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“رؤى اسرتاتيجية” هي دورية علمية نصف سنوية محّكمة، تصدر عن “مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

واألمنية،  واإلعالمية  واالجتامعية  والقانونية  واالقتصادية  السياسية  واملوضوعات  القضايا  وتتناول  االسرتاتيجية”، 

الدورية أحد تجليات اهتامم املركز مبجال خدمة املجتمع، واإلسهام يف تطوير  وتطبيقات تقنية املعلومات. وتعد 

االسرتاتيجي يف مجاالت  الطابع  ذات  واملتمّيزة  الجاّدة  الدراسات  العايل، عن طريق نرش  والتعليم  العلمي  البحث 

علمية مختلفة، استناداً إىل معايري نرش علمية دقيقة مبشاركة أبرز األكادمييني والباحثني يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ودول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” والدول العربية وباقي دول العامل.

األهداف
تسليط الضوء بشكل علمي عىل القضايا االسرتاتيجية التي تهم املجتمع اإلمارايت والخليجي والعريب والعاملي.	 

تشجيع حركة البحث العلمي يف الجامعات اإلماراتية والخليجية والعربية والعاملية، وإتاحة الفرصة للباحثني 	 

لنرش إنتاجهم العلمي.

اإلسهام جدياً يف إثراء البحث العلمي يف مجاالت العلوم السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية 	 

واألمنية، وتطبيقات تقنية املعلومات من خالل نرش البحوث والدراسات.

استرشاف القضايا املستقبلية املرتبطة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ودول “مجلس التعاون لدول الخليج 	 

العربية”، واملنطقة العربية، وبقية دول العامل.

تسليط الضوء عىل التحديات االسرتاتيجية اآلنية، والتهديدات املحتملة يف مجاالت اهتامم الدورية.	 

تعزيز آليات التعاون العلمي القامئة بني املركز من جهة، والجامعات واملعاهد العليا من جهة أخرى.	 

اإلسهام يف نهضة التعليم الجامعي وتطويره يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول “مجلس التعاون لدول 	 

الخليج العربية” والعامل العريب.

إطالق طاقات اإلبداع والتنافس العلمي بني الباحثني، وتوسيع املجال أمام الرتقّي األكادميي.	 

سياسة النشر 
مستقباًل،  تحقيقه  إىل  تسعى  الذي  والطموح  املركز،  مكانة  مع  تتناسب  أكادميية  نرش  معايري  املجلة  تلتزم 

لتصبح واحدة من أبرز الدوريات العلمية املحّكمة، التي ميكن لألكادمييني والباحثني االعتامد عليها كمسّوغ للرتقيات 

العلمية، وكمرجع موثوق به لألبحاث والدراسات املتخصصة، خصوصاً فيام يتعلق بالتزام منهجية البحث العلمي، 

وتسجيل املصادر واملراجع لكل دراسة بشكل منهجي، فضاًل عن الدور املنشود للمجلة يف خدمة مجتمع البحث 

العلمي، ودعم عملية صنع القرار، واسترشاف القضايا املستقبلية ذات الصلة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وبقية 

دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” واملنطقة العربية والعامل.
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البحوث والدراسات
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ملخص

ــارات  ــز اإلم ــام مرك ــر ع ــويدي، مدي ــند الس ــامل س ــور ج ــعادة الدكت ــراب لس ــاب ال ــائل كت يُس

للدراســات والبحــوث االســرتاتيجّية، مســاءلة نقديّــة عميقــة ظاهــرَة الجامعــات اإلســالمّية السياســّية التــي 

ــا. ــار يف مجتمعاته ــوت ودم ــوان هــدم وم ــى أصبحــت عن تفاقمــت حت

إن وهــم الــراب الســيايس الــذي تســّوقه الجامعــات اإلســالمّية يســتخدم تقنيــة مــن تقنيــات التصّور 

ــة  ــة، فهــو ال يتأّســس عــىل معطيــات عقلّي االعتقــادي القامئــة عــىل عــروض زائفــة تغــّذي املخّيلــة اإلميانّي

موضوعّيــة، بــل عــىل ترضيــات وهمّيــة.

إّن التصــّور االعتقــادي مختلــف جذريــاً عــن االعتقــاد، هــو مصطلــح نجريــه لتوصيــف الكيفّيــة التــي 

بهــا يتصــّور بعــض املســلمني مــا يعتقــدون أنــه حقيقــة النصــوص اإلســالمّية والتاريــخ اإلســالمي، يف حــني أن 

األمــر قــد ال يكــون كذلــك موضوعّيــاً بالعــودة إىل النصــوص نفســها والتاريــخ نفســه.

ــة محــدودة  ــات ذهنّي ــة بخاصّي ــل الدينــي ووظائفــه يف املجتمعــات التقليديّ ويرتبــط مفهــوم املَُتَخيَّ

ــه. ــة مغلوطــة الفهــم والتصــّور للديــن وأحكامــه وِقَيِم النظــر العقــي، ومحكومــة بعاطفــة إميانّي

ومــن أهــّم األمثلــة التــي سنســوقها لتعزيــز منهــج الجمــع بــني االجتامعــي والخيــايل واألنرثوبولوجــي 

ــر  ــة لتربي ــة القرآنّي ــف املرجعّي ــا يّتصــل بتوظي ــه يف دراســتنا هــذه، م ــراب وتداعيات ــوم ال ــاء مفه يف إغن

ــة لــدى الجامعــات اإلســالمّية. ــات االنتحاريّ العملّي

ــل  "اإلســالمي الجهــادي"  تحريضــه عــىل االنتحــار  ــا املُتخيَّ فمــن املفارقــات املُفزعــة التــي يتضّمنه

بدعــوى  "الشــهادة" ومــا تُلحقــه هــذه املامرســة العنيفــة مــن قتــل وأذى يأباهــام اإلســالم ديــن الرحمــة.

إّن اإلشــكال املعضــل قائــم اليــوم يف مجتمعاتنــا يف مســتَوينَْي متقاطعــني:  مســتوى التغيــري العميــق 

ــة الغارقــة يف األفــكار والتصــّورات الســاذجة  يف أنســاق املعرفــة الدينّيــة، بهــدف تجــاوز األنســاق التقليديّ

رحلتي مع السراب  للدكتور جمال سند السويدي
في مسائل المنهج والفكر واألنثروبولوجيا الدينية

8

أ.د محسن التليلي
أستاذ تعليم عاٍل في اختصاص الحضارة والعلوم اإلنسانية

عضو/ مؤّسس وحدة البحث "التشريع في األحوال الشخصية" بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية في جامعة سوسة - الجمهورية التونسية
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إىل حــّد الخرافــة والوهــم، ومســتوى التغيــري األصيــل يف بنيــة الفــرد الذهنّيــة والنفســّية عــىل أســاس عقــالين 

يــؤّدي إىل بلــورة شــخصّية منســجمة مــع واقــع عرصهــا وِقَيِمــه الحديثــة. 

هــذه مســألة مــن أّمهــات املســائل التاريخّيــة والثقافّيــة التــي ال تــزال تســتفيد مــن تأجيــل حســمها 

الجامعــاُت الدينيــة لالســتمرار يف إنتــاج رسابهــا املتغــّول وبثـّـه. 

المصطلحات األساسّية

ــل  الــراب، املرجعّيــة املنهجّيــة والفكريّــة، املفهــوم واملصطلــح، املقاربــة، التصــّور االعتقــادي، املُتَخيَّ

الدينــي، الوظيفــة، األيديولوجيــا، األنرثوبولوجيــا، الرتاجــع الفكــري، الفكــر التوقيفــي، التقليــد، التحديــث، 

العقالنّيــة، أنســاق املعرفــة الدينّيــة، اإلعــالم الدينــي، الشــخصّية.  

