكركبية كتشمؿ المغة الكردية عمى الميجات كثيرة تختمؼ اختالؼ شديد مف الشماؿ الغربي 

 . (1)إلى الجنكب الشرقي

 فالمغة الرسمية في منطقة كردستاف ىي الككردية باإلضافة إلى العربية. 

المساءلة المغكية في المنطقة: تمعب المغة دكر ىاـ في ترابط أبناء األقمية الكاحدة  -
كالتعبير عف ىكيتيـ كمشاعرىـ كلذلؾ فالمغة الكردية كاف ليا دكر مميز في البعد 
االجتماعي كالثقافي لممشكمة الكردية رغـ تأثرىا بالمغة العربية التي ىي لغة القرآف 
كمنو أصبحت المغة صيغة لمتمايز بيف المجتمع الكردم، كالعربي فيك سبب مباشر 

العراؽ خصكصا حيث أّف األكراد يشعركف بالتيميش لعدـ تحقيؽ التكامؿ القكمي في 
كاإلغتراب كعدـ إمكانيتيـ تحقيؽ تطمعاتيـ القكمية إاّل عبر نظاليـ مف أجؿ تمؾ 

 التطمعات.

 العادات والتقاليد:-2

تتمثؿ العادات كالتقاليد في البيئة الكردية المختمفة كسنذكر ما رصده المستشرفكف  
 :(2)"تومابوا"كأكردىا المستشرؼ كالرحالة عف المجتمع الكردم 

احتراـ العائالت النبيمة فيـ ينظركف )سكاف الكرد( بإجالؿ كبير إلى إحفاء رؤساء  -
، إاّل 20كمطمع القرف  19األسر التي ناظمت مف أجؿ الشعب الكردستاني في القرف 

 أّف ىؤالء األحفاد لـ يقكمكا بالكاجب تجاه قكميـ لكف المجتمع مازاؿ ينظر إلييـ
                                                           

1 - Mohmed,Serif, « Derince à la langue kurde », Paris : Ed Harmattan, N°09, avril, 2008, 
p.29. 

، كمية  مكة المكرمة 13h: 9. 23/05/2006د.طاىر حسك الزيبارم، بنية المجتمع الكردم، الجريدة الرئيسية.  - 2
 (Aldjazeera Media Networkاآلداب، جامعة صالح الديف أربيؿ. )
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كأحفاد لساللة طّيبة كمثؿ ىذا ينسحب عمى أحفاد األسر الدينية، أك أحفاد رؤساء 
العشائر كالكجياء رغـ أّف ىؤالء األحفاد ال غنى ليـ اليكـ أّف مثؿ ىذا السمكؾ يمثؿ 
كفاء مف الكرد إزاء قادتيـ السياسييف أك الدينييف أك االجتماعييف. ىناؾ عادة أخرل 

كىي عادة الثأر. كأف تنعدـ في المدينة فيي قائمة في القرل،  في المجتمع الكردم إالّ 
فالثأر الكردم ىك مظير مف مظاىر اإلنتقاـ يمجأ إليو الشخص المعتدل عميو كعمى 
عكس الثأر العربي أك الثأر العشائرم بكجو عاـ فإّف لمثأر الكردم مسؤكلية عائمية 

 كليس عشائرية أك نسبية كما في المجتمع العربي.
ما ظاىرة تعدد األبناء فما زالت ليا قيمة أساسية في المجتمع الكردم الحضرم، أ -

بصكرة عامة كفي المجتمع الريفي بصكرة خاصة كتفضيؿ األبناء الذككر عمى اإلناث 
 شائع أيضا. حيث تقاس قّكة األسرة عف طريؽ أبناءىا الذككر. 

 المجتمع الكردي بين التدين واالنفتاح عمى الغرب:-3

إّف القيـ التي تتحكـ بعالقات ضمف العائمة الكردية، قد تتحكـ إلى حّد بعيد بعالقات  
ضمف المؤسسات األخرل في المجتمع بمعنى مؤسسات الدينية، السياسية، التربكية العممية، 
كبالرغـ مف ظيكر القيـ السمفية كاألصكلية كالقدرية كغيرىا كيشيد المجتمع الكردم في 

لية منذ فترة التسعينات أك بالتحديد استقالؿ كردستاف عف الحككمة المركزية المرحمة االنتقا
في تعداد بظيكر قيـ جديدة في المكقع الكردم خاصة عند الشباب كقيـ اإلنفتاح عمى 
الغرب، بمعنى تأثير ثقافة العكلمة كالغزك التكنكلكجي عمى المجتمع الكردم مما يجعمو يبتعد 

عف تقاليده القديمة كىكذا التصارع في المجتمع الكردم المعاصر عف ثقافتو األـّ كيتخمى 
تيارات عديدة تميؿ باتجاه السمفية مف ناحية كالمستقبمية مف ناحية أخرل، باألخص عند 
الجيؿ الصاعد مف الشباب الكردم الرافض لمماضي كالتقاليد كينمك ىذا الصراع  كيتجمى في 

تجاىات الفكرية كمختمؼ النشاطات اإلنسانية كمف القيـ الحياة اليكمية كالحركات السياسة كاال
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االجتماعية كذلؾ التي ظيرت بعد فترة التسعينات مف القرف العشريف، نجد ظيكر قيـ 
 .(1)التعديدية السياسية كقبكؿ الرأم اآلخر كالديمقراطية كالمكاطنة، كقيـ التغرب عف المجتمع

 العالقة مع الشعوب المجاورة:-4

خ عالقة الشعب الكردم مع الشعب العربي إلى ما قبؿ ظيكر اإلسالـ ترجع تاري 
كتكاطدت ىذه العالقة أثناء الفتكحات اإلسالمية التي شارؾ فييا األكراد فرغـ الصمة الكثيقة 
بيف الشعبيف الكردم كالعربي، إاّل أّنو نجد الرأم العاـ العربي أم غالبية الشعب العربي ال 

الشعب الكردم، كعف قضاياه كعف تأثير حؿ القضية الكردية عمى يعرفكف سكل القميؿ عف 
 األمف القكمي العربي خاصة كعمى استقرار المنطقة عامة.

كقد تسبب اإلعالـ العربي بمرجعياتو غير المنصفة كالغير دقيقة في تناكؿ القضايا  
ؿ ثانية في حيف الكردية إلى تشكيو في اليكية الكردية، حيث باتت تكصؼ عربيا بأّنيا إسرائي

أّنيا فمسطيف أخرل، كىذا ما عزز قكة الشعكر لدل األكراد بأّنو ال يكجد فرؽ بيف النظاـ 
البعثي كالشيعي الكردم كالسني أخر في العراؽ، فإّف التعامؿ العربي الخاطئ مع قضية 
 الشعب الكردم كاف نتيجة لمساءلة الغكية كىذا ما أدل إلى رد فعؿ معاكس مف قبؿ الكرد

 الذيف صاركا راغبيف في دراسة المغة األجنبية )اإلنجميزية( دكف العربية كمحك المغة األـ.

 البعد الديني: (2

فغالبية الكرد مسممكف، كأكثرىـ  الديف اإلسالمي ىك ديف األغمبية في إقميـ كردستاف، 
لكرد مف أىؿ السنة كالجماعة، كقبؿ دخكليـ اإلسالـ في القرف السابع الميالدم كاف ا

يعشقكف الديانة الزرداشتية التي لـ تعرؼ إاّل بيف األقكاـ أالرية كلقد تحكؿ الكرد عاـ العشريف 
 لميجرة مف الديانة الزرداشتية إلى اإلسالـ دكف أف يمركا بالمسيحية.
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كينتمي غالبية الكرد إلى المذىب الحنفي، كيعز الباحثكف انتماءىـ ليذا المبحث إلى  
بكر لمحكاـ السسنة ككذلؾ نشاط عمماء الديف الكرد الذيف درسكا العمـك خضكع كردستاف الم

الدينية في المدرسة النظامية ببغداد أثناء الخالفة العباسية التي كانت تتبيف المذىب الشافعي 
كتشتريف الككرد الطرؽ الصكفية التي تختمؼ عف بعضيا اختالؼ بسيط كأكثر الطرؽ 

الطريقة التقشيدية، كقد لعب رجؿ الديف الذم يدعى )مال( في شيكعيا ىي الطريقة القادرية ك 
يجابي في الحركة الكطنية التحريرية الككردية مف حيث الكالء  ككردستاف دكر بارز كا 

 .(1)كاالنخراط فييا

كبيف الكرد، فضال عف الديف اإلسالمي اتباع األدياف كالمذاىب األخرل، كالمسيحية  
كاليزدية كالعمى الالىتيف كالعمكييف كأىؿ الحؽ كالكاكائية أما الييكد في كردستاف العراؽ، فقد 

        ، كىـ معركفكف اآلف كجالية كردية ييكدية.         1948ىاجركا إلى إسرائيؿ بداية عاـ 

كلمبعد الديني في إقميـ كردستاف دكر سمبي كمصدر قمؽ لألمف اإلقميـ ذلؾ يتمثؿ في  
االغتراب الديني كىك ما تركت البيئة المتنكعة لممجتمع الكردم تأثير عمى معتقدات الكرد 
الدينية كىذا ما جعميـ يميمكف أكثر لالعتقاد باألشياء المممكسة، أكثر مف اإليماف بالرمكز 

د تـ تفسير ىذا الميؿ إلى االنحرافات الكثير مف اإلسالـ التي تبناىا مجمكعات المجردة كق
عديدة مف الكرد باإلنتماءإلى ديانات تحاكؿ أف تترجـ الرمكز الدينية المجردة إلى معاف 
كاقعية مممكسة، كما قد يفسر ىذا الميؿ إيماف الكرد باألكلياء كالشيكخ كالشخصيات الدينية 

 .(2)عميو جميع الكتاب كالرحالة الديف كرسكا المجتمع الكردمكىذا ما إتفقكا 

إف الديف )إف رعفناه ككاقع اجتماعي كليس كنصكص( ال يستطيع في المرحمة الراىنة  
التي يمر بيا المجتمع الكردم أنيشكؿ حركة إنقاذ ثكرية في المجتمع كىذا ما أكده بعض 

كتشكيؿ البرلماف  1991تفاضة الربيعية عاـ عمماء االجتماع، ألف المجتمع الكردم بعد االن
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، كحتى اآلف ىناؾ ظيكر لمقيـ جديدة في المجتمع كالكاقع 1992الكردم كالحككمة عاـ 
االجتماعي الحاضر عمى كاقع طائفي أكثر منو كاقع ديني كذلؾ لالنتشار الكعي كالشعكر 

اسي مستقؿ ليـ، القكمي لدل الكرد بصكرة عامة أكثر مف أم كقت مضي بكجكد كياف سي
 فضال عف العامؿ اإلثني )العرقي(.

كىناؾ عامؿ آخر يكرس حالة اإلغتراب في الديف كىك الشعكر العاـ السائد لدل  
األكراد باحتالؿ أراضييـ مف قبؿ الحككمات اإلسالمية المجاكرة عمى أساس أّننا إخكة في 

احتالؿ أرضي الكرد منذ ظيكر الديف ال فرؽ بيف عربي كأعجمي إاّل بالتقكل، مما أدل إلى 
 .(1)الدكلة األإسالمية باسـ الديف حتى اليـك

كرغـ أّف المجتمع الكردم محافظ كمتماسؾ بالمعتقدات الدينية كىذا ما ركز عميو  
د.طاىر حسك الزيبارم في دراستو حكؿ التنشئة الكردية السياسية كاالجتماعية في كردستاف 

( حيث األىمية لدل شباب الجامعات الكردية، غير أّف فيرل أف )اليف يتأتى بعد الكطف
تيارات سياسية عّدة تنامت في المجتمع الكردم في عقد السبعينات مف القرف الماضي مثؿ: 
الكىابية، كاإلخكاف المسمميف عكس ىذا التسمسؿ ككضعت الكالء الديني قبؿ الكطني كتبيف 

سالمية الكردية، كاالتجاه اإلسالمي لكردستاف ىذا االتجاه قكل إسالمية كردية مثؿ الرابطة اإل
 العراؽ كالحركة اإلسالمية الكردية كالجماعة اإلسالمية.
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  انًطهة انثاَي: 

 انخهفيح انتاسيخيح نًشكم انهىيح في اإلقهيى كشدستاٌ.

 أزمة اليوية في كردستان العراق:-1

األدياف كطكائؼ كممؿ تنشأ أزمة اليكية في أم مجتمع مف الدكؿ نتيجة لتراكمات  
كقكميات بمعنى تتشكؿ مف خالؿ مراحؿ تاريخية تنصير داخؿ عناصر كالقيـ كالمغكية 
كاالجتماعية كاإلثنية كاالقتصادية كالثقافية إاّل أّف الطبيعة اليكياتية العراقية لمتطرح ماىية 

لمتداكؿ بحيث تـ األدياف كالطكائؼ كالمذاىب كالجماعات التي تتككف منيا، المجتمع العراقي 
كضع ىذه القضية في حقؿ المحرمات مما أدل إلى تحكؿ ىذه الجماعات إلى طرائؽ كأقكاـ 

 كاثنيات مغمقة نتج عنيا اإلنقسامات السياسة كالصراع بشأف السمطة السياسية.

لف فتحية لمتركيبات المجتمعية لمعراؽ تبمكرت مجمكعة مككنات تمركز حكؿ اليكيات  
ينية( مما شكؿ صداـ بيف اليكيات داخؿ المككف العراقي مما بيف ىـ في د-قكمية-)إثنية

 إحداث تفكؾ.

 فتعكد أزمة اليكية األقمية الكردية في العراؽ إلى ظيكر إلى أسباب عدة أبرزىا: 

كجكد مخزكف تاريخي ضخـ، قائـ عمى تمثيالت تاريخية كدينية كانغالؽ ىذه  -
 جكد إيديكلكجيات فالفية.الجماعات عمى بنية معرفية إضافة إلى ك 

أزمة اليكية التي تعصؼ بالمجتمع العراقي كالمتحكؿ تاريخيا ككقكع المجتمع بيف  -
ىكيتيف المباستيف ىكية "سياسة" لـ تتبمكر كىكية دينية قادرة عمى إعادة إنتاج نظاـ 

 الفركقات.
لعقائد، تكظيؼ الرأسمالي الرمزم لمجماعات الدينية كالعرقية كالعراقية )األفكار ا -

 .(1)التقاليد( التي تشكؿ محرؾ لمتكترات المستديمة بيف األقمية الكردية كالدكلة العراقية
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 تاريخيا:

قامت بتقسيـ ىذه،  1918في فترة االحتالؿ البريطاني لمعراؽ )الكاليات الثالث(  
الكاليات إلى محافظات، إذ قامت بتقسيـ ىذه الكاليات إلى محافظات إذ قامت بتقسيـ 

مكصؿ إلى أربعة محافظات، إذا قامت بتقسيـ ىذه الكاليات إلى محافظات إذ قامت بتقسيـ ال
المكصؿ إلى أربعة محافظات كىي: المكصؿ، أربيؿ، السممانية ككرككؾ ككذلؾ تـ إضافة 

كفي الكقت الذم ضمت فيو كؿ مف أربيؿ كالسممانية  1970محافظة درىكؾ في عاـ 
اب التي شجعت ىذه األقميات العراقية كانت متباينة ما بيف العظمى مف األكراد كجّؿ األسب

عشائرية كقكمية، حيث كانت في البداية عشائرية بحثة كتحكلت في الثالثينات كاألربعينات 
( كحزب زكارم 1939إلى قكمية بعد أف تـ تأسيس أحزاب السياسة كردية مثؿ حزب ىيك )

ثـ جاء العيد الجميكرم ليعيش األكراد  (1946(، كالحزب الديمقراطي الكردستاني )1945)
رغـ محاكالت الثكرات كرد الفعؿ، مف قبؿ الجيش كاألجيزة األمنية لجعؿ العراؽ الدكلة 
الكحيدة مف بيف الدكؿ التي يسكنيا األكراد تعترؼ بالكجكد الكردم، حيث لـ يمنع األكراد مف 

يراف( استخداـ لغتيـ كمف حقيـ التمسؾ بيكتيـ القكمية، بينما ا لدكؿ المجاكرة )تركيا كا 
االتحاد السكفياتي قد أنكركا األكراد بكؿ شيء يثبت ىكيتيـ الكردية حيث أّنيـ منعكا مف 

 .(1)ارتداء كأزيائيـ القكمية التقميدية

فتحت لألكراد آفاؽ جديدة مف الحرية كالتسامح حيث تمكف القادة األكراد  1980كفي  
"مصطفى كسمحكا بعكدة المياجريف إلى العراؽ، كمنيـ المال أف يمارسكا نشاطاتيـ بكؿ حرية 

ثـ طكر مجاليـ اإلعالمي بإصدار الصحؼ كالمجاالت كالمنشكرات حتى قبؿ  البرزاني"
"المواء إنجازىـ حزبيـ الديمقراطي الكردستاني برئاسة البرازاني مف قبؿ الرئيس الكزراء آنذاؾ 

دأت الثكرة الكردية في حقيقتيا لتمرد عشائرم ب 1961. في (2) (1960)عبد الكريم قاسم" 
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ضد تطبيؽ سياسة قانكف اإلصالح الزراعي الذم كاف قد ألعنتو الحككمة الجميكرية كالمكجو 
ضد اإلقطاعييف األكراد، كبمأف المجتمع الكردم ىك مجتمع زراعي يييمف فيو األإقطاع، 

زراعية، فقد نجح اإلقطاعيكف في المتمثؿ برؤساء العشائر كالذيف يممككف معظـ األراضي ال
 تحريض الفالحيف األكراد ضد القانكف الذم كجد لمصمحتيـ.