مقّدمة

ــات األوضــاع  ــق البحــث يف خاصي ــعى إىل تعم ــة تس ــة/ نقدي ــة تحليلي ــز محصــول أي دراس ال يتمّي

ــا  ــان مبنهجه ــني ترقي ــر مرجعيت ــة إال بتواف ــالمية الراهن ــة واإلس ــة العربي ــية والثقافي ــة والسياس االجتامعي

ونتائجهــا درجــات مــن وضــوح الفكــر وبُْعــد الرؤيــة: مرجعيــة منهجيــة أكادمييــة تكــرس وضــوح املفهــوم، 

ودقــة املصطلــح، وســالمة املقاربــة، وتلتــزم مبــدأ التحليــل النقــدي يف تجــرد وموضوعيــة. ومرجعيــة فكريــة 

اســرتاتيجية تتجــاوز محــاكاة الواقــع وسياســاته املبــارشة نحــو رصــد املعطيــات والعوامــل واملراجــع وتعّمــق 

تحليــل املســائل والقضايــا واألفــكار وخلفياتهــا ومجرياتهــا وأبعادهــا، لطــرح البدائــل النظريــة والعمليــة 

ــة ضمــن مرشوعــات وسياســات ومخططــات  ــة فاعل وصوغهــا بإحــكام يف آراء ومقرتحــات وبرامــج إجرائي

آنّيــة واســترشافية. 

ــند  ــامل س ــور ج ــتاذ الدكت ــراب لألس ــاب ال ــوص كت ــا نص ــل يف ثناي ــا أرح ــي وأن ــّد انتباه ــد ش لق

الســويدي حجــم املــرشوع الفكــري الــذي تضمنــه هــذا املُصنَّــف الضخــم بأبوابــه األربعــة وفصولــه الســبعة 

ــاء معــريف  ــم وبن ــط منهجــي ُمحَك ــه ومالحقــه وهوامشــه ومراجعــه وفهارســه، يف تخطي ــه وخامتت ومدخل

ُمرتابــط ومتــاٍش علمــي مــدروس، غايتــه القصــوى – طرحــاً وســؤااًل، تفكيــكاً وتأليفــاً – "اكتشــاف املعوقــات 

الحقيقيــة التــي تحــول دون تفاعــل كثــري مــن دول العاملــني العــريب واإلســالمي بجديــة مــع الواقــع العاملــي 

الراهــن، ويف مقدمــة هــذه املعوقــات، ارتهــان كثــري مــن هــذه الــدول واملجتمعــات أليديولوجيــة الجامعــات 

الدينيــة السياســية التــي باتــت أفكارهــا متثـّـل فعــاًل ال قــواًل إحــدى عقبــات التنميــة والتطــور والحداثــة يف 
هــذه املجتمعــات".1

ــالمي  ــريب واإلس ــني الع ــالمية يف العامل ــات اإلس ــامت والجامع ــات والتنظي ــت األيديولوجي ــد أصبح لق

ظاهــرة متعاظمــة التداعيــات الســلبية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، ليــس مــن الناحيتــني االجتامعيــة 

والسياســية فحســب، بــل كذلــك مــن النواحــي العســكرية واألمنيــة وحتــى "األخالقيــة" التــي باتــت تهــدد 
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اســتقرار الشــعوب واألمــم ومســتقبل عالقاتهــا الدوليــة يف ســياق عوملــة ممتــدة وفاعلــة تســمح بانتقــال كل 

اإلنتاجــات املاديــة واملعنويــة والرمزيــة، وباســتخدام كل أنــواع التقنيــات والشــبكات وآالت التواصــل املؤثــرة 

عــن قــرب وعــن بعــد، وعــىل نطــاق واســع.

باتــت املجتمعــات العربيــة واإلســالمية يف هــذا الواقــع العاملــي املتطــور يف وضــع حــاّد مــن الشــّد 

ــدو أن  ــية، يب ــد املعيش ــراف والتقالي ــة األع ــة يف منظوم ــة متحّكم ــني قََدام ــه، ب ــد علي ــذب ال تُحَس والج

مظاهــر التحديــث بالغــت يف تزويقهــا مــن دون أن تســهم يف تطويــر مضامينهــا أو تســعى إىل مالءمتهــا 

مــع الواقــع املحــي، وحداثــة غازيــة تصــدم الهويــة لتهزّهــا وتصدعهــا ُمغريــة إياهــا بغــذاء تقنــي ومــادي 

ــه قــدر مناســب مــن الغــذاء الروحــي واملعنــوي. ُمبهــر ال يوازي

ــث  ــة مــن كل حدي ــم2 اإلســالمي والريب ــس" القدي ــني "تقدي ــازع ب مــن خضــّم هــذا التجــاذب والتن

غــريب، ينبعــث عنــف الجامعــات اإلســالمية السياســية مــن أعــامق التاريــخ الوهمــي وانفالتاتــه وهوامشــه 

املمتــدة، مســتفيداً مــن فشــل الدولــة الُقطريــة "الحديثــة" عــىل اختــالف اتجاهاتهــا األيديولوجيــة 

ــايض ومل  ــادر امل ــا مل تغ ــدو كأنه ــا تب ــات بأكمله ــف ملجتمع ــراب زائ ــاً ب ــية، ملّوح ــا السياس ومرشوعاته

ــدة التــي  ــدات الواقــع املعــارص ومنظومــات مفاهيمــه الجدي ــدي لتســتوعب تعقي تتجــاوز وضعــه التقلي

ــة. ــرر الجامح ــة والتح ــة والفردي ــم العقالني ــة وِقَي ــفة والصناع ــوم واآلداب والفلس ــورة العل ــا ث أبدعته

ــرّباً عــن مظاهــر  ــت تشــّفياً مع ــة ظاهــرة بات ــة الرصين ــراب للمســاءلة األكادميي يطــرح مبحــث ال

الهــدم والدمــار واملــوت يف املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، ويقــّدم إىل قارئــه قيــامً بديلــة لبنــاء فكــر جديد 

وإعــامر حيــاة مزهــرة توّلدهــا اختيــارات عقالنيــة منغرســة يف ســريورتها التاريخيــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

املســتنرية، بــال وصــل قاتــل لإلبــداع وال انفصــال قاطــع ألوارص الهويــة، قيــامً تكــون رافــداً تحفيزيــاً لبــّث 

ــروم االنخــراط يف زمــن  ــة يف نفــس كل مواطــن عــريب ومســلم ي الوعــي الفكــري وتأســيس اإلرادة الفاعل

ــاءة التــي أثبتــت  ــة والتقــدم اإلنســاين، يف انســجام مــع أنســاق خصوصياتــه الثقافيــة البّن الحداثــة الكونّي

جدواهــا يف تاريــخ الحضــارة اإلنســانية.

أواًل:  في مرجعّية المفهوم والمصطلح والمقاربة
ــم واملصطلحــات واملداخــل  ــٌة مــن املفاهي ــاب الــراب جمل تشــّد اإلطــاَر التنظــريي والتحليــي لكت

ــذي تخــرّيه الباحــث جــامل ســند الســويدي  ــا، مفهــوم الــراب نفســه ال ــة األساســية، مــن أهّمه املنهجي

عنوانــاً رئيســياً ملبحثــه ومصطلحــاً مفتاحــاً ميّكــن بــه قارئــه مــن منهــج دراســته وعالماتهــا الفكريّــة حتــى 

ــا مســائلها ومســالك قضاياهــا املتعــّددة. يأنــس فريحــل معــه يف ثناي

ــَرب املثــل يف الكــذب  إّن مصطلــح رساب مبــا يعــرّب عنــه مــن معــاين الكــذب والخــداع3 – إذ بــه يُ

ــه  ــه الباحــث محــور أطروحت ــاب جعل ــوان للكت ــال هــو أخــدع مــن الــراب4 – مفهوم/عن والخــداع، فيق

ــة املعــربة عــن إشــكالية الخــداع الســيايس التــي يقــوم عليهــا فكــر الجامعــات الدينيــة السياســية  املركزي
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ــدراً  ــم( مص ــاين )الوه ــوم الث ــرباً املفه ــم، معت ــوم الوه ــة مبفه ــة حميم ــة منطقي ــا، يف عالق ــا وعنفه وعمله

وســبباً مبــارشاً للمفهــوم األول )الــراب( مــربزاً يف الكتــاب ويف ملخصــه أن "أطروحتــه املركزيــة تتمحــور 

ــة السياســية  ــذي تســوقه الجامعــات الديني ــذي يرتتــب عــىل الوهــم ال حــول فكــرة الــراب الســيايس ال
ــري مــن شــعوب العاملــني العــريب واإلســالمي".5 للكث

بــني مصطلَحْي"الــراب" و"الوهــم" تواصــل مفهومــي ووشــائج دالليــة متينــة، فالــراب لغــًة مغالطة 

برصيــة لهــا معنــى حقيقــي، يعــرّب عنــه ســياق طبيعــي يتميــز بشــدة الحــر، ولهــا معنــى مجــازي يصلــه 

ــاً بــاألرض،  مبفهــوم الوهــم. وابــن منظــور يف لســان العــرب يعرفــه بقولــه "مــا يكــون نصــف النهــار الطئ
الصقــاً بهــا، كأنــه مــاٌء جــاٍر"6 مــن اشــتداد الحــر "كأنــه مــاٌء تنعكــس فيــه البيــوت واألشــجار وغريهــا".7

أّمــا  الوهــم، خالفــاً للــراب، فقــد يبــدو حاجــة نفســية وثقافيــة للفــرد والجامعــة عــىل أســاس أنــه 

ــه عــىل اســتيعاب  ــة الذهــن وقدرت ــة ببني ــا، ذو صل ــات الشــخصية اإلنســانية وتصوراته مكــّون مــن مكون
عنــارص الواقــع املوضوعــي وحتــى غــري املوضوعــي وتعّقلهــا وتجاوزهــا.8

لكــن الوهــم املتســبب يف الــراب الســيايس الــذي تســّوقه الجامعــات الدينيــة اإلســالمية يف العاملــني 

العــريب واإلســالمي بــات مــع األســف يُســتخَدم عمــداً تقنيــًة مــن تقنيــات التصــور االعتقــادي القائــم عــىل 

عــروض زائفــة تشــحن املخيلــة الســاذجة، وال يقــوم عــىل معطيــات بقــدر مــا يقــوم عــىل طريقــة عاطفيــة/
خياليــة يف التأويــل اإلدرايك لتلــك املعطيات.9

الوهــم حينهــا يغــذي تصــوراً زائفــاً مقارنــة بالواقــع املــادي ويتحــول بالتــايل إىل ضاللــة إدراك، والزيف 

والضاللــة يف التصــور املوهــوم خــداع ســببه مظهــر أو انطبــاع، فــرض نفســه عــىل ذهــن صاحبــه القــارص 
وتفكــريه املحــدود فقبلــه قبــواًل اعتقاديــاً ال مجــال للتشــكيك فيــه.10

إن التصــور االعتقــادي يف ســياق هــذا التحليــل املفهومــي مختلــف عــن االعتقــاد، هــو مصطلــح نقصد 

بــه الكيفيــة التــي يتصــور بهــا بعــض املســلمني مــا يعتقــدون أنــه ميثــل حقيقــة النصــوص الدينيــة اإلســالمية 

وحقيقــة التاريــخ اإلســالمي، وقــد ال يكــون األمــر كذلــك موضوعيــاً بالعــودة إىل النصــوص نفســها والتاريــخ 

نفســه يف قــراءة متفهمــة. 

ــه  ــد قراءت ــاه تعتم ــم: اتج ــور والفه ــراءة والتص ــني يف الق ــني اتجاه ــادة ب ــة ح ــألة خالفي ــا مس إنه

مبــادَئ البحــث التحليــي النقــدي يف النظــر إىل املســائل الدينيــة ودراســتها بغايــة التحقــق الرصــني والفهــم 

املوضوعــي مــن جهــة، وعندهــا يكــون اإلميــان عــن بّينــة ووعــي ومســؤولية فرديــة، واتجــاه تعتمــد قراءتــه 

أيديولوجيــا التوظيــف الدينــي والســيايس القامئــة عــىل أحاديــة التصــور والتمثــل وآليــة الشــحن والتعبئــة 

لغايــة تكــون يف النهايــة وهميــة هدفهــا إقامــة دولــة إســالمية منطيــة جامعــة مــن جهــة أخــرى، وعندهــا 

يكــون اإلميــان متشــدداً متســلطاً عــىل رقــاب النــاس يســوقهم بالرهبــة والعنــف جامعيــاً.
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يف هكــذا ســياق ال بــّد مــن أن يتبــني القــارئ الفاهــم االرتبــاط االصطالحــي واملفهومــي بــني اســتخدام 

ــل" و"الوظيفــة" اللذيــن ســُنغني بهــام  مصطلــح الــراب كمفهــوم مركــزي، واســتخدام مصطلَحــْي "املَُتَخيَّ

مقاربتنــا الدراســية باعتبــار دورهــام النظــري واإلجــرايئ يف الواقــع االجتامعــي والســيايس العريب/اإلســالمي 

املتــأزم تاريخيــاً وثقافيــاً يف ضــوء تفــّي التصــورات التقليديــة الوهميــة وتحّكمهــا يف النفســية الجامعيــة 

اإلســالمية عــىل حســاب املعرفــة العقليــة.

تجــد الجامعــات الدينيــة اإلســالمية بســبب هيمنــة مثــل هــذه التصــورات عــىل عمــوم مجتمعاتهــا، 

ــر، مناخــاً َمرتعــاً لالشــتغال بالديــن  ــا التعبــوي ولحُنهــا املؤث وعــىل أتباعهــا خاصــة ممــن يغريهــم خطابُه

ــي وإىل  ــي ونف ــل ذهن ــاً إىل ُمتخيَّ ــاً بارع ــاًل أيديولوجي ــاه تحوي ــة إي ــة محّول ــراض دنيوي ــتخدامه ألغ واس

ــة وسياســية. ــة اجتامعي وظيف

يرتبــط مفهــوم "املَُتَخيَّــل الدينــي"11 ووظائفــه بخاصيــات النفســية الدينية للمســلم العــادي املتحّكمة 

يف عاطفتــه اإلميانيــة املحــدودة ذهنيــاً، وبعوامــل تشــّكلها االجتامعــي والثقــايف التقليــدي، وببنيــة الخيــال12 

باعتبــاره َمَلَكــة أساســية مــن امللــكات املوّلــدة للتصــورات اإلنســانية، ســواء يف تفاعلهــا مــع الواقــع املــادي 

أو مــع املُطَلــق املتعــايل، مفارقــاً غيبيــاً كان كاملفــارق الغيبــي الدينــي، أو فكــراً إنســانياً "إبداعيــاً" كالفكــر 

املُولِّــد للنظريــات واأليديولوجيــات التــي ينشــئها اإلنســان خــالل تجاربــه الحياتيــة.

ــم يف  ــة تت ــة مركب ــة عملي ــة والثقافي ــة والنفســية واالجتامعي ــل يف ارتباطــه بالعوامــل الذهني واملتَخيَّ

ســياق أنشــطة إنســانية كثيفــة تشــتغل وفــق كيفّيــات وأنســاق متنّوعــة ومتداخلــة، وهــو ذو فاعلّيــة مادية 

ــة  ــرة الفردي ــة، ومخــزون الذاك ــن ناحي ــق الحســية م ــني املوجــودات والحقائ ــف ب ــة تؤل ــة ورمزي ومعنوي
والجمعيــة يف كل مياديــن الحيــاة مــن ناحيــة أخــرى.13

 للُمتخيَّــل صلــة حميمــة باملِْخيــال14 بوصفــه آلــة املخيــال إلنتــاج التصــورات ومتثاّلتهــا الذهنيــة التــي 

يتــّم متريرهــا يف انســجام وتناغــم مــع محــّددات مــا هــو اجتامعــي وثقــايف، عــرب وظائــف ونُظُــم معّقــدة. 