كعكض مف أف تكاجو الحككمة العراقية ىذا الكضع بالحكمة إشتغمتو كسبب، لإلجياز  
عمى الحركة القكمية الكردية التي كجدت فييا تيديدا لييمنتيا المركزية، كبالخصكص بعدما 

تصفية االتجاىيف القكمي كالشيكعي في العراؽ، كفي ظّؿ ىذه األكضاع  نجحت الحككمة في
 التي بدأت بحؿ الحزب الديمقراطي الكردستاني كمالحقة قادتو.

كانتيت باستخداـ القكة المسمحة لضرب جميع عناصر الحركة القكمية الكردية،  
سمي العراقي، عمى ىذه المتمثمة )بالعشائر( كأبرزىا العشيرة البرزانية. كأدل ىذا الرد الر 

االضطرابات إلى تضامف مف جميع ىذه العناصر ضد السمطة المركزية مستفديف مف 
الطبيعة الجغرافية الكعرة كالجباؿ التي شكمت حماية طبيعة ليـ كعامؿ تشجيع عمى حمؿ 

 السالح.

قامت الحركة الكردية المسمحة كحركة بسيطة كتطكرت عبر سنيف، لألسباب  1961في عاـ 
 أربعة كىي:

سبب داخمي أم يمثؿ عدـ استقرار السياسي في العراؽ ككثرة االنقالبات  السبب األول:
 العسكرية كما يتبعيا مف تصنيفات لقيادات كصفكؼ القكات.

يتمثؿ في دخكؿ أطراؼ إقميمية لدعـ الحركة الكردية، ضد الحككمات العراقية  السبب الثاني:
يراف أف النظاـ الجميكرم  التي كجدكا فييا تيديد ليـ. ففي الكقت الذم ترل كؿ مف تركيا كا 

األكؿ كاف مصدر شيكعيا ميدد. ألمنيـ ككجدكا في النظاـ الثاني كالثالث كاألخير أنظمة 
قكمية ال تقؿ خطر عف سابقتيا أما إسرائيؿ: فقد كانت المساند األكؿ لمحركة الكردية، حيث 

ؿ األسمحة كالمدربيف ذلؾ لتحقيؽ ىدفيا كىك دعمتيا بكؿ الكسائؿ مف الكصكؿ إلى إرسا
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عاقتو مساىمتو في أم مكاجية عسكرية مستقبمية بينيا كبيف الدكؿ  إضعاؼ الجيش العراقي كا 
العربية، ثـ كصؿ األمر إلى أف تمعب الخالفات العربية دكر مساند لمحركة الكردية أيضا 

 عندما اشتدت ىذه الخالفات.

الدكلي الذم حصمت عميو الحركة القكمية الكردية نتيجة استمرار تمثؿ بالدعـ  السبب الثالث:
 الحرب الدامية في كردستاف العراؽ كعدـ إيجاد دخؿ سممي ليا.

ثـ أزمة  1988-1980ككنتيجة لالستعماؿ الحرب العراقية اإليرانية لمفترة مف  السبب الرابع:
فع األكبر لإلعطاء الحركة .كما يتبعيا مف عدكات عمى العراؽ كاف الدا1990الككيت عاـ 

 .(1) الكردية في العراؽ مكانة عبر مسبكقة إقميميا كدكليا

ضعاؼ الدكر العراقي كدعـ الحركة   فمف ناحية تـ تدمير البنية التحتية لمعراؽ كا 
الكردية، كذلؾ لتمزيؽ الكحدة الكطنية كمنع العراؽ مف تجميع أك دعـ األطراؼ الرافضة 

 لمتسكية.

ضد الرئيس الراحؿ "صداـ حسيف" اضطرد  1991انتفاضة الشعب العراقي عاـ كبعد  
العديد مف األكراد إلى الفرار كالنزكح مف البالد ليصبحكا الجئيف في المناطؽ الحدكدية مع 

نشئت في الشماؿ منطقة دظر الطيراف بعد حرب الخميج  1991إيراف كتركيا كفي ذات عاـ 
شكؿ مجاال أمنا سيؿ لعكدة الالجئيف، األكراد. كنتيجة لذلؾ المعركفة ك"جرب الككيت" مما 

( كأصبحت 1991غادرت القكات العراقية منطقة كردستاف في أكتكبر مف نفس عاـ )
دخؿ األكراد بقكة في النشاط  2003المنطقة مستقمة ذاتيا كتتمتع بحكـ ذاتي كبعد عاـ 
 . (2)الؿ الفعمي يركادىـ منذ تمؾ الفترةالسياسي الذم أعقب الغزك األمريكي لتبدأ حمـ، االستق
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 اَفصال دوافغ إقهيى كشدستاٌ: انثانثانًطهة 

حصؿ إقميـ كردستاف العراؽ عمى حكـ ذاتي كالممنكح مف قبؿ الدستكر  1992منذ  
، بو تـ إنشاء أجيزتو 2005العراقي الذم جرل اقراره في ظؿ احتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 

جراء تعامالت خارجية مف األمنية كالعسكرية  قامة قنصميات كاستقباؿ مسؤكليف أجانب كا  كا 
دكف العكدة إلى الحككمة المركزية في بغداد بمعنى منحت ليـ الصالحيات تمكنيـ مف 

نشيد كطني( كقد سمحت  -تشكيؿ حككمة خاصة بو )اإلقميـ( لديو سيادة كرمكز تمثمو )عمـ
الكاليات المتحدة خصكصا بمراكمة ما يمكف عده الشركات االقتصادية كاألمنية مع تركيا ك 

سيادة محدكدة لإلقميـ، كمع إف الحكـ الكردم في االستقالؿ كاف قديما، فإف مظاىر السيادة 
المحدكدة ىذه ساىمت في تغذية التطمعات االنفصالية لإلقميـ عف حككمة بغداد ككانت ىذه 

مة المركزية ككذلؾ كفقا الظركؼ التطمعات تنخفض كترتفع بحسب مكازيف القكل مع الحكك 
 الدكلية كاالقممية السائدة.

لكف بعض العكامؿ كصعكد تنظيـ الدكلة اإلسالمية )داعش( كاستحكاذ عمى مساحات  
، كتكجو الكاليات المتحدة إلى االعتماد عمى االقميـ 2014كاسعة مف العراؽ كغرية في 

كذلؾ في مكاجية النفكذ اإليراني في كبالتحديد قكات البشمركة، الكردية في التصدم لو ك 
العراؽ، كاف ذلؾ مجاؿ مفتكحا لرئيس إقميـ كردستاف لإلعالف عف ضتو إجراء استفاء في 

 . (1)كلـ يتـ تحديد تاريخ مضبط لو 2017االستقالؿ في عاـ 
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 الصعوبات الداخمية والخارجية الستقالل إقميم كردستان:-1

بيا إقميـ كردستاف في سعيو لالستقالؿ نجد عمى مستكيات  لمف بيف الصعكبات التي اصطدـ
  .(1) مختمفة كعدة كىي:

 عمى المستوى الكردي:-أ

أم ىناؾ إدارتيف تصارعات حكؿ اإلقميـ: الصراعات الداخمية الكردية، الكردية )سياسيا(: -
ا الحزب ليذجالل الطالباني" االتحاد الكطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي األسبؽ "

السميمانية شماؿ شرؽ العراؽ. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة سيطر عمى المدينة 
مسعكد البارزاني رئيس اإلقميـ حاليا، كىذا الحزب بدكره يسيطر عمى مديني"دىكؾ كأربيؿ" 

 عاصمة اإلقميـ.

برز خالؼ كبير بيف ىذيف االتجاىيف كيتمثؿ في استعدت حرب  1996في سنة  
دامية بينيما كطمب عمى أثرىا مسعكد البارزاني مساعدة صداـ حسيف فدخؿ األخير بجيشو 

 .1996إلى المدينة "أربيؿ" كاستعمرىا في سبتمبر 

ثـ ما ليت الجيش العراقي أف انسحب مف أربيؿ لتضؿ المدينة تحت سيطرة مسعكد  
ككاف  2015ي في أكتكبر البازراني كفي ىذا الطرح ثـ إقفاؿ األبكاب البرلماف الكردستان

سبب ذلؾ ىك الخالؼ عمى كالية مسعكد البارزاني الرئاسية كىذا الخالؼ، كاف سبب مباشر 
يراف )ككف االتحاد الكطني الكردستاني لديو عالقات كطيدة مع إيراف( بينما  لتدخؿ تركيا كا 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني فيبني، عالقاتو مع تركيا(.
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 اقتصاديا:-

كلالقتصاد أيضا دكر بارز في خمؽ الصراع داخؿ اإلقميـ كالمتمثمة في كاقع المكازنة الداخمية 
 لإلقميـ فيك بمثابة محرؾ الرئيسي لمصراع السياسي.

 مع تراجع أسعار النفط باتت األحزاب بالكردية تتنازع حكؿ قدرتيـ لمحصكؿ عميو.

إقطاع النفط كالغاز الكرديف ذلؾ لتأخر الحككمة تطرح األزمة المالية خطر عمى  
الكردستانية أكثر مف مرة مف تسديد المدفكعات المستحقة إلى شركات النفط الدكلية العاممة 
في أراضي اإلقميـ، فيددت بعض ىذه الشركات بتغميؽ عممياتيا أك مغادرة اإلقميـ بشكؿ 

 عاـ.

ركاتب المكظفيف الحككميف لدييا  كنتيجة لتخمؽ حككمة اإلقميـ كردستاني عف دفع 
خمؽ في الشعب الكردستاني استياء كبير مما دفيـ لمبحث عف حمكؿ ليذه األكضاع فكما 
يحؽ لألكراد كالعراقييف كذلؾ أف يتساءلكا عف مأالت االستقالؿ كعف الجية كالتي ستحكـ 

 اإلقميـ بعد استقاللو.

 عمى المستوى العراقي:-ب

 العراقي صعكبات متشبية كعديدة أىميا:نجد عمى المستكل  

رفض الحككمة العراقية استقالؿ اإلقميـ كىذا ما صرح بو المتحدث باسـ رئاسة  
الكزراء، "سعد الحديثي" أنأم مكقؼ أك خطكة تتخذ مف أم طرؼ في العراؽ، يجب أف تككف 

ديمكقراطي  مستندة إلى الدستكر كأم قرار يخص مستقبؿ العراؽ المعرؼ دستكريا بأنو بمد
 اتحادم كاحد ذك سيادة كطنية كاممة، يجب أف يراعي النصكص الدستكرية ذات الصمة.

عاشت كضعا مترددا ذلؾ لعدـ تنازؿ  2014كرككؾ المدينة الغنية بالنفط في سنة  
 الحككمة عنيا.
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 140غير أف اإلبياـ القائـ ىك ما يعرؼ عراقيا ب"المناطؽ المتنازع عمييا" في المادة  
الدستكر العراقي كمف ىذه المناطؽ ما يقع خارج حدكد اإلقميـ كردستاف الرسمية إال أف  مف

األكراد يسيطركف عمييا كيصرحكف بأنيا أرضي كردية فما مصير ىذه األراضيفي حاؿ 
 . (1)االستقالؿ؟؟

 عمى مستوى الدول المجاورة:-ج

 رفض اإليراني التركي لالستقالل:-

ألجكاء في صميـ الدكلة اإليرانية كما حدث في العراؽ، أعمنت تخكؼ مف خمؽ نفس ا إيران:
إيراف عف معارضتيا خطة سمطات إقميـ كردستاف العراؽ مف إجراء استفتاء كاالنفصاؿ عف 

. كاف الرفض اإليراني لالستقالؿ قائـ عمى لساف المتحدث 2017سبتمبر  25العراؽ يكـ 
ز عمى أف: إقميـ كردستاف ىك جزء ال يتجزأ مف باسـ الكزارة الخارجية "بيداـ قاسـ" الذم رك

العراؽ كأف اإلجراءات األحادية الجانب كالخارجية عف المعايير أك اإلطار القانكني الكطني 
ككذلؾ الدستكر العراقي، خاصة في الظركؼ المعقدة التي يمر بيا العراؽ، تؤدم إلى تنفيذ 

ديدة في ىذا البمد كىذا حسب ما فسره مشاريع الطامعيف في عدـ االستقرار كخاصة مشاكؿ ج
 )القاسمي(.

حققت القضية الكردية تابع مف طرؼ الدكؿ المجاكر الثالث )تركيا، العراؽ، سكريا(،  
فقد حصؿ األكراد في الدكؿ المذككرة عمى حقكقيـ القكمية بنسب متفاكتة، إال أف األىداؼ 

يا. )الذم الكردم اإلدارة، تعمـ كانت الكحيدة التي تعارض تمؾ المطالب القكمية في أسط
المغة األـ في المدف اإليرانية الكردية ذلؾ ككف األكراد في إيراف قريبكف ثقافيا مف أكراد 
العراؽ، فيتحدكف المغة الكردية ذاتيا في تركيا األقمية الكردية األكبر بالمنطقة فيي تقاتؿ 

أف تسعى إليو أكراد العراؽ مف  لإلنياء التمر الككدم في جنكبيا الشرقي. لذا ترل تركيا
إجراء استفتاء في سبتمبر أنو مجرد خطأ فادح كىذا ما صرحت بو كزراء الخارجية التركية 
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كنتيجة البياف نجد مبدأ أساسي في السياسة التركية كىك الحفاظ  1984في بياف ليا منذ عاـ 
زة مع الرئيس اإلقميـ عمى سالمة أراضي العراؽ ككحدتو السياسية، بحيث يقيـ عالقات ممتا

"مسعكد البارزاني" غير أنيا تعارض بإلحاح عف إعالف دكؿ كردية عمى قسـ مف أراضييا أك 
 في أية دكلة، مجاكرة ليا.

         .   (1)أما سكريا فتعاني مف حرب أىمية كيسعى األكراد فييا إلى حكـ ذاتي

 المواقف الدولية المعارضة الستقالل إقميم كردستان:-

معظـ الدكؿ اإلقميمية المجاكرة كغير المجاكرة لإلقميـ كردستاف لدييا ىك أجس مف  
 25كعممية االستقالؿ، كأعرضت عف رفضيا، عدـ قبكليا باستفاء المزعـ، إجراءه في 

في إقميـ كردستاف كىذا ما ذكرتو مجمة الفاربيف بكليسي األمريكية إذ قالت  2017سبتمبر 
تحؽ عنكاف ال يكجد دعـ دكلي لالستفتاء الكردستاني،  2017يكنيك في تقريرىا في االثنيف، 

جاء في مقدمتو انظـ االتحاد األكركبي إلى األمـ المتحدة كالكاليات المتحدة كتركيا كالعراؽ 
سبتمبر كصرح ممثؿ  25لثني األكراد العراقييف، عف إجراء استفتاء حكؿ االستقالؿ في 

بياف سامي عبد الرحمف" أف ذلؾ كاف متكفقا كلف يثني الحككمة الكردستانية في كاشنطف "
 ذلؾ السمطات الحككمية اإلقميمية في أرابيؿ عف إجراء االستفتاء كأضاؼ أيضا:

ىذا ما كاف تتكقعو ، كنا نأمؿ بطبيعة الحاؿ الحصكؿ عمى استجابة أكثر إيجابية،  
ط ال أحد يرغب في لكف نمط الحركات االستقالؿ في أماكف أخرل أظير أف ىذا ىك النم

 تغيير الحدكد كال يريد تغيير أم شيء.

  

                                                           
"مجمة الحياة"، سبتمبر  25حقائؽ حكؿ كردستاف العراؽ كاالستفتاء عمى االنفصاؿ، أربيؿ، العراؽ، لندف، ركيترز،  - 1

2017( ،10 :24h )13  19:30، 2018مام. 
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فاالستفتاء لقى معارضة مف الجميع تقريبا بما فييـ الكاليات المتحدة كاألمـ المتحدة  
نظرا لخشيتيا مف حدكث االستقرار في العراؽ في كقت لـ أكزارىا تصع فيو الحرب عمى 

 . (1)تنظيـ الدكلة اإلسالمية

جراء العكامؿ الداخمية كالخارجية كالصعكبات التي كاجيتيا اإلقميـ يمكف القكؿ مف  
ليصبكا نحك ىدؼ االستقالؿ )االستفتاء( كاف السبب الرئيسي في ذلؾ ىك لفرض الضغط 
عمى الحككمة العراقية كىذا ماصرح بو "ىكشيار زيبارم" كزير الخارجية العراقي األسبؽ 

ني أف االستفتاء الكردم لف يككف ممزما الحككمة كالقيادم في الغرب الديمقراطي الكردستا
اإلقميـ كىذا التصريح جاء ليؤكد أف اليدؼ الرئيسي مف االستفتاء ىك لمزيد مف الضغط عمى 

 .(2)الحككمة العراقية كليككف كرقة جاىزة في يد األكراد
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 (: يمثؿ إقميـ كتالكنيا اإلسباني 2خريطة رقـ )
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 )إسثاَيا( إقهيى كتانىَياانًثحث انثاَي: 

 وانتشكيية انهىياتي إلقهيى كتانىَيا )إسثاَيا( األول: انًىقغانًطهة 
 

 *التعريف بإقميم كتالونيا )إسبانيا(:

تعد منطقة كتالكنيا أحد األقاليـ اإلسبانية األكثر ثراء، ككدا أقميا منطقة صناعية،  
ىذا اإلقميـ إلى العصكر ذات نزعة استقاللية، كتعتبر ىكيتيا كلغتيا الخاصة، كيمتد تاريخ 

الكسطى، كالكثير مف أىالي ىذا اإلقميـ بظنكف عمى أنيـ أمة مستقمة عف بقية إسبانيا، 
كمعظـ سكاف كتالكنيا يعيشكف في عاصمتو برشمكنة التي تمثؿ مركز اقتصاديا، كما أنيا 
مة تتميز بمنظر سياحي، كيعرؼ إقميـ كتالكنيا بالصناعات الكيماكيات كاألعدية المض

 .    (1)كالمعادف بقصؿ تطكر قطاع الخدمات بو

 *الموقع:

يقع إقميـ كتالكنيا في شماؿ شرؽ إسبانيا،كىي مف إحدل المقاطعات اإلسبانية السابعة  
عشر المتسعة بالخحكـ الذاتي، عاصمتيا ىي مدينة برشمكنة، كىذه المنطقة مقسمة إلى أربع 

 .(2)غكنةمقاطعات كىي: برشمكنة، جرندة، الردة كطرا

 *جغرافيا:

إقميـ كتالكنيا جغرافيا عبارةعف منطقة مثمثة الشكؿ، تقع في شماؿ شرؽ إسبانيا،  
تحدىا مف الشماؿ فرنسا كأندكرا، كمف الجنكب منطقة بمتسية، كمف الشرؽ البحر األبيض 

 .المتكسط، كمف الغرب منطقة أراغكف
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مف حيث المساحة في سادس أكبر منطقة  2كمـ 32.106تبمغ مساحة كتالكنيا  
إسبانيا، فمعظـ سكاف كتالكنيا يعيشكف في برشمكنة فيي المركز السياسي كاالقتصادم كىي 

 .(1)أيضا دكلة سياحية

 *االقتصاد:

مف إجمالي الناتج المحمي إلسبانيا ككانت  %19ب 2016ساىمت كتالكنيا في  
ؿ المرتبة الرابعة مف إجماؿ تنافس مدريد لكي تككف أغنى المناطؽ اإلسبانية ككتالكنيا تحت

 (.33.600يكرك ) 28.600الناتج المحمي لمفرد مع 

كفي كتالكنيا سجمت ليا نسبة منخفضة مف البطالة عمى الفرار اإلسبانية مقارنة بباقي  
 %17.2مقابؿ  2017مف الربع الثاني في ؿ%13.2مناطؽ البالد، كقد بمغت نسبة البطالة 

 لمفترة نفسيا عمى الصعيد الكطني. 

تقـك كتالكنيا بتصدير كتنشيط شركات كبيرة كتحتؿ صدارة المناطؽ اإلسبانية في  
تـ تصدير ربع ما  2017كفي الربع األكؿ مف  2016مجاؿ التصدير بفارؽ شامع ففي سنة 
، 2015في مف االستثمارات األجنبية في إسبانيا  %14تتجو إلى الخارج كاجتديف كتالكنيا 

 .(2)ككتمركز في عاصمتيا العديد مف الشركات الكبرل كمجمكعة "مانغك" لممنتكجات

 "ككايشا" "بنؾ" يعتبر ثالث أكبر مصرفي في إسبانيا...إلخ. 

كلكاتالكنيا دكر صناعي بارز، يشكؿ قطاع األغذية الزراعية كصناعة السيارات  
 صعيد الخدمات المكجستية. )الصناعة الكتالكنية( التي تحظى بمركز كبير عمى
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كىي أيضا تعتبر أنيا أكلى الكجيات السياحية اإلسبانية، ألف عاصمتيا برشمكنة  
كشكاطئ ككستابراف "أكثر مناطؽ إسباف استقطاب لمسياح األجانب بكتيرة تسيؿ لالرتفاع، 

أم ما يعادؿ ربع األجانب الذيف  2016مميكف كاحد في سنة  18كزار المنطقة أكثر مف 
 دخمكا إسبانيا.

مف إجمالي الناتج  %35.4أما بما الديكف فيي الحمقة األضعؼ تشكؿ نسبة الديكف  
المحمي في كاتالكنيا، ما يجعميا ثالث أكثر منطقة مديكنية في إسبانيا في الربع األكؿ مف 

 76.7، حمؼ فالسيا، ككاستيا، الماتشا كبنياية زيراث أيكنيك بمغت الديكف الكاتالكنية 2017
 .(1)مميار يكرك

 السياسة:

نائب، يمثمكف  135السمطة التشريعية ممثمة في برماف كتالكنيا، يتألؼ البرلماف مف  
ية سنة . في االنتخابات التشريع1932المقاطعات األربع، ككاف أكؿ تشريع لكاتالكنيا عاـ 

ب اليسار التقارب كاالتحاد اإلنجميزية عمى أكبر عدد مقاعد يميو حز  حصؿ إئتالؼ 2012
الجميكرم الكتالكني الذم دخؿ في تحالؼ مع "التقارب كاالتحاد" عمى أف يدعـ سياسة 
االنفصالية عف إسبانيا، حصمت األحزاب المؤيدة لتقرير المصير )االنفصاؿ( عمى مقعدا في 

 البرلماف.

صكتا  85كثيقة االستقالؿ بأغمبية  2013يناير  23أقر برلماف كتالكنيا في  
 ، ككرد في الكثيقة "تقرير المسير مف خالؿ استشارة سكاف كتالكنيا".41بمعارضة 

إعالف كتالكنيا كجميكرية مستقمة كاالنفصاؿ مف جانب كاحد عمى مممكة إسبانيا  
 .(2)صكت 135صكت مع االستقالؿ مف أصؿ  70كذلؾ بتصكيت سرم برلماف اإلقميـ بػ 
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 *التاريخ:

 11متميزة مع صعكد مقاطعة برشمكنة في القرنيف الػ ظيرت المنطقة أكؿ مرة كيكية  
ـ لتصبح تحت نفس الحكـ الممكي لممممكة أراغكف المجاكرة كأصبحت قكة بحرية كبرل  12ك

 في العصكر الكسطى.

ند" عند ما تزكج "فردينا 15كأصبحت كتالكنيا جزءا مف إسبانيا منذ نشأتيا في القرف  
يزابال" ممكة قشتال  د مممكتيما.ة ليكحممؾ أراغكف "كا 

تجدد الشعكر باليكية الكتالكنية التي تحكلت إلى حممة مف أجؿ  19كفي القرف  
 االستقالؿ السياسي كحتى في االنفصاؿ السياسي تـ باالنفصاؿ الكامؿ عف إسبانيا.

ف سقكط  كمع نشأة الجميكرية اإلسبانية كفي كقتيا كانت معقال رئيس  لمجميكرييف، كا 
بداية كنياية المقاكمة اإلسبانية،  1939مى يد الجنراؿ فرانكك في عاـ برشمكنة كانت ع

كتحت الحكـ المتشدد فرانكك الحكـ الذاتي كتعرضت القكمية الكتالكنية لمقمع، كأصبح 
استخداـ لمغة الكتالكنية مقيدا، كمع كفاة الجزاؿ فرانكك كصعكد التيار الديمقراطي، استعادت 

ؿ أكسع كما صار ليا برلماف مستقؿ كبدأ مف جديد السعي كتالكنيا الحكـ الذاتي بشك
مف الكاتالكنييف يكدكف  %80االستغالؿ خاصة بعد األزمة االقتصادية التي شيدتيا إسبانيا ك

اتالكنيا ال يكجد االنفصاؿ عف اسبانيا في استفتاء غير رسمي، كتخكؿ الحككمة اإلسبانية لك
 .(1) االنفصاؿالدستكرم في ليا حؽ 

 *المغة:
( أك catalaتنتمي المغة الفطمكنية كتسمى أحياف الكتالكنية )الكتالنية( ) 

(Catalanese( أك )Catalan( إلى أسرة لغات الركمانييف )Romans الغربية المنظكرة )
 مف الالتينية العامية.
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"، Spanish" كبيف اإلسبانية "Portugeuseثمة كجكد تشابو بينيا كبيف البرتغالية " 
" في جنكبي فرنسا، كالناطقكف بالكتالكنية يفطنكف Provençalنيا أقرب إلى البركقنسية "لك

 المنطقة الكاقعى شماؿ شرؽ إسبانيا.
المغة الكتالكنية ىي المغة الرسمية باإلضافة إلى المغة اإلسبانية ىي لغة إسبانيا، كما  

 .(1)تنشر المغة الكتالكنية في األراضي اإلسبانية كاألكركبية
 *البعد الديني:

غالبية الكتالكنييف في إقميـ كتالكنيا غالبية الكتالكنييف، مثؿ معظـ الناس في إسبانيا،  
ىـ مف الرـك الكاتكليؾ، كمع ذلؾ فنجد أف ىناؾ تناقض في دكر الديف في حياة الكثيريف في 

رات الثقافية المنطقة، كىذا يعكد إلى التصنيع كالتحديث مف إقميـ كتالكنيا فضال عف التأثي
 .(2)الخارجية، كتشمؿ األقميات الدينية البركتستانت كالمسيحييف اإلنجيمييف كالييكد

 *العادات والتقاليد:
منفصميف رة، كيظير ذلؾ جميا في فترتيف نستمر كتالكنيا بشكؿ خاص في الفف كالميا 

العشريف انتشر  كىي فترة الركمانسيؾ كالفترة الحداثة، ككما إزدىرت بعدىا في مطمع القرف
الطراز الحديث الذم اشتير بو الميندسيف المعمارييف بما ذلؾ أنتكني غاكدم، كمف بيف 

 بابمك بيكاسك. أسيمكا في ىذه النيضة الفنية الرساميف الكبار الذيف
 .(3) الغربيمالبس عصرية عمى النمط  كالكتالكنيكف يرتدكف 
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 جزوس األصيح انهىياتيح في إقهيى كتانىَيا )إسثاَيا(  انًطهة انثاَي:

    

 *أزمة اليوية اإلقميم كتالونيا:

تعد أزمة استغالؿ إلقميـ كتالكنيا مف األزمات األكثر صعكبة لدل إسبانيا منذ انتياء  
 طرؼ الصراع حكـ الديكتاتكرم اإلسباني الجزاؿ "فرانسسكك فرانكك"، خاصة بعد أف كاصؿ

 .(1))الحككمة الكتالكنية الداعمة لالستقالؿ كحككمة مدريد الرافضة لو

إف النزاعات كاالنفصاالت بيف الدكؿ كبعض األقاليـ التابعة ليا ىي السمة السائدة  
 في أكركبا في الكقت الحالي فبعد انفصؿ اليكناف، البرتغاؿ، إيطاليا يبدك إسبانيا ستمحؽ بيـ.

سبانيا:*تاريخ النزاع بين كتالو   نيا وا 

نما يرجع تاريخو إلى   سبانيا ليس كليد األمس كا  إف تاريخ النزاع بيف إقميـ كتالكنيا كا 
، 1931عقكد مضت، فتاريخ الصراعات بيف اإلقميـ كالحككمة في إسبانيا كاف منذ عاـ 

ـ كليذا الجميكرية اإلسبانية الثانية كالجدؿ كالنزاع دائريف بيف المنطقتيف، ففيو حصؿ إقمي
 .(2)كتالكنيا عمى الحكـ الذاتي لنفسو كأسس قكمية خاصة بو

 *خمقية الصراع:

عبر تاريخ شارؾ سكاف إقميـ كتالكنيا تاريخا مستقال كتحدثت أبنائو لغة مختمفة عف  
المناطؽ المحيطة، كبناء عمى حالة التميز اليكياتي تمؾ، فقد قامكا بمنح استغالؿ مؤقت 

يس الجميكرية الثانية كبعد صعكد الجنراؿ "فرانكك" إلى الحكـ تـ ، بعد تأس1932لإلقميـ عاـ 
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في فترة التحكؿ  1578إلغاء االستقالؿ، كبعد كفاتو لقد منح إلسبانيا مف جديدة دستكر سنة
 .(1)الديمقراطي لو حكما ذاتيا

 التاريخي وجذور االستقالل: *البعد

ما ضميا قسرا الممؾ اإلسباني بعد 1714كلقد فقدت كتالكنيا استقالليا السياسي عاـ  
فيميب الخامس، كمنذ ذلؾ اليـك لـ يكف الشعب الكتالكني عف النضاؿ مف أجؿ الحصكؿ 

لقد أتيحت الفرصة  1871عمى االستقالؿ كاإلعتراؼ بيكيتو الكتالكنية المميزة لو. في عاـ 
قميـ كقامت لإلقميـ بأف ينفصؿ عف المممكة، كلكف تمكنت ىذه األخيرة مف االحتفاظ باإل

 بتقديـ كعكد مف أجؿ تحقيؽ مطالبو.