ــاًل مــن حقــل  ــاره مصطلحــاً منتق ــوازي مــع مفهــوم "الوظيفــة" باعتب ــل" بالت ــد تطــور مفهــوم "املَُتَخيَّ وق

البيولوجيــا إىل حقــل االجتــامع، واالجتــامع الدينــي خاصــة، بعــد أن تطــورت العلــوم البيولوجيــة لتتوصل إىل 

التمييــز بــني األعضــاء واألدوات والوظائــف مــن جهــة، وكيفيــة اشــتغال كل عنــرص منهــا عــىل حــدة، وعالقــة 

اشــتغال العنــارص كلهــا بعضهــا ببعــض مــن جهــة أخــرى.15 

ورد يف حــّد الوظيفــة أنهــا محصــول العمليــات التــي تقــوم بهــا األدوات واألعضــاء لدميومــة الحيــاة. 

فــكل أداة يف الجســم – وكــذا يف الجســم االجتامعــي الدينــي –  تــؤدي وظيفــة غايتهــا املحافظــة عــىل توازن 

ــه – التصــور  ــه ووظائف ــم املتكامــل للجســم – بأعضائ ــع هــذا التنظي ــد طَب ــه. وق الجســم واســتمرار عمل

الســائد عــن االجتــامع اإلنســاين حتــى أصبحــت النظــرة إىل عالقــة الفــرد باملجتمــع نظــرة عضويــة، وأصبــح 

املجتمــع بهــذا املعنــى جملــة أفــراده املنصهريــن يف وحــدة متفاعلــة لهــا مقوماتهــا املختلفــة واملؤتلفــة يف 

اآلن نفســه.16 
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ــزي، أو كل  ــادي أو رم ــر م ــاده، أن كل أم ــدأ مف ــن مب ــق م ــة ينطل ــي ألي ثقاف ــل الوظيف إن التحلي

تقليــد أو ُعــرف أو ُمعتَقــد أو فكــر أو رأي – يف كل أمنــاط الثقافــات – يضطلــع بوظيفــة حيويــة،17 وجملــة 

هــذه الوظائــف جلية/مقبولــة عندمــا تكــون نتائجهــا مفهومــة ومرغــوب فيهــا مــن املشــاركني يف النســق 

االجتامعــي، وخفية/ضمنيــة عندمــا تكــون غــري مفهومــة أو غــري مرغــوب فيهــا،18 ويُفــرتَض يف أنســاق عملهــا 

ــن  ــا م ــم فيه ــا يت ــات وم ــالف املجتمع ــف باخت ــد يختل ــا، ق ــي بينه ــل الوظيف ــن التكام ــر درجــات م تواف

اصطفــاء أو متييــز أو انقســام.

ــن  ــتغال بالدي ــول االش ــف يتح ــنّي كي ــويدي نتب ــند الس ــامل س ــور ج ــه الدكت ــذي درس ــال ال يف املث

ــزاق، وإىل  ــا، إىل عمــل ووظيفــة وارت ــا وتصنيفاته ــالف انتامءاته يف إســالم الجامعــات السياســية، عــىل اخت

انتدابــات برشيــة مــن عــدد مــن الــدول والقــارات بأجــور ماديــة ومعنويــة، وإىل اســتثامر إعالمــي وســيايس 

ضخــم يســيل لعابــه يف اتجــاه االنقضــاض عــىل املجتمعــات والشــعوب ودولهــا وســلطاتها ومقدراتهــا بــكل 

األســاليب واآلالت والســبل املمكنــة واملتاحــة، وإن بتســييجها ورَْهِنهــا وإرهابهــا وإعــامل القتــل والدمــار 

فيهــا.

يبــدو الــراب مصطلحــاً جامعــاً مانعــاً لجملــة هــذه الــدالالت واملعــاين التــي عــرّبت عنهــا التصــورات 

والخيــاالت والوظائــف الدينيــة املُوظَّفــة أيديولوجيــاً وسياســّياً مــن ِقَبــل الجامعــات والتنظيــامت اإلســالمية 

املتطرفــة يف مناطــق ممتــدة رشقــاً وغربــاً مــن العاملــني العــريب واإلســالمي وحتــى خــارج هذيــن العاملــني، 
ومحصــول هــذا الــراب فشــل واضــح يف إيجــاد حلــول حقيقّيــة واقعّيــة للمشــكالت االجتامعّيــة.19

إن اإلطــار املفهومــي واالصطالحــي الــذي اعتمــده الباحــث الدكتــور جــامل ســند الســويدي يف بنــاء 

أبــواب كتــاب "الــراب" وفصولــه جــاء ليســند ويدعــم كل املقدمــات واملداخــل واملقاربــات التــي اعتمدهــا 

ــة  ــه، أو يف مســتوى الحــاالت التطبيقي ــاب، ســواء يف مســتوى اإلطــار النظــري واملنهجــي ملبحث مســار الكت

والدراســات امليدانيــة، أو حتــى يف مســتوى الرؤيــة الختاميــة للمبحــث ومــا تضمنتــه مــن خامتــة ومالحــق 

ومراجــع وفهــارس مثّلــت جهــازاً علميــاً هــو مبنزلــة املحصــول املعــريف والرصيــد البحثــي الــذي ال غنــى عنــه 

لــكل باحــث يــروم دراســة جامعــات اإلســالم الســيايس وأيديولوجياتــه دراســة علميــة.

ــن  ــمل م ــل ش ــي يف تكام ــي والتطبيق ــري واملنهج ــني النظ ــويدي ب ــور الس ــة الدكت ــت مقارب جمع

املنطلقــات الفكريــة والفلســفية واالجتامعيــة، ومــن املنهــج التحليي/النقــدي والرؤيــة االســرتاتيجّية/

ــة التــي اهتمــت بدراســة  االســترشافّية مــا جعــل مبحثــه منســجامً مــع اتجاهــات املباحــث األنرثوبولوجّي

ــك  ــالمي – وتفكي ــو ديني/إس ــا ه ــىل م ــق ع ــا ينطب ــا م ــة – ومنه ــات الديني ــة واملؤسس ــر واألبني الظواه

ــد مــن منظومــات ِقَيمهــا ورموزهــا ومعانيهــا الفاعلــة يف ذهــن املتديــن وعقلــه ووجدانــه وروابطــه،  املُعقَّ

ويف عاداتــه وتقاليــده وأمنــاط عيشــه وســلوكه، وغريهــا مــن العوامــل املؤثــرة يف تركيبــة شــخصيته الفرديــة، 

وكذلــك الجامعيــة متعــددة األعــراق واإلثنّيــات واملنحــدرات االجتامعيــة والثقافيــة يف عــامل إســالمي ممتــد 

ــًة.  ــوع لغــًة وتاريخــاً واجتامعــاً وثقاف ومتن
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وهــذه مــن أهــم العنــارص التــي توظفهــا الجامعــات اإلســالمية لإلقنــاع مبرشوعهــا الدينــي الســيايس 

الحــامل الــذي هــو مبنطــق التطــور اإلنســاين وتقّدمــه التقنــي ليــس إاّل رسابــاً، لكنــه مــع ذلــك ويف اآلن نفســه 

ال يــزال يحتــاج إىل دراســة وفهــم، وإىل تراكــم نضــج ووعــي، وإىل تحديــث عميــق – حقيقــي ال مظهــري – 

يطــال الفكــر والواقــع عــرب تنميــة األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.