كفي الثالثينات القرف الماضي دارت حرب أىمية بيف الحككمة المركزية كحميفيا  
الكتالكنية كجيش فرانكك كالتي ىـز فيو التحالؼ المركزم الكتالكني، كلقد مارس حيث فرانكك 

تالكنية مف اعتبارىا لغة رسمية تنكيال كقمعا كاضطياد اليكية الكتالكنية فمتعت المغة الك
كأيضا قد منع تدريسيا في المدارس، كأنكرت اليكية الكتالكنية كىذا ما أدل إلى نمك النزعة 

 اإلستقاللية لدل الشعب الكاتالكني.

كبعد سقكط النظاـ القمعي بقيادة فرانكك، نظـ استفتاء شعبي مف أجؿ استعادة الحياة  
لصالح الدستكر اإلسباني الذم  %90الشعب مف خاللو بنسبة الديمقراطية إلسبانيا، كصكت 

يضمف كيعترؼ بحؽ الحكـ »، كما أنو: «كحدة األمة اإلسبانية التي ال نتقصـ»ينص عمى: 
 .  (2)«الذاتي لمقكميات كاألقميات كاألقاليـ التي نتككف منيا إسبانيا

نو حقؽ عمى حصؿ الشعب الكتالكني عمى حؽ الحكـ الذاتي، كم 1979كفي عاـ  
االعتراؼ بالمغتيف اإلسبانية كالكتالكنية كمغتيف رسمييف لإلقميـ، بينما سمح لمسمطة في ذلؾ 
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 أمف كتالكنية الكقت بتكلي مسؤكليات التعميـ كالصحة كالثقافة كالسياسة، كتـ تشكيؿ قكة
 خاصة بيا

 *تصدي الحكومة اإلسبانية لمنزعة اإلستقاللية:

عميو الشعب كذلؾ مف أجؿ تكسيع جديد لمحكـ الذاتي فأقر قانك  2006كفي عاـ  
صالحيات الحكـ الذاتي كتصدر ىذا القانكف تعريؼ كاتالكنيا بأنيا أمة، كىذا ما أثر حفيظة 
الحزب الشعبي المعارض، كقاـ بالطعف عميو أماـ المحكمة الدستكرية اإلسبانية، في يكنيك 

تحت بأنيا أمة مما أدل لتظاىر الكتالكنييف ، الجزء المتعمؽ بتعريؼ كتالكنيا 2010حريراف 
 نحن أمة...نحن من تقرير.: شعار

مف مكاطني  %37، أجرل استفتاء رمزم شارؾ فيو 2012كفي نكفمبر تشريف الثاني  
اإلقماليـ كصكتكا لصالح خيار االستقالؿ عف الدكلة اإلسبانية، بينما أعمف الرئيس الحككمة 

عف إجراء انتخابات مبكرة ذات طابع  2015الكتالكني أرتكماس في ينايركانكف الثاني 
استفتائي في سبتمبر أبمكؿ مف العاـ نفسو، كذلؾ مف أجؿ التكصؿ نتيجة في مسألة انفصاؿ 

، بإلغاء 2015الكنيا عف إسبانيا، كلكف المحكمة الدستكرية قامت في يكنيك حزيراف كت
 االستفتاء الرمزم معممة ذلؾ بمخالفتو دستكر البالد.

 .(1)أقيمف االنتخابات المبكرة كفاز التيار القكمي 2015كفي سبتمبر أيمكؿ 

ضة الستقالؿ مقعدا لصالح األحزاب الراف 63مقعدا مقابؿ  72بأغمبية تمثمت في 
مف إصدار قرار  2015كتالكنيا، كتمكنت األغمبية البرلمانية في نكفمبر تشريف الثاني 

 برلماني يعمف بدء "عممية تأسيس الدكلة الكتالكنية المستقمة".
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بينا قيمت المحكمة الدستكرية الطعف المقدـ مف الحككمة اإلسبانية مف أجؿ البت في 
حترازم لمدة خمسة أشير ألم إجراءات تسعى إلى تنفيذ قرار دستكرية القرار. كتـ الكقؼ اال

 البرلماف الكتالكني.

، أعمف الرئيس الكزراء اإلسباني رخصة 2016ديسمبر كانكف  األكؿ  31كفي 
الخاضع إلمكانية إجراء أم استفتاء باإلقميـ الكتالكني كقاؿ: "مف غير الممكف إجراء استفتاء 

 ة بيف اإلسباف.عمى السيادة الكطنية كالمساكا

أعمنت الحككمة اإلسبانية بشكؿ تأكيد عمى أنيا  2017يكنيك حيزراف  10كفي 
ستعرقؿ أم محاكلة استقالؿ كاتالكنيا. كمف بعدىا صدر قرار البرلماف الكتالكني في السادس 
مف سبتمبر أيمكؿ كالذم أعمنت سببو كزارة الداخمية السيطرة عمى جياز الشرطة الكتالكني 

 .(1)م تحركات مف الحككمة اإلقميمية إلجراء االستفتاءلمنع أ

 *أسباب رغبة انفصال كتالونيا عن إسبانيا:

كفقا لما نشرت مكقع كاتاالف سيمبمي فإف السيد الرئيسي في رغبة كتالكنيا في االنفصاؿ -1
بمد صغير لكف ليا عالقاتيا  فتككفىي رغبتيا في بناء دكلة جديدة أفضؿ مف ذم قبؿ، 

 التجارية القكية مع بقية دكؿ العالـ.

رغبة كتالكنيا في انخفاض  عمى لغتيا األـ ألنيا لغة ميمة ليـ عمى مر العصكر -2
دخاليا في كافة المجاالت، كحصكليا عمى مكانة بيف لغات العالـ.  كا 

كاإلغراؽ بالتشيد الكطني الخاص بيـ الرغبة باعتراؼ بشعب كاتالكنيا تعمـ دكلي مستقؿ، -3
 كتعريؼ أنفسيـ كمتالكنييف.

الرغبة في إدارة المكارد الطبيعية كالبشرية المكجكدة في كاتالكنيا بصكرة مستقمة دكف تدؿ -4
 اإلدارة اإلسبانية في إدارة تمؾ المكارد، كذلؾ لتحسيف الحالة االقتصادية لمدكلة كالنيكض بيا.
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التخمص مف سيطرة الثقافة اإلسبانية عمى الثقافة الكتالكنية، كالمطالبة  ىك رغبة كتالكنيا:-5
 بضركرة اإلعتراؼ بالثقافة الكتالكنية كثقافة مستقمة.

عطاء الفرصة لمشعب بنشر -6 االعتراؼ بكجكد الشعب الكتالكني منذ أكثر مف ألؼ سنة كا 
قامة أمة مستقمة بذاتيا.  ثقافة كتراثو كا 

مصيرىـ كاإلعتراؼ بحقيـ في اتخاذ القرارات الحاسمة بأنفسيـ، كما الرغبة في اختيار -7
 أكدكا عمى ضركرة كضع حد لمتبعية في البرلماف اإلسباني.

الرغبة في التخطيط األفضؿ لمبنية كالتعميـ كالصحة، فعندما تككف الدكلة صغيرة مستقمة -8
 .(1)كتحتكم عمى مكارد بشرية كطبيعية يككف التخطيط فييا أسيؿ

الرغبة في تعديؿ كتحسيف البنية التحسينية لمدكلة، كالعمؿ عمى تطكير منشآت الدكلة مثؿ -9
المطارات كالمكانئ كالطرؽ، فكثير مف الحكادث تقع يكميا بسبب الطرؼ المتيالكة، فالبرلماف 
الكتالكني يريد أف يتخمص مف فساد الحككمة اإلسبانية كنقص االستثمارات بسبب العديد مف 

 اب السياسية.األسب

رغبة كتالكنيا في المشاركة في المسابقات الرياضية بفريؽ خاص بيا. كذلؾ ألف -10
 .(2)الحككمة اإلسبانية تحضر ذلؾ
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سبانيا.  (:3خريطة رقم)  تمثؿ بؤر التكتر اليكياتي في عاصمة كؿ مف العراؽ كا 
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 )إسثاَيا(تحهيم دوس انهىيح في انصشاع في إقهيى كتانىَيا انًطهة انثانث: 

حافظت كتالكنيا عمى ىكية متميزة طكؿ قركف، لكف المطالبيف باالستقالؿ استطاعكا  
بعدما متعت المحكمة الدستكرية في اسبانيا  2010جمع قكتيـ لممرة األكلى في سنة 

المقاطعة مزيدا مف االستقالؿ الذاتي منذ ذلؾ الكقت، نزؿ مئات اآلالؼ مف الكتالكنييف إلى 
أيمكؿ جاعميف منو عيدا قكميا مطالبيف مف خاللو باالستقالؿ، فينا تشير  11 الشكارع في

 %80اإلستطالعات عمى أف الرأم في االنفصاؿ ىك نصؼ سكاف المقاطعة، لكف أكثر مف 
 يؤيدكف إجراء االستثناء.

 *تنامي النزاعات اإلنفصالية "سواء عمى المستوى الداخمي أو الخارجي:

مع بداية القرف الحادم كالعشركف فضال عف ما شيدتو مف  تغيرت البيئة األمنية 
لتنامي النزاعات اإلنفصالية، إف الجماعات  كالت سياسية كاقتصادية كثقافية مثمث دافعاتح

استغمت عدـ االستقرار لممطالبة باالنفصاؿ لتعزيز مركزىا التفاكضي لمحصكؿ عمى مكاسب 
يـ كتالكنيا يترتب عميو الكثير مف التداعيات أفضؿ بالمناطؽ المتنازع عمييا. كانفصاؿ إقم

التي ممكف أف تعصؼ سيادة الدكلة الكطنية، كىذا ما يسبب بتدىكر المنظكمة األمنية عمى 
 .(1)المستكل الداخمي كالخارجي

لمتحؿ األزمة الكتالكنية بؿ نقمت صراعيا إلى لحظة أخرل، يبالغ الخطاب الدكلي  
ارتياحو أك اإلضفاء بالحـز الناجح الذم أبداه في "الحفاظ عمى اإلسباني في التعبير عف 

 الشرعية الدستكرية ككحدة البالد".
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 *أىمية اإلقميم إلسبانيا:

بخالؼ القيكد الدستكرية التي تحكؿ استقالؿ اإلقميـ ىناؾ أبعاد أخرل تجعؿ إسبانيا  
االقتصادم، إف إقميـ كاتالكنيا تتخمى عف سيادتيا عمى اإلقميـ أمرا مستعيدا أبرزىا البعد 

مف إجمالي الناتج  %19مف الصادرات ك %25.6أغنى األقاليـ اإلسبانية مساىما بػ 
مف االستثمارات الخارجية إلسبانيا، كىذا ما يؤثر كيخمؽ  %20.7المحمي، فيما يضـ 

ل مخاكؼ لدل الحككمة اإلسبانية مف أف يثير االنفصاؿ نزاعات انفصالية في مناطؽ أخر 
 مف البالد.

 *معارضة القوى الغربية الفاعمة:

في الكقت الذم راىف أنصار انفصاؿ إقميـ كتالكنيا عمى دعـ المجتمع الدكلي، يبدك  
بأنو المكقؼ المناىض الذم عبرت عنو القكل الكبرل خاصة االتحاد األكركبي كالكاليات 

با مخاكؼ مف ككما شيدت أكرك  المتحدة األمريكية ككالىما عبر أف المسألة داخمية إسبانية،
مدريد التي يعد العبا في االتحاد األكركبي، كمخاكؼ أخرل أف يستشير  استشارة غضب 

انفصاؿ اإلقميـ نكازع انفصالية مماثمة في مناطؽ أخرل مف أكركبا، التي تشيد صعكدا قكميا 
مقمقا خالؿ السنكات األخيرة، لقد قاـ "جاف كمكديكنكر" )الرئيس المفكضية األكركبية( 

-س لدينا الحؽ في اقتحاـ أنفسنا في ىذا الحكار اإلسبانيلي»: بتصريحات التي قاؿ فييا
 .(1)«االتحاد األكركبي ليس بحاجة النقساـ جديد كصدع جديد». كأكد فييا أف: »اإلسباني

 آثار ونتائج انفصال كاتالونيا:

تخسر إسبانيا ركف ىاـ كركيزة مف أىـ ركائز االقتصاد بيا، حيث تستحكذ العاصمة  (1
 ة عمى خمس االقتصاد اإلسباني كالناتج المحمي لمبالد.الكاتالكنية برشمكن
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 %19مميكف يكرك أم ما يعادؿ حكالي  210مف المتكقع أف تخسر إسبانيا حكالي  (2
مف إجمالي الناتج المحمي، إذ تضـ برشمكنة معظـ شركات تصدير السيارات كاألجيزة 

 اإللكتركنية.
عمى مكاد يتـ تصنيفيا في مف صادراتيا التي تعتمد  %26ستخسر إسبانيا حكالي  (3

 برشمكنة.
شغاالت  (4 ستخسر إسبانيا جميع المكارد التي يكفرىا فريؽ برشمكنة مف فرص عمؿ كا 

 كثيرة تتعمؽ بالنادم، إذ يتكقع أف يضـ الدكرم الفرنسي.
مف حركة %70ستجد إسبانيا نفسيا في مأزؽ إقتصادم كبير إذ تتحكـ برشمكنة في  (5

 .(1)تجارة الخارجيةالنقؿ كالمكاصالت الخاصة بال
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انًقاسَح تيٍ انًُىرجيٍ إقهيى كشدستاٌ انؼشاق كتانىَيا  انًثحث انثانث:

 إسثاَي

  أسثاب سغثح االَفصال في كال اإلقهيًيٍ. انًطهة األول:

كاتالكنيا( لذا تراكدنا شككؾ -جاءت دعكات االنفصاؿ متزامنة بيف اإلقميميف )كردستاف 
ىؿ النزعة اإلنفصالية فمي كال  !المكضكع لماذا كردستاف ثـ كاتمكنيا؟كتساؤالت عدة حكؿ 

اإلقميميف ناتجة عف رغبة في تحقيؽ دكلة ذات سيادة، لذلؾ يمكف طرح سؤاؿ في ىذا الصدد 
كبالتالي ىؿ !ىك: ما الدافع أك الدكافع التي تدعكا ىذه األقاليـ عف االنفصاؿ عف حككماتيا؟

 .!نجحت في ذلؾ؟

 طالبة االنفصال:أسباب م-1

 في إقميم كردستان )العراق(:-أ

العراقية ككذلؾ  رغبة الكردستيف في تحقيؽ العمـ االنفصاؿ كاف مف كراء فشؿ الدكلة 
رغـ االستقرار الذم تعيشو كخكؼ مف الخطر الحرب الالمتناىية في العراؽ قرركا أف 

قبؿ ككانكا يرغبكف بتأسيس  يؤسسكا دكلة قكمية كالتي ال تتسنى ليـ الفرصة في تحقيقيا مف
محاءىا  دكلة مستقمة إذ بذلؾ يستقؿ معظـ مشاكميـ كمنيا عدـ االعتراؼ باليكية الكردية كا 
مف قبؿ الدكلة العراقية ككذلؾ سياسات الحككمات التركية كاإليرانية في محاربة األكراد كالدفع 

 كاستبعاد إمكانية ارسية لفبأنظمتيـ السياسية إلى إكتساب صفة العربية أك التركية أك ا
 .(1)المككف الكردم داخميا
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 في إقميم كاتمونيا:-ب

نتيجة لمعداء التاريخي ما بيف الكاتمكف كاإلسباف كالذم سببو الّمغة، كّكف أّف معظـ  
الشعب الكاتمكني يرفضكف الحديث بالمغة اإلسبانية فيـ معززكف )يحبكف( لغتيـ، فالنزعة 

الكتالف كباإلضافة إلى جانب المغة نجد العامؿ االقتصادم كسبب القكمية مكجكدة لدل 
مباشر لمدعكة لإلنفصاؿ ذلؾ لقمؽ الكتالكنييف مف الكاقع المزرم عمى كاقعيـ االقتصادم 
حيث كانت إسبانيا تستأثر بنسبة ليس قميمة مف الناتج المحمي الكتالكني، لصالح الخزينة 

تقشفية التي طالب االتحاد األكركبي، الدكلة التابعة لو العامة، كىذا ما يسمى باإلجراءات ال
بتطبيقيا )إسبانيا( كفرض حككمة "ماريانك راخكم" الكثير مف الخصكمات الضريبة 

مف إجمالي الناتج المحمي أم ما  %10المتأرجحة عمى مكاف اإلقميـ كالتي بمغت بنسبة 
 مميار دكالر. 20يعادؿ 

ة مف تعميـ كرعاية صحية كأيضا تدىكر البنية ضعؼ الخدمات التي تمنحيا الدكل 
 التحتية مما أدل لخمؽ استعصاب بيف سكاف اإلقميـ.