لقــد اتّســع مجــال الدراســات األنرثوبولوجّيــة يف العــرص الحديــث ليشــمل كل املجتمعــات اإلنســانية 

ــدة20، أصبــح  بعــد أن كان منحــرصاً يف االهتــامم بأوضــاع الشــعوب البدائيــة خــارج نطــاق الثقافــات املُعقَّ

ــاً  ــرباً إيّاهــا موضوعــاً ممكن ــة كانــت أو متحــرة، بســيطة أو معقــدة، معت يشــمل كل املجتمعــات، بدائي

ــرّي،  ــات تغ ــر بعملي ــي مت ــات الت ــامم باملجتمع ــو االهت ــة نح ــه خاص ــذي اتج ــي ال ــث األنرثوبولوج للبح

املجتمعــات البدويــة والريفيــة والصناعيــة عــىل حــّد ســواء، وأصبــح الباحثــون يف تطبيقــات املنهــج 

األنرثوبولوجــي يركــزون يف مباحثهــم عــىل تطويــر اآلليــات املســتخدمة يف دراســة مختلــف مظاهــر الحيــاة 

ــة.  ــا املظاهــر واألنســاق الديني ــة وأنســاقها، مبــا فيه ــة والسياســية والثقافي االجتامعي

إن دراســة العالقــات البنائية/الوظيفيــة لــكّل نظــام اجتامعي/دينــي – ومنــه نظــام املجتمــع اإلســالمي – 

يجــب أن تتــّم يف ضــوء تحليــل عالقــات النُّظـُـم الداخليــة والخارجيــة يف اآلن نفســه. فاملجتمعــات اإلســالمية، 

برغــم امتدادهــا االجتامعــي وتنوعهــا الثقــايف، عــىل صلــة واتصــال َعَقدي/ِقيمي/روحــي يف مختلــف الــدول 

واملراكــز واملــدن والقــرى والبــوادي واألريــاف ذات االنتــامء الثقــايف اإلســالمي، خاصــة يف األحــداث والقضايــا 

واملناســبات واألعيــاد ومظاهــر الفــرح والــرتح التــي تهــز املشــاعر اإلســالمية املُشــرَتَكة، وهــذه مــن عوامــل 

ــها  ــىل أساس ــرك ع ــتغلها وتتح ــي تس ــن الت ــباب التضام ــش وأس ــد العي ــري وتقالي ــاط التفك ــري يف أمن التأث

املجموعــات الدينيــة اإلســالمية.

 يجــب التعويــل عــىل املناهــج األنرثوبولوجّيــة يف اختصاصــات التاريــخ واالجتــامع والسياســة والثقافــة 

ــا تفــرزه مــن  ــا وم ــات املجتمعــات اإلســالمية عــىل تنوعه ــادة مــن البحــث املعمــق يف خاصي بهــدف اإلف

جامعــات وحــركات وتنظيــامت فكريــة وسياســية ذات مرجعيــات دينيــة، ورصــد مختلــف مظاهــر 

ــة مــن عمــق تأثريهــا االجتامعــي. ــة ومنــاذج حي ــل أمثل انتشــارها، وتحلي

ــم  ــالمية – برغ ــة واإلس ــات العربي ــت بدراســة املجتمع ــي اهتم ــة الت ــاوالت األنرثوبولوجّي إن املح

تقدمهــا النســبي يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن والعرشيــة األوىل مــن القــرن الحــادي والعرشيــن  

ــات"  ــم كل "ميكانيزم ــق لفه ــريف دقي ــي ومع ــتوى منهج ــُد إىل مس ــرَْق بَْع ــردي21  – مل تَ ــي ف ــود بحث مبجه

التشــكل التاريخــي والثقــايف لإلســالم مــن خــارج املقــرر يف الربامــج الرســمية. وحتــى املؤسســات الجامعيــة 

والبحثيــة العربيــة واإلســالمية – باســتثناءات محــدودة – ليــس لهــا تقاليــد أكادمييــة يف هكــذا اختصــاص 

ُمْجــٍد، وهــذه مــن الثغــرات والنقائــص التــي يجــب تداركهــا. 
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ــا  ــدد ثقافاته ــىل تع ــالمية ع ــة واإلس ــات العربي ــمه كل املجتمع ــذي تتقاس ــم ال ــكل امله ــذا املش ه

ــادح يف الدراســات واإلحصــاءات والبحــوث املختصــة  ــه بســبب النقــص الف ــب علي ــم التغل ــا مل يت وتنوعه

ــز  ــرى ويف الحــوارض واملراك ــاف والق ــوادي واألري ــي، يف الب ــش اليوم ــة واملعي ــاة االجتامعي يف مظاهــر الحي

واملــدن. وحتــى عنــد توافــر بعــض البيانــات والدراســات، فإنهــا يف الغالــب ليســت شــاملة أو غــري ُمَحيَّنــة، 

ــة. ــات املوضوعي ــن املعطي ــة، فضــاًل ع ــات الدقيق ــا املعطي وال تدعمه

لعــل مــن أهــم األمثلــة التــي ميكــن أن نســوقها لتعزيــز مقرتحنــا املنهجــي للجمــع بــني االجتامعــي 

والخيــايل واألنرثوبولوجــي يف إغنــاء مفهــوم الــراب وتداعياتــه الســلبية يف املجتمعــات العربيــة واإلســالمية 

مــا يتصــل بتوظيــف املرجعيــة النصيــة القرآنيــة لتربيــر العمليــات االنتحاريــة لــدى الجامعــات اإلســالمية 

السياســية الجهاديــة.  

ــه يف الثقافــة  ــه باعتبارهــا شــكاًل مــن أشــكال املــوت املرغــوب في ــدُة الشــهادة يف ســبيل الل   فعقي

اإلســالمية، هــي يف الواقــع مامرســة انتحاريــة تعــرّب عــن صنــف مــن أصنــاف املــوت اإلرادي، عقيــدة كانــت 

وال تــزال يف املتخّيــل اإلســالمي مســألة إيجابيــة برغــم نهــي القــرآن الكريــم عــن قتــل النفــس اســتناداً إىل 

﴾ يف آيتــني: اآليــة  تحريــم اللــه القتــل إال بالحــق يف قولــه ﴿َواَل تَْقُتُلــوا الَنْفــَس الَِّتــي َحــرَّم اللــُه ِإالَّ بالَحــقِّ

151 مــن ســورة األنعــام، واآليــة نفســها )ُمكــرَّرة( 33 مــن ســورة اإلرساء، ويف قولــه ﴿َواَل تَْقُتُلــوا أَنُْفَســُكْم ِإنَّ 

اللــَه َكاَن ِبُكــْم َرِحيــاًم﴾ اآليــة 4 مــن النســاء.

لكــن قتــل النفــس لــدى الجامعــات اإلســالمية "الجهاديــة" تحــّول إىل مامرســة حيويــة يف تصورهــم 

الدينــي ورافعتــه األيديولوجيــة، ُمــربَّرُُه الــذود عــن اإلســالم والعمــل عــىل نــرشه و"نرصتــه" جهــاداً وتضحيــة، 

ــْم  ــِه ِبأَْموالِِه ــُدوا يِف ســبيِل الل ــُروا َوجاَه ــوا َوَهاَج ــَن آَمُن ــة الكرميــة ﴿الَّذي ــة لنــص اآلي عمــاًل بقــراءة حرفي

وأَنُْفِســِهْم أَْعظَــُم َدَرَجــًة ِعْنــَد اللــِه َوأُوَلِئــَك ُهــُم الَفاِئــُزوَن﴾ اآليــة 20 مــن ســورة التوبــة. وهــو أمــر يَرْونــه 

ــي  ــم الدين ــة مرشوعه ــه إلقام ــق وأفضل ــني الح ــل ع ــارض، ب ــرص الح ــى يف الع ــاً حت ــاً مرشوع ــزال حق ال ي

الــراب باالســتناد إىل فهــم حــريف للنــص ال يراعــي األوضــاع التاريخيــة والثقافيــة والِقيِمّيــة، ويف مقدمتهــا 

قيمــة الرحمــة اإللهيــة، ويتعمــد تجاهــل أســباب نــزول اآليــات وســياقاتها ومقاصدهــا.