طالب رئيس الحككمة المحمية "أرتكماس" بتطبيؽ نظاـ ضرائبي مستقؿ عف إسبانيا،  
 .(1)كلكف "ماريانك راخكم" رئيس الحككمة رفض ذلؾ بدعكة مخالفتو الدستكر
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 مفيات التاريخية الميمة في موضوع اليوية الكاتمونية والكردستانية.(: الخ02الجدول رقم )

 اإلقميم الكاتموني  السنة اإلقميم الكردستاني السنة

1920 

بعد ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية 
األكلى قاـ الحمفاء الغربيكف بتطكر الدكلة الكردية 

. كفي فترة االتحاد 1920في معاىدة سفير 
 السكفياتي تعرض األكراد لسمب ىكيتيـ الكردية.

كبعد ثالث سنكات فشمت آماؿ األكراد في ذلؾ أثر 
تكقيع معاىدة لكزاف التي كضعت الحدكد الحالية 
 لدكلة تركيا بشكؿ ال يسمح بكجكد دكلة كردية.  

1931 
تـ إنشاء حككمة إقميمية في 

 كتالكنيا.

1939 
إلى 
1975 

بإعداـ قاـ الجنراؿ فرانكك 
اآلالؼ النشطاء الكتالكنييف 
الذيف طالبكا باالستقالؿ حيث 

 كقؼ كاتمكنيا ضده.

1946 
أسس المال مصطفى البارزاتي الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بيدؼ الحصكؿ عمى الحكـ الذاتي في 

 إقميـ كردستاف.
1979 

تـ إعطاء الحؽ الحكـ الذاتي 
لمقكميات كاألقميات كاألقاليـ 

منيا إسبانيا كنتيجة تتككف 
 .%90االستفتاء 

1958 
تـ االعتراؼ بالدستكر المؤقت بالقكمية الكردية 

 كقكمية رئيسية. 
1981 

بعد سقكط فرانكك صكت 
الكتالف في استفتاء شعبي 
 لصالح إصدار دستكر جديد.

1961 
أعمف الزعيـ الكردم مصطفى البارزاتي القتاؿ 

 المسمح.
إقميـ كاتمكنيا قاـ باستفتاء  2006

الحكـ مف أجؿ تكسع 
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 صالحيات الحكـ الذاتي.

1970 
عرضت الحككمة التي كاف يقكدىا حزب البعث 
نياء كمنحيـ منطقة حكـ ذاتي.   عمى األكراد كا 

2010 

إصدار قرار مف قبؿ المحكمة 
لغاء  الدستكرية بحذؼ كا 
القانكف المتضمف عبارة 

 "كاتمكنيا أمة". 

 2012 انييار ىذا االتفاؽ كاستئناؽ القتاؿ 1974

قاـ أربكماس رئيس الحككمة 
الكاتمكنية باستفتاء رمزم شارؾ 

مف المكاطنيف  %37في 
 الكاتاالنييف.

1988 
قبؿ انتياء الحربمع إيراف تعرضت مدينة جميجة 

 لغارات.
2013 

صنؼ برلماف كتالكنيا بأغمبية 
كاسعة عمى نص إعالف 

نحك  السيادة كخطكة أكلى
 المطالبة لالستقالؿ.

 
1991 
 إلى

 
1994 

في حرب الخميج بعد ىزيمة العراؽ فييا تدىكر 
األكضاع كفرضت الكاليات كحمفاؤىا منطقة حظر 
جكم شماؿ العراؽ مما سمح لألكراد بالتمتع بحكـ 
ذاتي كاتفؽ الحزباف الكردياف عمى تقاسـ السمطة 
اـ لكف الصراعات استمرت مما كلد صراع داخمي د

 أربعة سنكات.

2014 

أجرت كاتمكنيا استفتاء غير 
ممـز بشأف االنفصاؿ كشارؾ 

كمؤيديف  %04فيو نحك 
 .%80االنفصاؿ 
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2003 
في فترة صداـ حسيف حرمكا األكراد )العراؽ( مف 
الحؽ في التحدث بمغتيـ حيث مركا بأساليب 

 عنيفة.

6 
سبتمبر 
2017 

إصدار البرلماف الكاتمكني في 
 االستقالؿ.قرار 

 

قرر إقميـ كردستاف عف إصدار استفتاء عمى االنفصاؿ عف  2017في سبتمبر  
الحككمة العراقية، غير أّنو كاف تحّد كبير بيف الحككمة العراقية كالدكؿ الجكار، بحيث اعتبرتا 

مف نفس أكتوبر )العراؽ كالدكؿ المجاكرة( إّنو عبارة عف استفتاء الغيا كغير معترؼ بو كفي 
كاف مكعد االستفتاء عمى انفصاؿ كاتمكنيا )اإلسبانية( ككما حدث في العراؽ  2017عاـ 

تماما مف رفض الحككمة األـ ليذا االستفتاء كذلؾ نفس الحاؿ في اسبانيا حيث صدر القرار 
إجماع أعضاء المحكمة الدستكرية اإلسبانية عمى أّف قانكني االستفتاء كتأسيس جميكرية 

ؿ القانكني المذيف أقرتيما البرلماف المحمي في كاتمكنيا يتعارضاف مع الدستكر كاالنتقا
 اإلسباني باطالف تماما كيعتبر الغيا.
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 نتائج استفتاء االنفصال في اإلقميميين:

 الكردستاني: -أوال

في بداية 
 االستفتاء

 الناخبين
المؤيدين 
 االستقالل

المعارضين 
 االستقالل

تصويت 
األغمبية 
 المستقمة

282.000 
 مقترع

93.29% 
 مقترع

 مقترع 6.7%
72.16% 
 مقترع

 

مني بشدطر،  %71مف دىكؾ كبردرش كزاحك.  فكؿ %99كالنتائج النيائية كانت بػ  
بينما تجاكزت حاجز الثمانينات بالمئة بكؿ مف كالركسيد كصادؽ كجمجماؿ، إذ يعتبر إقميـ 
كردستاف العراؽ مف ىذه النتائج إقميـ أك منطقة ذات حكـ ذاتي في شماؿ العراؽ. نص 

  .(1)عمييا الدستكر العراقي المرعي لإلجراء

 الكاتموني: -ثانيا

27/10/2017 

 العدد اإلجمالي لمناخبين المؤيدين االستقالل عدد الناخبين

مميكف  2.26
 مقترع

 2.02كصكت بػ  90%
مميكف ناخب كاتمكني بنعـ 

 لصالح االستفتاء
 مالييف 5.34

                                                           
 26-09-2017، مؤيدين االنفصال الكردستاني من العراق" %90نتائج أولية أكثر من سعيد طانيكس،  - 1
(6 :57h-GNT أخر تحديث بػ )27-09-2017 (00: 15h GNTأخبار العالـ العربي ،)-نكفستي-N-. 
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 بعد اإلستفتاء:-

صرح "ماريانك راخكرم بعد ظيكر النتائج إّف االستفتاء فشؿ حيث أّكد أّف حككمتو  
لف  عدـ استقالؿ الكاتمكني عف إسبانيا بحيث قاؿ "راخكم":أكفت بالتزاماتيا، فمديو أمؿ في 

تسمح بإىدالر أربعيف عاـ مف الكئاـ مف خالؿ ابتزاز البمد بأكمميا، "أمؿ أف يتخمكا مف ىذا 
المسار الذم ال يقكد إلى شيء". كبالتالي دعى األحزاب السياسة المتمثمة في البرلماف إلى 

 ا.اجتماع طارئ لمناقشة أزمة كاتمكني

 أوجه انتشاته تيٍ اإلقهيًيٍ.انًطهة انثاَي: 

لقد تبيف بعد االطالع عمى األدبيات السابقة كتحميؿ الكقائع كاألدلة التاريخية، أف  
قميـ كاتمكنيا  الصمة في جممة انفصاؿ كاستقالؿ كال مف إقميـ كردستاف )العراؽ(، كا 

ىناؾ العديد مف نقاط التشابو )اإلسبانية(، فضال عف قراءة كتحميؿ معطيات الكقائع أّف 
كاالختالؼ، بالنسبة لمطمب االنفصاؿ لكال اإلقميميف كلـ يقتصر ىذا فقط عمى العكالـ 
الداخمية، بؿ منذ ذلؾ أيضا ليشمؿ العكامؿ الخارجية السالفة الذكر ىذا ما سيتـ تكضيحو في 

 الجدكؿ اآلتي:
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 (:03الجدول رقم )

 إقميم كاتمونيا إقميم كردستان أوجو التشابو

 تاريخيا

بفارق أسبوع واحد 
انتظم استفتاء 

 اإلقميمين

 2017أكتكبر  1 2017سبتمبر  25

 سياسيا

2017 

تمنع كردستاف العراؽ بالحكـ الذاتي منذ 
فصمو عف باقي العراؽ أم حرب الخميج 
األكلى، تدعـ ىذا الحكـ بسقكط صداـ 

 حسيف.

تمنع الكاتالكنييف باستقاللية تامة 
في اتخاذ القرارات الداخمية عف 

الحككمة المركزية ذلؾ بكجكد حكـ 
ذاتي في اإلقميـ الذم يقـك عمى 

 كجكد حككمة كبرلماف. 

 اقتصاديا

كالىما قامكا بإجراء االستفتاء دكف أخذ إذف مف الحككمة المركزية كبدكف 
 الحصكؿ عميو.

ية اقتصاديا بثركاتو النفطكردستاف: غني 
 خاصة في منطقة كرككؾ كتقدر
 600صادرات نفط اإلقميـ حاليا بحكالي 

كاتالكنيا: اقتصاديا ليا دكر ريادم 
في ضخامة اقتصاد إسبانيا ذلؾ 

مف إجماؿ  %20ككنو يساىـ بػ 
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مميار  11ألفبرميؿ يكميا أم ما يكفر 
 دكالر سنكيا.

 الناتج الخاـ إلسبانيا في حيف أنو
مف مساحة  %6ال يمثؿ سكل 

البالد، إذ يعتبر مف أكثر المناطؽ 
اقتصاديا في شبو الجزيرة  الحيكية

 "اإلبريرية"

 

 اجتماعيا

 كال اإلقميميف لدييما: الشعب فيال يخفي أيضا أف 

إحساسا باالنتماء إلى قكمية كاثنية مختمفة عف األغمبية كلديو لغة  -
 كىكية خاصة بو كما أنو قاـ بمحاكالت عديدة لالستقالؿ: 

 كما حدث أيضا في العراؽ:

معاناة األكراد في محاكالت نزع اليكية 
الكردستانية مف طرؼ السمطة الحاكمة، 
سكاء كاف في العيد العثماني أك في عيد 

 ة القكمية الحديثة.الدكل

في كاتالكنيا: في فترة الحرب 
كانت  1931األىمية في إسبانيا 

المنطقة تمتاز بحكـ ذاتي ثـ بعد 
ىزيمة الجميكريتيف كقت تحت 
دكتاتكرية فرانكك فرانسسكك الذم 
مسح كؿ معالـ ىكياتيا المستقمة 
بحيث لـ تتمكف كاتالكنيا مف 
استعادة كضعيتيا كإقميـ مستقؿ 

 عد كفاة فرانكك.إاّل ب

المصدر: الدعوات االنفصالية ما بين كاتالونينا والكردستان... الشبو واالختالف، مرجع 
 13h-sp29-2017: 11سابق، 
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 باإلضافة إلى كؿ ما ذكر في الجدكؿ مف نقاط أكجو تشابو أيضا:

أّف منطمؽ الخالؼ )النزاع( مع الحككمة المركزية كالتفكير في االنفصاؿ كاالستقالؿ 
ىك أساس: "الجانب االقتصادم"، ففي كاتالكنيا نجد أثر في تراجع االقتصاد اإلسباني: كاف 
نتيجة لمضرائب المفركض عميو )اإلقميـ الكاتالكني( بحيث اعتبر الكاتالكنييف ىذا الكضع 

مميكف  02ـ ألف الضريبة المفركضة عمييـ في األعمى في البالد )حكالي إجحاؼ في حّقي
يكرك سنكيا(، رغـ ذلؾ فيـ ال يركا تحسنا كاضحا عمى مستكل نمط عيشيـ أك عمى مستكل 

تمردا  2014جكدة الخدمات أك البنية التحتية، أما في إقميـ كردستاف، فقد عاف األكراد منذ 
مع بغداد كىك تصدير نفطيـ لمحككمة المركزية مقابؿ  ككاف سببو االتفاؽ المعمكؿ بو

مف الميزانية، لذا قّرركا بيع نفطيـ بأنفسيـ عبر تركيا اعتقاد أّنيـ  %17الحصكؿ عمى 
 مستعمركف مف جراء ىذا االتفاؽ، فقرركا بالتمتع بثركاتيـ.

 (:04الجدول رقم )

 اإلسبانية(إقميم كاتالونيا ) إقميم كردستان )العراق( أوجو االختالف

 الجانب العسكري

عسكريا جيشا قكيا لإلقميـ الكردستاني 
حيث يمثؿ جزء مف كىك "البشمركة" 

كحدات الدفاع العراقية فيك يأتمر فعميا 
بأكامر البرلماف الكردييف كالحككمة 

 أيضا.

 

يعتبره شريكا  1959الدستكر العراقي  الجانب السياسي
، 2005في الكطف )األكراد( كدستكر 

أما كاتالكنيا فال يعترؼ 
الدستكر اإلسباني أصال 
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يعتبره جزء مف الفيدرالية فيناؾ اعتراؼ 
 دستكر بالشعب الكردم.

كما لإلقميـ الكردستاني تمثيميات 
دبمكماسية خارج العراؽ ككذلؾ لكبيات 

 سياسية تخدـ مصالح الخارجية.

 بالكاتالكنييف كأّمة.

كىذا ينعدمكال يتكفر في إقميـ 
 نيا.كاتالك 

    

 نتائج االستفتاء في اإلقميمين:

بتصكيت مف األغمبية بنعـ لالستقالؿ في استفتاء اإلقميميف )كردستاف ككاتالكنيا(، فقد  
 نتجت عف ىذه األكضاع عكاقب كخيمة أثرت بالسمب عمى اإلقميميف:

 ففي العراق:-أ

)تركيا، سكريا، إيراف( قامت الحككمة المركزية العراقية بالتنسيؽ مع دكؿ الجكار  
بيدؼ فرض حصار جكم كعسكرم مف خالؿ غمؽ المنافذ الحدكدية كمنع الطيراف الدكلي، 
كما قامت الحككمة أيضا بيجكمات عسكرية عمى مناطؽ عدة ككرككؾ، كأرابيؿ كفي ىذا 
الصدد اضطرت حككمة إقميـ كردستاف إلى اقتراح تجميد نتائج االستفتاء كدعكة بغداد 

إلى جانب تخمي "مسعكد البرزاني" رئيس اإلقميـ عف صالحية كرئيس كتكزيعيا بيف  لمتفاكض
 الحككمة كالبرلماف.

 ففي كاتالونيا:-ب

كاف الكضع مستصعب كمعقد أكثر مع إعالف اإلقميـ استقاللو أحاديا، مما دفع  
بالحككمة المركزية في إسبانيا إلى اتخاذ جممة مف اإلجراءات العقابية، أىميا تفعيؿ المادة 

قالة الحككمة  (155) مف الدستكر اإلسباني كالتي تقضي بتعميؽ الحكـ الذاتي في كاتالكنيا كا 
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نفصالية حيث قامت السمطات اإلسبانية بكضع اإلقميـ الكاتالكني )ببرلمانو، الكاتالكنية اإل
شرطتو، ككسائؿ اإلعالمية الرسمية( تحت سمطة مدريد، في انتظار إجراء انتخابات حّدد ليا 

كما كّجو لممّدعي  (2017ديسمبر  11)أليس الحككمة اإلسبانية مكعد  "ماريانو لخوي"
د كالتحريض ضد الدكلة لبعض المسؤكليف الحككمييف الكاتالكنييف العاـ اإلسباني تيمة بالتمر 
 30الذم قد يكاجو عقكبة بالسجف المقدرة بػ  "كارل بوجديمون"كعمى رأسيـ رئيس اإلقميـ 

كتمت إدانتو مف قبؿ المحكـ كىك ما دفعو إلى الخركج مف إسبانيا كالمجكء إلى  سنة
 . (1)برككسؿ

 ان العراق وكاتالونيا اإلسبانية:المقارنة بين اإلقميمين كردست

مف المالحظ مف جدكؿ المقارنة بيف اإلقميميف)كردستاف العراؽ ككاتالكنيا اإلسبانية(  
يتضح لنا نقاط التشابو كاالختالؼ فيما بينيـ، نجد: مف حيث التركيبة اليكياتية سكاء: 

 اب كذلؾ:السكاف، االقتصاد، الجغرافية، السياسة، الديف، الثقافة، حيث األسب

    أوجو االختالف:-أوال

كانت إمارة أكركبية قائمة بذاتيا كليا حدكد قديمة لكنيا إّتحدت مع إسبانيا  فكاتالكنيا -
 طكعا عبر مصاىرات عائمية.

أما األكراد العراؽ فيـ عبارة عف قبائؿ تتقاسـ مدف عراقية، استغمت االضطرابات بيف  -
صراع استغميا األكراد كأسسكا أحزاب الجنكب كالشرؽ مف إيراف فأصبحت ساحة 

 كتعاكنكا مع األجانب بيدؼ تفتيت العراؽ.
تشابو الظركؼ كاألحداث التاريخية لشكؿ األزمة في كال اإلقميميف بحيث يتضح لنا  -

أف اإلصرار المطالبة باالنفصاؿ في كال اإلقميميف لـ يأتي بيف ليمة كضحاىا بؿ 
داد. ففي حالة األكراد الطرؽ، نجد عامميف نتيجة لتراكمات تاريخية منذ عقكد بغ

                                                           
-11-22مقارنة استفتاء كردستاف العراؽ ككاتالكنيا )التداعيات المحمية كالعالمية(، شؤكف عربية، الجريدة الرئيسية  - 1

2017. 
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أساسيف: األكؿ ككف االضطياد ىـ ارتبط بارتكاب عسكر كأمف حككمة العاصمة 
لجرائـ اإلبادة كجرائـ ضد اإلنسانية، كصنؼ مف االنتياكات بحقيـ )مف بحة خميجة 

 مثاال(.
في الشرؽ  العكامؿ البعد اإلقميمي المجاكر لحدكد العراؽ لتشتت القكمية الكردية -

األكسط عمى دكؿ أربعة تكالت حككمات العكاصـ بيا عمى إنكار حؽ األكراد في 
لغاء ىكيتيـ كحقكقيـ المغكية كالثقافية.  تقرير المصير كا 

أما فيما يخص كتالكنيا فيـ يركف أف سبب المظمكمية كاالضطياد كالتيميش ىك  -
المغكم كالثقافي، إذ يركف مضاميف اقتصادية باألساس، يسندىا تميز اليكية كالتميز 

 أّنيـ مستنزفكف مف قبؿ الحككمة العاصمة الرافضة بحقكقيـ كىكياتيـ.
سياسيا: اختالؼ في تعامؿ الحككميتيف المركزيتيف معيا في البمديف الذيف يريداف  -

 االنفصاؿ.
مف حيث االختالؼ مبدئيا نجد قضية االنفصاؿ أك المطالبة باالنفصاؿ كفي الدكؿ  -

ختمؼ عف االنفصاؿ في الغرب،فمثال في كاتالكنيا عف إسبانيا فإف ما تـ العربية ت
االنفصاؿ لف تغير الكثير فالجكىر الرئيسي ىك أّنو سيعطي لكاتالكنيا حقكؽ 
اقتصادية حكؿ الضرائب، لكنو لف تغير مف طبيعة التفاعؿ بيف السكاف عمى عكس 

ي عمى سمطة الدكلة، العرب تماما فإف ما تـ اإلنفصاؿ سيحدث نزاع حيث يقض
فالتركية اليكياتية لممجتمع الكردم مقارنة بالكاتالكنييف مختمفة تماما فاألكراد متشددك 

 لدييـ سياسة االنتقاـ كالثأر كىذا ما ال نجده عند الكاتالكنييف.
إختالؼ في المكاقؼ الدكلية تجاه دعكل انفصاؿ في كال اإلقميميف، بحيث قكبمت  -

الكنيا االنفصاؿ بالرفض الدكلي مف قبؿ العديد مف الدكؿ محاكلة كردستاف ككات
 باستثناء بعض الحاالت القميمة التي أبدت محاكلتي االنفصاؿ 
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  أوجو التشابو: -ثانيا

سياسيا: يمكف القكؿ أف اإلقميميف ميمشكف سياسيا ليس لدييـ استقرار سياسي، نظرا  -
 ؽ الحزباف الكردستاني(.لما تمر بو مف صراعات كأزمات داخمية مثؿ )العرا

كالىما نفس المشكؿ كالمتمثؿ في معاناتيـ اإلضطياد كالحرماف مف حؽ التحدث  -
المباشر لألزمة  بمغتيـ، إذ يطالب الكاتالكنييف اإلعتراؼ بمغتيـ. فالمغة ىي السبب

الكاتالكنية فيـ يعتبركف أنيـ محتمكف مف قبؿ إسبانيا كغالبيتيـ يرفضكف التعامؿ 
 ة. كذلؾ نفس حالة األكراد فالمغة الكردية ميمشة كغير معترؼ بيا.باإلسباني

تشابو الظركؼ السياسية: حيث أف اإلقميميف قد مّركا كعانكا مف ظركؼ كأكضاع  -
 سياسية محددة كصعبة. 

تشابو الظركؼ االقتصادية: مف حيث االقتصاد نجد نكع مف التشابو بيف اإلقميميف  -
ادييف )كرككؾ، النفطية، برشمكنة الصناعية، فيما غني طبيعيا، كقكياف اقتص

 السياحية(.
باإلضافة إلى نفس المشكؿ كىك استغالؿ الدكلة المركزية كاستحكاذىا عمى االقتصاد   -

كال اإلقميميف، بحيث فرضت عمييـ ضرائب. فاإلقتصاد أيضا يعتبر السبب الرئيسي 
ا تعارض القكل اإلقميمية لمصراع القائـ في كال اإلقميميف في العراؽ كما في إسباني

 كالدكلية لممساعي االنفصالية )االستفتاءات(.
كالىما سعكا في مراحؿ عديدة لالنفصاؿ ذلؾ بالقياـ باستفتاءات عديدة مف أجؿ  -

 (.02تقرير المصير كىذا ما يبينو الجدكؿ رقـ )
أيضا شيدكا في تريخيما شخصية مييمنة فمكال اإلقميميف)ففي كاتالكنيا نجد  -

فرانسسكك فرانكك الذم قاـ بأعماؿ عنؼ الإنسانية بإعالمو اآلالؼ مف النشطاء 
الكتالكنييف الراغبكف باالستقالؿ. أما األكراد العراؽ فنجد الرئيس الراحؿ صداـ حسيف 

 . بحيث عانكا األكراد في فترة حكمو مف حمالت القتالعيـ مف مناطقيـ.2003
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 :*المقارنة من حيث األسباب الدافعية

تتمثؿ أبرز األسباب المتشابية في مطالبة كال اإلقميميف باالنفصاؿ في إطار سيادة  
الدكلة كىيمنتيا عمى مقاليد الحكـ باإلضافة إلى استخداـ القكة كفرض سيطرتيا عمى أراضييا 

 كىي:

الرغبة في الحفاظ عمى اليكية ىذه الجماعات مف االندثار المتمثمة في الديف، المغة،  -
 كذلؾ رغبتيـ في تعزيزىا كنشرىا في العالـ. التريخ،

الرغبة في بناء دكلة جديدة ذات ركابط قكية كعالقات كثيقة عمى كافة األصعدة مع  -
 باقي دكؿ العالـ، بعيدا عف أزمات الدكلة األـ التي أنيكتيا أزماتيا الداخمية.

لمناطؽ الرغبة في االعتراؼ بشعكب ىذه المناطؽ بمعزؿ عف دكلتيـ األـ خاصة ا -
التي تمتعت بالحكـ الذاتي التي لدييا حككمة كنظاـ سياسي خاص بو كرغبة الشعب 

 الكاتالكني باالعتراؼ بيـ ككاتالكنييف كليس كإسبانييف.
الرغبة كذلؾ في اختيار مصيرىـ كاالعتراؼ بحقيـ في اتخاذ القرارات الحاسمة  -

 بأنفسيـ كاإلشتراؾ في الحكـ.
 الرغبة في تقرير المصير. -

 *المقارنة بين نتائج االتسفتاء في الجدولين:

يتضح لنا مف خالؿ االستفتاءات القائمة بيف كؿ إقميـ مف اإلقميميف المذككريف: ىك  
في كال اإلقميمييف بمعنى تصكيت األغمبية  %90أّننتيجة المؤيديف لالستقالؿ كانت بنسبة 

 لطمب االنفصاؿ.لدليؿ عمى اإلصرار كنجاح الشعب الكردستاني كالكاتالكني 
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انًطهة انثانث: انًىاقف انذونيح يٍ دػىج اَفصال إقهيًيٍ كم يٍ كشدستاٌ 

 اق وكاتانىَيا اإلسثاَيح وأسثاتهانؼش

كما في إسبانيا إلى كضع حّد لنياية األكضاع كذلؾ  سعى كال اإلقميميف في العراؽ 
 القكميتيف مف ظمـ في بمطالبتيـ االنفصاؿ عف الدكلة األمة ذلؾ نتيجة لما عاف منو كال

حقكقيـ كاإلحساس الدائـ بسمب ىذه الحقكؽ رغـ كؿ ىذا اإللحاح لإلنفصاؿ نجد قضية 
االنفصاؿ قد لقت رفض تاـ مف معظـ الدكؿ الكربى في العالـ كىذا ما تعارضو القكل 

سط اإلقميمية كالدكلية لمساعي االنفصاؿ فالمنتمكف لمقكمية الكردية يتكزعكف في الشرؽ األك 
عمى العراؽ، تركب سكريا، إيراف كحككمات الدكؿ األربعة ترفض مبدئيا فكرة تأسيس دكلة 
كردية مستقمة في شماؿ العراؽ، باإلضافة كذلؾ لمحككمات العربية كؿ مف السعكدية 

 كاإلمارات كمصر ترفضو أيضا.

النفصاؿ األكراد كدكليا كتعارض كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي فكرة ا
 العراؽ، كيكافقيا في نفس الطرح القكيتيف العظيميتاف كؿ مف الصيف كركسيا.

أما فيما يخص كاتالكنيا فيؤيد االتحاد األكركبي حككمة مدريد كيعتبر إجراء استفتاء  
االنفصاؿ عمال يخرج عف إطار الشرعية نفس مكقؼ الكاليات المتحدة مع االتحاد األكركبي 

 .       (1)كر الصيني كالركسي عف مسألة كاتالكنياكيغيب الد

باإلضافة لمرفض األمريكي كاألكركبي لقضية انفصاؿ اإلقميمييف نجد أيضا رؤساء  
بعض الدكؿ كفرنسا كتركيا كألمانيا، بريطانيا، المكسيؾ، المممكة المغربية، ركسيا، مما يخمؽ 

 االقتصادم، كسياستيا الخارجية.أزمة ىكية كانفصاؿ كىذا ما ييدد نظاميا السياسي 

حيث صرح الرئيس الفرنسي "ماكركف" برفضو لالستفتاء اإلقميمييف، ففي كردستاف  
أعرب عف تقديـ فرنسنا لمدعـ الكحدة أراضي العراؽ، أما في كاتالكنيا فقد أّكد كأصّر عمى 

                                                           
عمرك حمزاكم استفتاء في كردستاف كفي كاتالكنيا... االنفصاؿ ليس حال، نقاؿ في جريدة القدس العربي:  - 1
 كالسياسات العربية. . المشرؽ العربي سياسات الشرؽ األكسط0/10/2017

Related Media and Tools. 
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بانيا كشّدد عمى مف أجؿ احتراـ دكلة القانكف في إس "راخوري"دعمو لرئيس الكزراء اإلسباني 
أّف الحكار مع إسبانيا سيككف مف خالؿ حككمتيا المركزية كتخكؼ فرنسا مف النزعة 

التي تقع في البحر  "كورسيكا"االنفصالية كّكف ليا نفس المشكؿ المتمثؿ في رغبة جزيرة 
المتكسط مف االنفصاؿ، حيث أّنيا تعرضت لمعديد مف عمميات مسمحة كالتي شنتيا جبية 

 .(1)الكطني: غير أّف العاصمة باريس ترفض استقالؿ الجزيرة التحرير

كبالنسبة لمحككمة األلمانية فقد أعمنت عف عدـ اعترافيا بإعالف إقميـ كاتالكنيا  
االنفصاؿ مف جانب كاحد كعبرت عف مكقعيا بشأف كردستاف حيث رأت بإلزامية كال مف 

 . (2)الحككمة المركزية كالحككمة اإلقميـ أف تعمالف سكيا

كأعمف الرئيس المكسيكي "إيزيكي بينيا تيتك" أّنبالده تساند إسبانيا فيي لف تعترؼ  
بإعالف إقميـ كاتالكنيا االنفصاؿ حيث صرح بأّنو سيقؼ إلى جانب "رافكرم" في كاجية 

 .(3)لألقكل أزمة شيدتيا إسبانينا منذ تحكليا إلى ديمكقراطية

ضد انفصاؿ األكراد كضد أم خطكة إنفصالية تيدد كفي المممكة المغربية أّكدت أّنيا  
سالمة الكحدة الترابية لمعراؽ، نفس الشيء بالنسبة لكاتالكنيا، فقدت أعمنت عف دعميا 
المطمؽ لمحككمة اإلسبانية مف أجؿ رفض إحتراـ الدستكر كالحفاظ عمى الكحدة الكطنية 

 .(4)كسيادة البالد

فتاء كردستاف ككاتالكنيا بحيث ترل أّف اتخذت ركسيا أيضا مكقؼ محايدا مف است 
كحدة األراضي لمعراؽ أمر ضركرم ذلؾ لمحفاظ عمى االستقرار في المنطقة دكف معارضة 

                                                           
 أقاليـ كمناطؽ أكركبية تسعى االستقالؿ متاح عمى: - 1

-http://www.skynewsarabia.com/web/article.   2017نكفمبر  02 
 استفتاء كردستاف قمؽ في برلماف كخيبة أمؿ في أربيؿ متاح عمى:  - 2

-http://www.dw.com/ar. 02  2017نكفمبر  
 رفض عالمي لالنفصاؿ كاتالكنيا...مع استشناءات قميمة متاح عمى: - 3

-http://www.arabic.rt.com. 02  2017نكفمبر.  
 نفس المرجع. - 4
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االستفتاء كفي كاتالكنيا أكدت "مكسطك أّنيا تعتبر الكضع في إقميـ كاتالكنيا أمر إسبانيا 
ا المكقؼ الستخداـ ركسيا لحؽ داخميا" كأّنيا تحتـر سيادة إسبانيا ككحدة أراضييا كيرجع ىذ

تقرير المصير في جزيرة القـز كالذم بدكره استطاعت ضـ جزيرة القـز إلى األراضي 
 .(1)الركسية

كالمالحظ إف الشعكب ال تزاؿ تعاني مف عدـ تمتعيا بأبسط حقكقيا األساسية كحؽ  
القتصادم، تقرير مصيرىا مما يخمؽ أزمة ىكية كانفصاؿ كىذا ييدد نظاميا السياسي كا

 كسياستيا الخارجية كىذا ما ينطبؽ عمى كال مف كردستاف العراؽ ككاتالكنيا اإلسبانية.