فعبــارات النــص القــرآين وأســباب نزولــه ضمنــت للمفــّر كل املعــارف املتصلــة بفهــم النــص 

وتاريخيتــه وكل اإلجابــات عــن أســئلة الالحقــني،22 لكــن الجامعــات اإلســالمية السياســية الجهاديــة ليــس 

ــا  ــات انحرافه ــر وعالم ــن مظاه ــرف، وم ــن وتنح ــي تلح ــرأَت فه ــف، وإن ق ــل أن تُوظِّ ــرأ، ب ــا أن تَق هّمه

ــل  الواضحــة التــي تســتمر يف اســتثامرها وتســويقها أن املُنتحــر منهــا، يف تصورهــا املرجعــي الوهمــي، ُمبجَّ
ــه.23 ــه وذوي ــة، يشــفع لنفســه وألعــداد مــن أهل ــوز بالجن يف الف

ــل اإلســالمي يف التحريــض عــىل قتــل   ومــن املفارقــات املُســَتغَربة جــداً التــي يتضمنهــا هــذا املُتخيَّ

ــة العنيفــة بغــري معتنقيهــا مــن أذى يبلــغ حــّد  ــر، مــا تُلحقــه هــذه املامرســة الدموي النفــس وقتــل اآلَخ
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ــن دون أدىن  ــانية م ــات ال إنس ــق غاي ــا لتحقي ِضه ــامر، ومتَخُّ ــابق إض ــن س ــد ع ــداء املُتَعمَّ ــب واالعت الرتهي

رحمــة أو شــفقة، حتــى إن املُنتِحــر يف هكــذا مــوت إرادي يتمنــى يف تصورهــم أن يعــود إىل األرض بعــد 
موتــه ليقتــل نفســه وغــريه عــرشات املــرات، فينــال مــن ربــه نعيــامً أكــرب.24

إّن وظيفــة املتخّيــل اإلســالمي يف مثــل هــذا التحريــض تُكّيــف ذهنيــة املســلم "الجهــادي" ونفســيته 

حتــى تَقبــال بــأي وضــع، حتــى وإن كان عنيفــاً وعدوانيــاً وال إنســانياً تجــاه األنــا واآلخــر. ويف هــذا املســتوى 

ــة مخصوصــة  ــة أيديولوجي ــدي بوظيف ــل اإلســالمي التقلي ــط املتخيَّ ــوي" يرتب ــوري والتعب ــل "الث ــن العم م

نراهــا متفشــية يف أنشــطة الحــركات "الجهاديــة"، يف انفصــام واضــح مــع ِقَيــم اإلنســان األصيلــة التــي تــأىب 

االعتــداء والعنــف، فضــاًل عــن القتــل، و"ألن اإلنســان نفســه قيمــة أصيلــة يف اإلســالم ال تنفــك تنتظــم يف 

اإلنســّية باعتبارهــا إميانــاً ُمطَلقــاً باإلنســان بالرجــوع إىل اللــه".25 

املتخّيــل الدينــي يف األنشــطة العنيفــة القاتلــة يضغــط عــىل صاحبــه فينــى صلتــه املوضوعيــة بواقــع 

عــرصه وباإلنســانية قيمــة مطَلقــة، ويتلبــس بخصوصيــات عــرص ســالف مــى وانتهــى عــىل أنــه مرجــع 

أمنــوذج ومنــط أمثــل يف كل يشء، حتــى يف طريقــة قتــل املخالــف –  وإن كان مســلامً – التــي بــات ميارســها 

املتشــددون َعَلنــاً ويف صــور منشــورة تُظهــر إعــامل الســيف والتكبــري والتهليــل، وكأنهــم يُحُيــون ويعيشــون 

بتمثلهــم وإحساســهم مــا يعتقــدون "حقــاً" أنهــا مرحلــة اإلســالم الزاهــر. 

ــة املؤمــن  ــي عــرب تشــكيل ذهني ــل الدين ــا املتخّي ــي يؤديه ــك الت ــا، تل ــف ومجاالته ــواع الوظائ إن أن

وتكييــف وجدانــه، ال حــرص لهــا. وهــي تنبــع يف الغالــب مــن مخــزون عقــدي ُعــريف ضــارب يف القــدم، مل 

تقطــع معــه الثقافــة اإلســالمية التقليديــة الرائجــة عــىل نطــاق واســع.

        ومــن هــذه الوظائــف وظيفــة نفســية ترتبــط باألفــراد يف عالقتهــم بالجامعــات والتنظيــامت 

التــي تُركــز عملهــا عــىل أهــداف معنويــة ونفســية محــددة، ووظيفــة اجتامعيــة تتصــل باملســاهمة يف بنــاء 

العالقــات املجتمعيــة ونســج وشــائجها،26 وقــد تفيــض الوظائــف عــن ذلــك لتشــمل مياديــن واختصاصــات 

ــت  ــل الســيايس، بي ــال العم ــا خاصــة مج ــال تأثريه ــرصف،27 يط ــاداً أخــرى، كالســلطة والتســيري والت وأبع

القصيــد يف أنشــطة اإلســالم الحــريك.

ويســتند مفهــوم الوظيفــة لديهــم يف هــذا الســياق إىل التمثيــل بــني بنــاء الحيــاة املجتمعيــة وبنــاء 

الحيــاة العضويــة، حتــى إن وظيفــة كل مامرســة دينيــة عندهــم تتحــدد مــن خــالل اإلضافــة التــي ميكــن أن 
تقدمهــا للحيــاة االجتامعيــة والسياســية يف اآلن ذاتــه، عــىل أســاس الوحــدة الوظيفيــة.28

إن مفهــوم املتخّيــل الدينــي مــن التحديــدات التــي أنتجهــا وأغناهــا ِعلــام االجتــامع واألنرثوبولوجيــا 

لتأكيــد أن الديــن جــزء مــن نســق ثقــايف ُمَركــب يرتبــط باألبنيــة والتصــورات والِقَيــم التــي ينتجهــا املجتمع، 

ــث  ــية لتحدي ــاة مســألة أساس ــاء التصــورات يف الحي ــل وبن ــني نشــاط املتخّي ــة الرابطــة ب ــم العالق وأن فه

ــس  ــال اإلســالمي – املتلب ــه املج ــي – ومن ــال الدين ــة املج ــتثامرها يف دراس ــوم اإلنســانية واس مناهــج العل
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بالقضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية الشــائكة، ســواء يف جوانبهــا العمليــة املبــارشة، أو حتــى يف 

الجوانــب التــي تبــدو أكــرث مفارقــة للواقــع املــادي. 

ــوص  ــة النص ــة مقارب ــع بعملي ــة تدف ــة حديث ــج علمي ــالمي مبناه ــل اإلس ــة املتخّي ــرشوع دراس إن م

والظواهــر اإلســالمية وقراءتهــا واالســتنتاج منهــا يف اتجــاه تجــاوز املســتوى التقليــدي الشــائع يف الدراســات 

ــة وتحليــل بنياتهــا وأبعادهــا، والعمــل عــىل فهــم أوضــح  الدينيــة للولــوج إىل عمــق التصــّورات االعتقاديّ

ملنطقهــا الداخــي ومكوناتهــا الكامنــة والظاهــرة، وللوقــوف عــىل دور القــوى الدينيــة واالجتامعيــة 

ــه  ــل مهمت ــة وتصورهــا إىل ُمتخيَّ ــدات الديني ــل املعتق ــا لتحوي ــة توظيفه ــا، ويف كيفي والسياســية يف بلورته

ــم تشــكيلها وتكييفهــا وفــق مطالــب محــددة. ــة يت ــة منطي ــاء ذهني ــة العمــل عــىل بن املركزي

ثانيًا:  في مرجعّية المسائل والقضايا الفكرّية

ــالمية  ــة اإلس ــات الديني ــرة الجامع ــث يف ظاه ــا البح ــي يطرحه ــة الت ــا الفكري ــائل والقضاي إن املس

املوّلــدة لكــمٍّ هائــل مــن الــراب الســيايس واالجتامعــي والثقــايف يف العاملــني العــريب واإلســالمي ال حــرص 

ــات  ــة يف املجتمع ــرص الراهن ــكالت الع ــي ومش ــرتاث الدين ــني ال ــدام ب ــع الص ــّد: أواًل، إزاء واق ــا وال ح له

العربيــة واإلســالمية. وثانيــاً؛ ألن تصــورات اإلســالم ومامرســته لــدى الجامعــات اإلســالمية واإلشــكاليات التــي 

تفرزهــا ال حــرص لهــا بســبب مــا تُحدثــه مــن رصاع داخــل هــذه املجتمعــات، رصاع تصفــه بعــض الدراســات 

االســرتاتيجّية بـــ "صــدام الحضــارات بــني البلــدان اإلســالمية"29 حتــى إنهــا تــراه "أكــرث حــّدة منــه بني اإلســالم 

والغــرب".30 

ــة بكشــف رساب الجامعــات  ــه عــىل املســائل املتصل ــور جــامل ســند الســويدي يف مبحث ــز الدكت رّك

اإلســالمية مــن خــالل إبــراز آليــات تعاملهــا القــارص مــع النصــوص القرآنيــة والنبويــة وبعــض آثــار الســلف، 

َمْرَجعــاً شــبَه وحيــد لديهــا تعتمــده ســطحياً يف تــّرع وانبهــار وذهــول، مــن دون تخصيــص أو تثّبــت، ويف 

ــا  ــب تبثهــام يف مجتمعاته ــٍم ُهالمــي ورساب ُخلَّ ــاء َوْه ــورة وفهــم محــدود لبن ــراءة مبت ــم ُمخــّل وق تعمي

يف خلــط هــدام بــني الديــن والسياســة يــؤدي إىل تهافــت نظريتهــا يف الحاكمّيــة والخالفــة بســبب جهلهــا 

ــاً يف  ــاً فادح ــي ضعف ــة تُخف ــعارات متآكل ــن وش ــا عناوي ــارصة واعتامده ــة املع ــات الدولي ــادئ العالق مب

اســتيعاب حقائــق التاريــخ املوضوعــي ومجــاراة تطــور الواقــع اإلنســاين املعــارص.