كيجدر اإلشارة إلى أّف في كقت إقرار مبدأ حمؽ تقرير المصير بمفيكميو الحالي في  
كاف لمعديد مف ، 1945ميثاؽ األمـ المتحدة الذم تـ تكقيعو في مؤتمر ساف فرانسيسكك عاـ 

الـ ال تزاؿ في خكض االستعمار، حيث جاء ىذا المبدأ باألساس لمتأكيد عمى حؽ دكؿ الع
ىذه الدكؿ كالشعكب في تقرير مصيرىا كالحصكؿ عمى االستقالؿ كلـ يعد قائـ اآلف باستثناء 

الدكؿ يكف العرض مف ىدـ الحؽ تفتيت بغض الحاالت القميمة كمنيا حالة فمسطيف، كلـ 
ىك ما أكدتو "أنا تستميز" أستاذة السياسة في جامعة "بريستكف" عمى أساس عرقي أك طائفي ك 

حيث قالت: يعتقد أّف الحؽ تقرير المصير ال يمتد إلى األقميات الداخمية داخؿ دكلة ما بؿ 
يعتقد تقميديا أّنو ينطبؽ فقط عمى الشعب المستعمر أك األشخاص الخاضعيف لالستعمار 

فصؿ عنصرم، أك الشعكب الخاضعة لالحتالؿ الخارجي أك الشعكب الخاضعة، لحككمات 
 .(2)العسكرم

                                                           
. مقاؿ المركز 53h: 12. 2017نكفمبر 05كردستاف ككاتالكنيا: ىؿ يقكد إلى تعديؿ ميثاؽ األمـ المتحدة؟ األحد  - 1

 .2014العربي لمبحكث كالدراسات 
 أقاليـ االنفصاؿ، كيؼ إف تحقؽ االستقالؿ، متحصؿ عميو مف: - 2

http://www.sky.newsarabic.com/web/articl 2017-10-29. 

http://www.sky.newsarabic.com/web/articl
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كبشكؿ عاـ عند الحديث عف القيـ كالديمقراطية كالتعايش السممي المشترؾ فتتحدث  
عـ مفيـك الدكلة القكمية التي تقـك عمى أساس التجانس االجتماعي كتعدد األعراؼ الديانات 

 كالثقافات.

اليكية نجد تراجع في قيـ الديمقراطية كالتعايش لكف بالرجكع إلى أسباب حدكث أزمة  
المشترككلذا فمف األفضؿ في ىذه األكضاع السعي إليجاد صيغ التعايش مع األقميات سكاء 

 العرقية أك الدينية.

ذلؾ حفاظ عمى اليكية كالثقافة مما يمنح المزيد مف الحريات السياسية كاالقتصادية  
 . (1)ياكيحافظ عمى كحدة الدكؿ كحماية أرضي

كفي ىذا الشأف، البد مف كضع قضايا كيذة )كقضية الحركات االنفصالية(، عمى  
محظى العد في أجندة الجمعية العامة لألمـ المتحدة ذلؾ نظر لما تتركو مف أثار في عدـ 
االستقرار الدكؿ كخمؽ أزمات كنزاعات قد تككف عنيفة كال تقؿ عف خطر اإلرىاب كتساىـ 

لقكميات، كما أّنو البد مف إلزامية ضماف كؿ الشعكب حقكقيا في تقرير في تشتت كانييار ا
مصرىا كىذا ما يجب أف يقـك بو ميثاؽ األمـ في تحيد تعريؼ أكثر إنضباط لمبدأ تقرير 
المصير: ذلؾ لكي، لعيش بشكؿ كاضح الحاالت التي ينطبؽ عمييا ىذا الحؽ، بما يضمف 

فرض سيادتيا كتقرير مصيرىا كخصكص حؽ الشعكب، في الحصكؿ عمى استقالليا ك 
 .(2)ضماف كحدة الدكؿ كاستقرارىا

 

 

                                                           
المركز العربي لمبحكث كالدراسات، مقاؿ في جريدة رئيسية، كردستاف ككاتالنيا. ىؿ يقكؿ إلى تعديؿ ميثاؽ األمـ  - 1

 53h: 12. 2017نكفمبر  -05المتحدة. األحد 
 كردستاف ككاتالكنينا يقكؿ تعديؿ ميثاؽ األمـ المتحدة، المركز العربي لمبحكث كالدراسات، مقاؿ في الجريدة الرئيسية، - 2

  53h: 12 -2017نكفمبر  05األحد 



الثالث: دراسة مقارنة بين إقميمين إقميم كردستان )العراق( وكاتالونيا الفصل 
 )اإلسبان(

 
 

187 
 

 انًطهة انشاتغ: انتذاػياخ انجيىسياسيح نهًطانة االَفصانيح.

ىناؾ العديد مف التداعيات الجيك سياسية التي ستترتب عمى االنفصاؿ إف افترضت  
عديد مف التداعيات التي نجاح االستفتائييف القائميف في اإلقميمييف بحيث، سترتب عميو ال

ستيدـ سيادة الدكلة الكطنية، بحيث ستراجع في مقابؿ عمميات التقسيـ فضال عف تدىكر 
المنظكمة األمنية عمى المستكل الداخمي كالخارجي التي تياكت في الفترات األخيرة نتيجة 

بر لمحدكد تنامي، حالة العنؼ كاالقتتاؿ الداخمي باإلضافة لمكاجيتيا ظاىرة اإلرىاب العا
 كتعد أبرز ىذه التداعيات عمى النحك التالي:

زيادة حّدة األزمات السياسية كاالقتصادية التي ستكاجيو الحككمات النشأة مع  (1
الحككمات المركزية فيما يتعمؽ بطبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم الجديد ككيفية 

بيعية األمر الذم تقاسـ الثركات خاصة في ظؿ إمتالؾ بعض األقاليـ المكارد الط
سيترتب عميو حالة مف الصراع الداخمي كعدـ االستقرار لمدكؿ النشأة مثاؿ: النزاع 

 المتكقع بيف حككمة إقميـ كردستاف كالحككمة المركزية في العراؽ.
تنامي النزعة االنفصالية كانتقاليا لباقي األقاليـ )انتشار عدكل( التي ستمثؿ عممية  (2

ات اإلثنية في الدكؿ المجاكرة عمى المستكل اإلقميـ كالدكلي، تحفيزية لتطمعات القكمي
قميميا لمعديد مف حاالت االنفصاؿ.  األمر الذم جعؿ ىناؾ رفض دكليا كا 

مكاجية الدكؿ النشأة أزمة االعتراؼ الدكلي التي ستستند إلى  المصالح الخاصة بكؿ  (3
ازالت القكل الكبرل دكلة كمدل إتساقيا مع مصاليحيا الكطنية التي تعززىا لذا فم

 كاإلقميمية متخطية في اتخاذ قرار كاضح كصريح فيما يتعمؽ بعممية االستفتاء.
حياؿ العممة مكاجية األقاليـ المنفصمة ضغكط اقتصادية عالكة عف حالة مف الجاىمة  (4

كاألىـ تأثر التجارة، النسبة بشكؿ سمبي عمى اإلقميـ، المنفصؿ أكثر  التي تسيسانيا
 .(1)مف الدكلة نفسيا

                                                           
، 2017سبتمبر  26مقاؿ في جريدةالرئيسية، "خيارات حاسمة...اسباب تنامي النزاعات االنفصالية"، آية عبد العزيز،  - 1

 .2018مام  13مركز البديؿ لمتخطيط كالدراسات اإلستراتيجية. األحد 
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 خالصح انفصم انثانث:

ككخالصة ليذا الفصؿ ىك أّف مسعى المطالبة باالنفصاؿ كاف نتيجة لألزمة اليكياتية  
الشعبيف  التي كاف يعانييا كال اإلقميميف كمف المالحظ مف جراء المقارنة ىك اإللحاح مف

)الكردستاني كالكاتالكني( المصر عمى إقامة استفتاء فيفارؽ أسبكع فيما بينيما مف نفس العاـ 
قامكا باستفتاء لكي يحصمكا عمى االستقالؿ التاـ، كالذم كاف نتيجة تصكيت مف  2017

ظ األغمبية في كؿ اإلقميميف، مفاده إقامة دكلة مستقمة ليا سيادتيا الكطنية الخاصة كالحفا
عمى ثركاتيا المستنزفة منقبؿ الدكلة المركزية اىممسيطرة عمى اإلقميميف: إقميـ كردستاف 

قميـ كاتالكنيا )اإلسباف(.  )العراؽ(، كا 

               
 

 

 

 

 



 

 

 
 

ةـمــاتــخال



خاتمةال  

 
 

190 
 

 انخاتًح:

خالصة القكؿ ىي أف تناكلت الدراسة دكر البعد اليكياتي ككيفية تأثيره في الصراعات 
جكانبيا  كفي الجانب  المعاصرة حيث أضحت مفاىيـ اليكية كالديف كالثقافة كالعكلمة بكافة

اليكياتي كالذم عرؼ انتشار األدبيات كأصبح يحظى باىتماـ كافر في األدبيات الحديثة 
الخاصة بحقؿ كالصراعات الدكلية ليذا العامؿ أثر عمى العالقات الدكلية، رغـ ككنو ليس 

الباردة كفي بالجديد كلكف تعدد تكراره ككثافة االىتماـ بو زاد بكثير في أعقاب نياية الحرب 
كاإلثنية كاليدؼ مف  ظؿ بركز مستجدات حكؿ الحركب الداخمية ككثافة الصراعات اليكياتية

ىذه الدراسة ليس الكصكؿ إلى اعتبار أف اليكية عامؿ محدد في الصراع بقدر الكصؿ إلى 
عدـ تجاىؿ ذلؾ العامؿ أك مككناتو في تحميؿ كتفسير الصراعات المعاصرة. فظيكر أزمة 

كاف نتائج لإلىماؿ كتيميش مككف مف مككناتيا سكاء المغة، الديف كالثقافة. ذكر في  اليكية
الدراسة بشرح لممفاىيـ المرتبطة باليكية مع ذكر نماذجيا ككظائفيا ككيفية تأثير مككناتيا، 
كالكقكؼ عند أىمية القيـ كالبناء المعيارم كقامت الدراسة بالتطرؽ لمكضكع أزمة اليكية في 

كؿ مف كردستاف العراؽ ككتالكنيا اإلسباني كذلؾ بتركيز عمى الخمفيات التاريخية  إقميميف
لألسباب األزمة اليكياتية حيث كانت عامؿ األكثر تشديد لألزمة ىك عدـ االعتراؼ بمككف 
مف مككنات اليكية إال كىك "المغة" )الكردية ػ الكتالكنية( مف طرؼ السمطات الحاكمة خمؽ 

يف، كعدـ االقتناع بأف اليكية القكمية باتت في العالـ اليـك انتماء ككجكد تكتر داخؿ الدكلت
قبؿ أف تككف مشركعا سياسيا، لذا أصر كال الشعبيف الكتالكني كاإلسباني لإلثبات ىكيتيـ 

 فكؿ شعب أك عرؽ أك قـك تسعى لتحقيؽ مصيره.  
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 كلإلجابة عف األسئمة المطركحة في ىذه الدراسة:      

 األسباب الدافعة لنشكب أزمة اليكية في كال اإلقميميف:  أوال:

النزعة القكمية في كال اإلقميميف ككنيـ يشعركف أنيـ مضطيدكف مف قبؿ السمطات -
 الحاكمة منذ أعقاب مف الزمف.   

 رغبتيـ في الحفاظ عمى مظاىر ىكيتيـ كتميزىا عف الدكؿ األـ.   -

 لمغة )الكردية، الكتالكنية(. كالسبب الرئيسي ىك الرغبة لالعتراؼ با-

 الرغبة بإعطاء مصداقية لمثقافتيف.   -

ذكرت في الدراسة مكاقؼ دكؿ الجكار كالدكلية مف مشكؿ اليكية كمف االستفتاء  ثانيا:
               المطالبة باالنفصاؿ في كؿ إقميـ مف اإلقميميف، حيث لقت رفضا مف قبؿ:                                               

الدكؿ المركزية لحمـ إستقالؿ كانفصاؿ اإلقميـ عنيا ذلؾ تخكؼ مف الخسائر التي ستعكد -1
 عمييا خاصة االقتصادية منيا نظر لالقتصاد القكم. 

تخكؼ الدكؿ الجكار مف مطمب االنفصاؿ ففي العراؽ، رفضت الدكؿ الجكار الثالث إيراف، 
ف العراؽ ذلؾ تخكؼ مف إشعاؿ عدكل االنفصالية إلى تركيا، سكريا مف انفصاؿ األكراد ع

األقمية المتكاجدة في تمؾ الدكؿ. إضافة لمك.ـ.أ كاالتحاد األكركبي حيث أيدك السمطة 
 المركزية بقكليا إف مكضكع إجراء استفتاء االنفصاؿ ىك بمثابة عمؿ غير شرعي. 

ر أنيا ال تدخؿ الدكؿ نفس الحاؿ في كتالكنيا، فقد عانت مف نفس الكاقؼ تماما غي-2
 الجكار في أزمة إسبانيا.     

أثرت أزمة اليكية في اإلقميميف: عف طريؽ المطالبة باالستقالؿ أك االنفصاؿ عف الدكلة -3
المركزية )بغداد، مدريد( ذلؾ بإقامة دكلة مستقمة ذات سيادة كطنية كبيكيتيا )المغة، الديف، 
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ارؽ   أسبكع قامت كؿ مف كردستاف العراؽ ككتالكنيا الثقافة(، أم برمكزىا األساسية حيث بف
 (.2017أكتكبر  1سبتمبر كتالكنيا  25)كردستاف  2017باستفتاء في عاـ

كالمستخمص مف ىذه الدراسة ىك أف لب المشكؿ اليكياتي يكمف في عدـ االعتراؼ بمككف  
 مف مككنات اليكية )المغة( مما يساىـ في خمؽ أزمة ىكياتية داخؿ الدكؿ.

إضافة ذلؾ إبراز دكر األقميات، حيث أف أكثر الدراسات تؤكد أف األقميات تمعب دكر كثير 
في  االستقرار كاضطرابات في الدكلة القكمية كسبب ذلؾ عندما تنيؾ حقكؽ األقميات، فميس 
لدييا خيار سكاء استخداـ العنؼ لإلثبات ىكيتيا. كىذا بدكره يؤدم إلى خمؽ أزمات نتيجة 

تفككات كانقسامات داخؿ الدكؿ مف جراء سعييا لتحقيؽ المصير كاالستقالؿ كما ذلؾ تشكؿ 
 جرل في كؿ مف كردستاف العراؽ ككتالكنيا اإلسبانية.                                                                           

االستقرار زيادة عف غير أف حقؽ االستقالؿ كاالنفصاؿ فكال اإلقميميف، فسيترتب حالة -
حدكث اىتزازات اقتصادية كثيرة يصاحبيا العديد مف عدـ االستقرار االجتماعي كالمعاناة 
اإلنسانية لكثير مف المكاطنيف الذيف يعيشكف متداخميف عمى جانبي ىذه التعديالت الحدكدية، 

                                                                           فاالنفصاؿ سيغير الكثير خاصة الخريطة اإلقميمية ليذه الدكؿ.
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 انًشاجغ قائًح
 المراجع بالمغة العربية:-أوال

 قوامس:-

، لدكلية )مركز الخميج لألبحاثالعالقات ا اىاـ إيفانز، جيفرم نكبياـ، قامكس بتعكيفغر -1
1997.) 

محمد عاطؼ كآخركف، قامكس عمـ المجتمع، الييئة المصرية لمعامة الكتاب، القاىرة، -2
1979. 

 الكتب:-2

تسوية النزاعات الدولية مع دراسة لبعض مينا محمد نصر، معركؼ ناجي خمدكني، "-1
 ب، بدكف ذكر السنة كالطبعة.القاىرة، مكتبة غكيالمشكالت الشرق األوسط"، 

)جامعة الممؾ سعكد، الجمعية تحميل إدارة الصراع الدولي"، محمد أحمد كىباف، "-2
 (.2014السعكدية لمعمـك السياسية، 

)ترجمة حسيف نافعة، الطبعة األكلى، "سوسيولوجيا العالقات الدولية"، مارسياؿ ىيكؿ، -3
 (.1986القاىرة، 

الطبعة األكلى )جامعة بكمرداس، لدولية" )النظرية والواقع(، "العالقات احسيف خميؿ، -4
 (.2011الجزائر 

)مركز "المفاىيم األساسية في العالقات الدولية"، ، غريفيش مارتف كأككالىاف تيرم-5
 (.2008الخميج لألبحاث، دبي اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى، 

)بيركت، دار الكتاب العربي، الولية"، "النظرية في العالقات ، يكسؼ حتى ناصؼ-6
 (.1985الطبعة األكلى، 
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ترجمة عبد الحي "النظريات المتضاربة في العالقات الدولية"، )ركبرت دكرتي جيمس، -7
 (.1985كليد، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

"التنظير في العالقات الدولية بين االتجاىات التفسيرية والنظريات جندلي عبد الناصر، -8
 (.2007)دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة األكلى، التكنولوجية"، 

، لمدار "الالوعي الجمعي وأثره في الذاكرة الشعبية وأنماط السموك"سعيد الحناكم رؤكؼ، -9
 .2008األكلى، العربية لمعمـك بيركت، الطبعة 

)جامعة القاىرة برنامج "البعد الثقافي في العالقات الدولية"، محمكد غانـ )أماني(، -10
 (.2007الدراسات الحضارية كحكار الثقافات، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، 

"سياسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة"، الحاج عمي، -11
 (.2005ت مركز دراسات الكحدة األكركبية، )بيرك 

اإلمارات العربية -ترجـ-)مركز الخميج لألبحاثالدولية"،  "فيم العالقاتبراكف كريس، -12
 (.2004المتحدة، بدكف ذكر الطبعة، 

)الجزائر: ديكاف "االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدولية"، مصباح عامر، -13
 (.2006المطبكعات الجامعية، 

"النظريات الواقعية في العالقات الدولية، دراسة نقدية مقارنة"، فرج أنكر محمد، -14
 (.2007)مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية السممانية، 

)ترجمة كنشر مركز "عولمة السياسة العالمية"، بيمس )جكف(، كسميث )ستيفف(، -15
 (2004 الخميج لألبحاث اإلمارات المتحدة، الطبعة األكلى،

"إشكالية اليوية والتعدد المغوي في المغرب العتربي"، بمكا إلياس كخراز محمد، -16
 (.2014)الطبعة األكلى، المركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية أبك ظبي، 
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)ترجمة فلاير حسف خميفة، الطبعة األكلى، "اإليديولوجيا واليوية الثقافية"، الريف جكرج، -17
 (.2002دبكلي، القاىرة، مكتبة م

 (.1999)دار النيار، الطبعة األكلى، بيركت، "اليويات القاتمة"، معمكؼ أميف، -18

)مؤسسة شباب الجامعة "العرق، المغة واليوية القومية"، األقداحي محمكد ىشاـ، -19
 (.2010اإلسكندرية، 

الفرنسية،  )ترجمة: عمي كطفة، صادر عف دار النشر"اليوية"، ميكشمي إليكس، -20
 (.1993الطبعة األكلى، دمشؽ، 

)ترجمة حساـ "من نحن؟ التحديات التي تواجو اليوية األمريكية"، صامكيؿ ىشغكف، -21
 (.2005الديف خضكر، دار النشر دمشؽ، 

)مركز الدراسات الكحدة العربية، "أزمة المفاىيم وانحراف التفكير"، غالب عبد الكريـ، -22
 (.1998لبناف،  الطبعة األكلى، بيركت،

"مستقبل العالقات الدولية في صراع الحضارات إلى ألسنة الحضارة السعدم محمد، -23
 (.2012لبناف، الطبعة األكلى، -)مركز دراسات الكحدة العربية، بيركتوثقافة السالم"، 

"الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر، دراسة في األقميات كىباف أحمد، -24
 (.2007)أليكس لتكنكلكجيا المعمكمات اإلسكندرية، والحركات العرقية"،  والجماعات

"سيولوجيا الثقافة، المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة عماد عبد الغني، -25
 (.2006)مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

 المجالت والدوريات:-3

)مجمة كمية األدب، العدد ، "العولمة والثقافة وأثرىا عمى اليوية"، قاسـ خاؿ بف عبد اهلل-1
 (.2004جكاف  21
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)جامعة حسيبة بف "أساسية اليوية وأثرىا عمى االستقرار والمواطنة"، لكنيس فارس، -2
 23-21التنكع الثقافي طرابمس،  الجزائر، أعماؿ المؤتمر الثامف الدكلي:-الشمؼ-بكعمي
 (.2015مام 

)محاضرة جامعة باتنة، قسـ  "المقاربة الواقعية لتفسير وحل النزاعات"،حمد، حمشي م-3
 العمـك السياسية(.

)محاضرة، جامعة دمشؽ، كمية في العالقات الدولية"،  "النظرية البنائية، المصرم خالد-4
 العمـك السياسية، قسـ العمـك السياسية(.

، 07)مجمة آفاؽ المستقبؿ، العدد"اليوية من الوحدة إلى التعدد"، سعدم محمد، -5
 (.2010أكتكبر -سبتمبر

)المكسكعة الفمسفية العربية، مركز اإلنماء "التعميقات عن محمد عابد الجابري"، الفارابي، -6
 (.1986العربي، بيركت، 

"العالقات الدولية بين منيج اإلسالم ومنيج الحضاري عبد الرحماف الحضي صالح، -7
 (.2005جانفي  03ر اإلسالمي )منتدل الفكالمعاصر"، 

)ندكة الديف "عمم االجتماع الدين المجال والمكاسب لمتساؤالت"، اليرماسي عبد القادر، -8
 (.1990في المجتمع العربي، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، 

جامعة باتنة، "اإلطار المفاىيمي والنظري لدراسة المجموعة العرقية"، مرابط رابح، -9
(Revues de l'Université Kasdi Merbah Ourgla, N°01, Dafatir 2009 ) 

)مجمة عربية، "المغة وتأثيرىا وتداعيات التحكم العربي في إسرائيل"، أمارة محمد، -10
 (.2010الكمية األكاديمية بيت بيرؿ 

)مجمة الشؤكف األكسط، "إن لمتكن حضارات فماذا تكون إذا؟"، ىنغتكف صامكيؿ، -11
 (.1994فيفرم  26دد الع
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)مجمة العمكـ اإلنسانية، عدد خاص "النسق المجتمعي وأزمة اليوية"، حامد خالد، -12
لممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية في ظؿ التحكالت السكسك ثقافية في 

 المجتمع الجزائرم(.

المسارات، العدد األكؿ، )مجمة "مسارات اختراع اليوية وحركة التاريخ"، بدر عمي، -13
 السنة الثالثة(.

، 30)مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد "مدخل مفاىيمي"، بككش ليمى، -14
 .2017سبتمبر 

مفيوم الصراع: دراسة في األصول النظرية لألسباب واألنواع"، محمكد بدكم منير، "-15
 (.1997العدد الثالث، يكليك،  )دراسات مستقبمية، مركز دراسات المستقبؿ جامعة أسبكط

تقرير كاستفتاء إقميـ كردستاف بيف اإلصرار الكردم كالمعارضة اإلقميمية كحدة تحميؿ -16
 Arab center Research  E policy(. )2017السياسات في المركز العربي، سبتمبر، 

studies.com.) 

 (.1979كالنشر، القاىرة، )دار الثقافة لمطباعة "االجتماع الثقافي"، مدبكلي جالؿ، -17

)الككيت، المجمس الكطني "إرتقاء القيم: دراسة نفسية"، محمد خميفة عبد المطيؼ، -18
 (.1992، بدكف طبعة، كاألدبلمثقافة كالفنكف 

 المذكرات:-4

"تحميل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات بركاف إكراـ، -1
 (.2010لنيؿ شيادة الماجستير في العالقات الدكلية، جامعة باتنة، دكرة )مذكرة الدولية"، 

"البعد الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه منطقة حمكتة فاطمة، -2
)مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العالقات الدكلية، دكرة المغرب العربي بعد الحرب الباردة"، 

2010.) 
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 16 .................................................................. تقييم الدراسة:-11
 الفصل األول

اإلطار المفاىيمي لدراسة وتفسير الصراعات المعاصرة بين المنظور القديم والجديد لفترة ما 
  بعد الحرب الباردة.

 .Erreur ! Signet non défini ......................................... مقدمة الفصل:

 .Erreur ! Signet non défini ..... منيجية حول مفيوم الصراع.أدبيات المبحث األول:
 .Erreur ! Signet non défini ......... الجدؿ حكؿ مفيكـ الصراع.المطمب األكؿ:
 .Erreur ! Signet non défini ........... مستكيات الصراع كأنكاعوالمطمب الثاني:
 Erreur ! Signet non .. تحكؿ الصراعات لفترة ما بعد الحرب الباردةالمطمب الثالث:

défini. 

 Erreur ! Signetالتفسير الواقعي لظاىرة الصراعات في العالقات الدولية.المبحث الثاني:
non défini. 

الطبيعة  -التفسير الكالسيكي الكاقعي لمحركب كالصراعات )مكرغانتكالمطمب األكؿ:
 .Erreur ! Signet non défini .......................................... الشريرة(.

 Erreur ! Signet تقييـ المنظكر الكاقعي كلتفسير لمصراعات المعاصرة.المطمب الثاني:
non défini. 
 Erreur ! Signet التفسير الكاقعي الجديد )المعضمة(. )لكينيث كالتز(.المطمب الثالث:
non défini. 

 ! Erreur ..... التفسير البنائي لمصراعات المعاصرة في العالقات الدولية.المبحث الثالث:
Signet non défini. 
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 ! Erreur ..ظيكر الطرح البنائي في نظرية العالقات الدكلية كأىـ مبادئو.المطمب األكؿ:
Signet non défini. 

 ! Erreurالدكؿ كبقية الفكاعؿ )اإلنثنيات( ككحدات لتحميؿ في الصراعات.المطمب الثاني:
Signet non défini. 

 ! Erreur ..... البنية الفكضكية كالمعضمة األمنية حسب التصكر البنائيالمطمب الثالث:
Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .................................. خالصة الفصل األول:
 

 الفصل الثاني:
 

 اليوية كمفسر لمصراعات ما بعد الحرب الباردة

 .Erreur ! Signet non défini .................................. مقدمة الفصل الثاني:

 .Erreur ! Signet non défini ............................ ماىية اليويةالمبحث األول:
 .Erreur ! Signet non défini ........................ مفيـك اليكيةالمطمب األكؿ:
 .Erreur ! Signet non défini ........... نماذج اليكية ك عناصرىاالمطمب الثاني:
 .Erreur ! Signet non défini ........... كظائؼ اليكية كمصادرىاالمطمب الثالث:

 .Erreur ! Signet non défini ..... البعد اليوياتي في العالقات الدولية.المبحث الثاني:
 Erreur ! Signet non .. أىمية العامؿ اليكياتي في العالقات الدكلية.المطمب األكؿ:

défini. 
 ! Erreur . صراع اليكيات كمنظكر جديد ك مفسر لمصراعات المعاصرة.المطمب الثاني:

Signet non défini. 
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 .Erreur ! Signet non défini ........... تأثير مكونات البعد اليوياتي.المبحث الثالث:
 .Erreur ! Signet non défini ........... تأثير كال مف المغة كالديف.المطب األكؿ:
 .Erreur ! Signet non défini ....... تأثير كال مف العرؽ كالطائفة.المطمب الثاني:
 .Erreur ! Signet non défini ........ أىمية القيـ كالبناء المعيارم.المطمب الثالث:

 .Erreur ! Signet non défini ................................. خالصة الفصل الثاني:
 

  الفصل الثالث:
  دراسة مقارنة بين إقميمين إقميم كردستان )العراق( وكاتالونيا )اإلسبان(

 130 ..................................................................... مقدمة الفصل:

 .Erreur ! Signet non défini .................. إقميم كردستان )العراق(المبحث األول:
 .Erreur ! Signet non défini ............ المكقع كالتركيب اليكياتيالمطمب األكؿ:
 143 ................ الخمفية التاريخية لمشكؿ اليكية في اإلقميـ كردستاف.المطمب الثاني:
 .Erreur ! Signet non défini ........ انفصاؿ دكافع إقميـ كردستافالمطمب الثالث:

 .Erreur ! Signet non défini .................. إقميم كتالونيا )إسبانيا(المبحث الثاني:
 Erreur ! Signet ... المكقع كالتركيب اليكياتي إلقميـ كتالكنيا )إسبانيا(.المطمب األكؿ:
non défini. 
 Erreur ! Signet .... جذكر األزمة اليكياتية في إقميـ كتالكنيا )إسبانيا(المطمب الثاني:
non défini. 
 ! Erreur ...... تحميؿ دكر اليكية في الصراع في إقميـ كتالكنيا )إسبانيا(المطمب الثالث:

Signet non défini. 
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 ! Erreurالمقارنة بين النموذجين إقميم كردستان العراق كتالونيا اإلسبانية.المبحث الثالث:
Signet non défini. 

 Erreur ! Signet non .... أسباب رغبة االنفصاؿ في كال اإلقميمييف.المطمب األكؿ:
défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ......... أكجو التشابو بيف اإلقميميف.المطمب الثاني:
 المكاقؼ الدكلية مف دعكة انفصاؿ إقميميف كؿ مف كردستاف العراؽالمطمب الثالث:

 183 ........................................................ ككاتالكنيا اإلسبانية كأسبابو
 187 ........................ التداعيات الجيكسياسية لممطالب االنفصالية.المطمب الرابع:

 188 ............................................................. خالصة الفصل الثالث:
 190 ........................................................................... الخاتمة:

 194 ...................................................................... قائمة المراجع
 204 ............................................................................. فيرس
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 فيرس األش ال

 

 فيرس الجداول

 العدد عنوان الجدول صفحة
نتقاد عف مصطمح   جدكؿ  مث  تعر فات متنكعة ل عض المف ر ف كا 

 اليك ة
01 

جدكؿ  مث  الخمف ات التار خ ة الميمة في مكضكع اليك ة، الكتالكن ة  
 كالكردست ة

02 

 03 جدكؿ  مث  نتائج استفتاء المطال ة  االنفصاؿ في اإلقم ميف  
 04 جدكؿ  مث  أكجو التشا و بيف اإلقم ميف ) تالكن ا،  ردستاف( 
 05  تالكن ا،  ردستاف()جدكؿ  مث  أكجو إختالؼ بيف اإلقم ميف  

 

 فيرس الخرائ 

 رقم عنوان خرائ  صفحة
 01 خر طة تمث  إقم ـ  ردستاف العراؽ 
 02 خر طة تمث  إقم ـ  تالكن ا اإلس اني 
س ان ا   03 خر طة تمث  بؤر التكتر اليك اتي في عاصمة    مف العراؽ كا 

 

 صفحة
 

 العدد عنوان األش ال

 01 ش    مث  االختالفات كالصراع كدرجة القير    
 02 ش    مث  تطكر المتطكر الكاقعي  
 03 ش    مث  مخط  تكض حي لمتعرؼ  المنظكمة المع ار ة   
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