ميكــن التنّبــه إىل أّن ألوجــه التــالزم بــني عالمــات الرتاجــع الفكــري ومظاهــر التخّلــف التــي ســادت 

أوروبــا يف القــرون الوســطى وتســود اليــوم أغلــب املجتمعــات العربيــة واإلســالمّية صلــًة بهيمنــة النافذيــن 

دينيــاً وبســلطة مؤّسســاتهم التوقيفّيــة املتمّكنــة. لكــّن املحــرّي حقــاً يف وضــع الجامعــات الدينيــة اإلســالمية 

ووضــع مجتمعاتهــا، أن أوروبــا نجحــت يف تجــاوز تاريخهــا الدينــي القديــم عــرب إصالحــات فكريــة وعلميــة 

واقتصاديــة كــربى، وبســبب ذلــك النجــاح، فــإن منــوذج تقدمهــا ماثــل للعيــان اليــوم، ومظاهــره وأدواتــه 

ــم مســتفيدين مــن تطورهــا، مــع ذلــك،  ومنافعــه تتدفــق عــىل العــرب واملســلمني فُيقبلــون عليهــا يف نََه
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ــره  ــر فك ــة إىل تطوي ــل الحداث ــم بفع ــَعوا بدوره ــه س ــل إن أرباب ــا، ب ــاً يف أوروب ــزال قامئ ــن ال ي ــإن الدي ف

ومؤسســاته ودوره، وحتــى إىل إعــادة قــراءة وصياغــة ِقَيمــه اإلنســانية حتــى باتــت تُغــذي الِقَيــم العامــة 

ــة النمــوذج  ــة املعــارصة، وإذا اســتثنينا رصام ــني الدولي ــالؤم مــع حقــوق اإلنســان ومنظومــات القوان يف ت

ــا ال  ــا وأملاني ــا وإيطالي ــل: بريطاني ــإن مجتمعــات مث ــة، ف ــن والدول ــني الدي ــامين يف الفصــل ب الفرنــي العل

ــا  ــا ومبادئه ــمياتها وبرامجه ــم يف تس ــية تُقَح ــزاب السياس ــض األح ــى إن بع ــها، حت ــة نفس ــزم الرصام تلت

املســيحية، لكــن مــن منطلقــات حداثّيــة مســتنرية، وعــادة مــا توصــف هــذه األحــزاب يف مجــال العلــوم 

السياســية بأنهــا أحــزاب محافظــة.

ــني:  ــتَوينَْي متقاطع ــالمية يف مس ــة واإلس ــا العربي إن اإلشــكال الدينــي املعضــل قائــم يف مجتمعاتن

ــة –  ــة املعرفي ــورة أو القطيع ــول الث ــى ال أق ــة – حت ــة الديني ــاق املعرف ــق يف أنس ــري العمي ــتوى التغي مس

ــة  ــّد الخراف ــاذجة إىل ح ــورات الس ــكار والتص ــة يف األف ــة الغارق ــة العام ــاق التقليدي ــاوز األنس ــدف تج به

والوهــم، ومســتوى التغيــري األصيــل يف بنيــة الفــرد الذهنيــة والنفســية عــىل أســاس عقــالين يــؤدي إىل بلــورة 

ــة.  شــخصية مختلفــة عــن املــايض تكــون منســجمة مــع واقــع عرصهــا وقيمــه الحديث

مُتثـّـل هــذه اإلشــكالية مســألة مــن أمهــات املســائل التاريخيــة والثقافيــة التــي ال تــزال تســتفيد مــن 

تأجيــل حســمها الجامعــاُت الدينيــُة إلنتــاج مزيــد مــن الــراب املتغــّول وبثـّـه يف كل األنحــاء.

إن سياســة الحكــم يف البــالد العربيــة واإلســالمية القامئــة يف أغلبهــا عــىل أمنــاط تقليديــة أو تجــارب 

ــث ال  ــن حي ــدري وم ــث ت ــن حي ــل هــي تســاعد، م ــا، ب ــراض مجتمعاته ــة أم ــلٌة يف معالج ــة فاش تحديثي

تــدري، عــىل تنامــي حــركات اإلســالم الســيايس التــي تَظَهــر لــ"عامــة" املســلمني وحتــى لـــ "خاصتهــم" يف 

ــه،  ــِه وأحكام ــق رِشَْعِت ــن وتطبي ــاء الدي ــاذي بإحي ــعاها اإلنق ــربرًة مس ــراض م ــن كل األم ــذ م ــر املنق مظه

ــلف  ــلمون(، والس ــوان املس ــّوة )اإلخ ــعارات كاألخ ــن وش ــه يف عناوي ــه وعبارات ــه ومعاني ــتخدمًة ِقَيَم ُمس

)الســلفية بأنواعهــا(، والجهــاد والنــرصة، و"اإلســالم هــو الحــّل"، وال تتــوّرع حتــى عــن توظيــف اســم الجاللة 

ــه(. ــه، وأنصــار الل يف بعــض شــعاراتها )كحــزب الل

نفهــم مــن هــذا أن العنــوان الدينــي – ُمســتَمد مــن القــرآن أو الســنة أو تاريــخ الصحابــة أو الســلف 

أو التابعــني، وحتــى مــن بعــض التســميات واأللقــاب والُكنــى، كاإلمــارة والخالفــة وأيب قحافــة وأيب مصعــب 

وأيب الــدرداء – املُســَقطَة بفظاظــة يف غــري ســياقها ليســت إاّل إخراجــاً مرحيــاً يُتقــن مــن خاللــه َمــن يقــوم 

بالــدور دوره حتــى يتقمصــه مســتخدماً إيــاه إلثــارة حنــني الفئــات االجتامعيــة وتحريــك عواطفهــا الدينيــة، 

ــص الــدور نفســه، بعــد أن  ومــن ثـَـمَّ صيدهــا واســتدراجها إىل دائــرة الــراب، متامــاً كــام يحــدث مــع ُمتقمِّ

صــارت تلــك الفئــات – ومــا أكرثهــا – بســبب تراكــم اإلخفاقــات والفشــل ُمهّيــأة مــا قبليــاً، ومــن الجانَبــني 

النفــي والذهنــي، لالســتقطاب واإلدمــاج والتوظيــف واالســتخدام.

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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نضيــف إىل هــذه السياســة املاكــرة مــا تتصــف بــه هــذه الجامعــات الدينيــة السياســية مــن مرونــة 

الحركــة والفعــل والتكيــف والتفاعــل والتحــرك ببــطء، ومــن القــدرة عــىل الحفــاظ عــىل البقــاء يف عــدد مــن 

األوضــاع املختلفــة والصعبــة،31 مــا يجعلهــا يف وضــع إيجــايب ماضيــاً وحــارضاً ومســتقباًل، ال تيــأس البّتــة مــن 

"النجــاح" طاملــا األرضيــة االجتامعيــة والثقافيــة مناســبة للتعشــيش والتفريــخ رساً أو جهــراً.

ــل  ــم وسالس ــيج املُحك ــن النس ــة م ــبكات رهيب ــالمية ش ــات اإلس ــامت والجامع ــركات والتنظي إّن الح

مرتابطــة مــن الحلقــات يُوظّــف الديــن فيهــا وقــوداً إلشــعال النفــوس اآلملــة والعقــول الواهمــة.  فهــي ال 

تفقــه شــيئاً يف املعرفــة املوضوعيــة والتاريخيــة واالصطالحيــة والثقافيــة، هّمهــا أن تســتغل هــذا االعتــزاز 

ــاءات  ــن فض ــل م ــّم الهائ ــذا الك ــة، وه ــاعره الجامح ــه ومش ــب إحساس ــي ولهي ــامء الدين ــي باالنت العاطف

ــكل هــذا الشــتات  ــة ل ــة إســالمّية جامع ــة دول ــا الســيايس الواهــم بإقام ــادة املفتوحــة لتفعــل فعله العب

القابــع يف أغلبــه يف ســلبية وفقــر وتخّلــف "فاإلســالم اليــوَم هــو ديــن أكــرث مــن مليــار مــن البــرش موزعــني 

ــة  ــن االقتصادي ــاً يف امليادي ــِم تخّلف ــِق العاَل ــرِث مناط ــم إىل أك ــي أغلبه ــس، ينتم ــارات األرض الخم ــىل ق ع

والتقنيــة والعلميــة والسياســية، وال يخفــى مــا للتخلــف مــن انعــكاس واضــح يف املســتويات االجتامعيــة 
والفكريــة وحتــى األخالقيــة عــىل التعامــل مــع الديــن".32

دولــة الخالفــة املوعــودة هــذه عنــواٌن/ ُحلــم يُدغــدغ نفــس كّل مســلم يحلــم بإعــادة التاريــخ املُبِهــر 

ويغريــه بتحقيــق حلمــه، مــن دون أن يفهــم هــذا املســلم عقليــاً وموضوعيــاً أن التاريــخ ال يعيــد نفســه، ال 

لــيٍء إال ألنــه بــات إنســاناً عاجــزاً عــن اســتيعاب هكــذا فهــم عقــي موضوعــي قــد يصدمــه، بــل يدمغــه.

 إن تذبــذب مواقــف النمــوذج التنظيمــي األعــرق واألوضــح للجامعــات اإلســالمية يف العــرص الحديــث 

جامعــة "اإلخــوان املســلمني" يف السياســة والحكــم، تنظــرياً ومامرســة، إىل حــّد دخولهــا يف حمــالت 

وتناقضــات مــع تنظيــامت شــبيهة لهــا كـ"حــزب النــور الســلفي" يف مــرص، قــد ال يعــود فقــط إىل مصالــح 

سياســية واســتبداد ســيايس وطابــع شــمويل ورغبــة ال أخالقيــة جامحــة يف االنفــراد بالســلطة، فقــد صّحــت 

اليــوم عــىل كل ذلــك رؤيــة الوهــم والــراب.

لعــل األخطــر أنــه يعــود إىل اهتــزاز مرجعياتهــا الفكريــة والسياســية يف قــراءة التاريَخــنْي اإلســالمي 

واإلنســاين، وتهافــت متثّلهــا ألحداثــه ومســاراته وآفاقــه، وانقطاعهــا عــن واقــع عرصهــا بســبب ســوء فهمهــا 

مســارات التاريــخ الحديــث ومحصــول نتائجــه البــارزة يف جعــل الديــن يف مرتبــة روحيــة ســامية ترقــى بــه 

عــن الخالفــات الدنيويــة وال تُقحمــه يف الربامــج واملعــارك السياســية، وكذلــك ســوء فهمهــا فلســفة التعــدد 

التنظيمــي وبنــاء املؤسســات الفكريــة واالجتامعيــة والسياســية يف ظــل الحكــم الدميقراطــي، والحكمــة مــن 

توزيــع الســلطات واملســاواة يف املواطنــة بــني الجنســني واحــرتام األقليــات والخصوصيــات وحقــوق اإلنســان، 

ــط  ــة بضواب ــرية متضامن ــة صغ ــامل قري ــت الع ــي جعل ــة الت ــم الكوني ــل والِقَي ــات التواص ــن آلي ــا م وغريه

ُمشــرَتَكة تســتوعب األنــا واآلخــر بــكل اختالفاتهــم وتناقضاتهــم، وبالتــايل مل يعــد ممكنــاً قانونيــاً وأخالقيــاً 

أن تعتــرب اآلخــر املختلــف عنــك "داَر ُكفــر وحــرب" وترصــده بالقتــل.
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وهذه مسألة من املسائل التي كان القرآن الكريم قد حسمها من خالل إقراره التنوع اإلنساين يف قوله 

﴿َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقََباِئَل لَِتَعارَُفوا﴾ اآلية 13 من سورة الحجرات، وحرية االنتامء الديني ﴿َلُكْم ِديُنُكْم َويِلَ 

ِدين﴾ اآلية 6 من سورة الكافرون، وحتى حرية املعتَقد ﴿فَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾ اآلية 29 من 

سورة  الكهف، عىل أساس البينة واملحاسبة الفردية.

إّن املؤســف واملفــزع حقــاً لــكل ذي نفــس طيبــة يف هــذه األوضــاع املتدهــورة للكثــري مــن 

املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وضــُع الفئــات الشــبابية املكونــة لألجيــال الصاعــدة التــي باتــت طُعــامً 

ــزّج بهــا يف  ــل مــن طموحاتهــا وأحالمهــا لل ــة" تتنافــس عــىل اســتقطابها والني ســائغاً للجامعــات "الجهادي

ــاراً ملتهبــة يف أتــون حروبهــا ومعاركهــا وعملياتهــا  أعــامق الــراب ومتاهاتــه الوهميــة، ُمشــعلة إياهــا ن

ــة  ــم والتقني ــر والعل ــات أخــرى عــامد الفك ــر الزهــور – هــي يف مجتمع ــبابية يف عم ــات ش ــة، فئ اإلرهابي

والصناعــة واالبتــكار – تتحــّول يف مجتمعاتهــا إىل َحطَــِب ســلطة ونفــوذ ومــال ودنيــا )إحالــة عــىل املُدنـّـس( 

ــس(. ــة املُدنَّ ــّدس يف خدم ــاً للُمق ــة )توظيف ــاد والشــهادة والجّن بدعــوى الجه

بهــذا العمــل "الجنــوين" ومثلــه مــام يأبــاه العقــل وترفضــه الِقَيــم، تــؤول الُقــدرات الشــبابية يف البــالد 

العربيــة واإلســالمية إىل رمــاد وهبــاء، وهــي يف األصــل قــّوة واعــدة معطــاء يف النهــوض بحــارض مجتمعاتهــا 
ينــي والســيايس.33 وأوطانهــا ومســتقبلها، مبــا يعــرّب حقــاً عــن عمــق إشــكالية  العالقــة بــني الدِّ

ــث  ــرص الحدي ــوم يف الع ــا أن تق ــرتَض به ــي كان يُف ــة الت ــج التعليمّي ــج واملناه ــة الربام وإزاء تقليدي

عــىل تنميــة ملــكات التفكــري، تحليــاًل ونقــداً واســتنتاجاً، والقــدرة عــىل هندســة التصــّورات، إبداعــاً ومتثــاًل 

ــات  ــات واملرشوع ــاب السياس ــل غي ــاًل، ويف ظ ــاً وإرادة وفع ــاة، عزم ــع الحي ــىل صن ــال ع ــاوزاً، واإلقب وتج

االقتصاديـّـة التنمويّــة الناهضــة بأوضــاع املجتمعــات، والعجــز عــن االســتجابة الســتحقاقَْي العمــل والعيــش 

ــال  ــهم ب ــهادات – أنفس ــي الش ــاءات وحام ــن ذوي الكف ــى م ــباب – حت ــن الش ــد اآلالف م ــم، يج الكري

ــعوب  ــدرات الش ــك مبق ــة للفت ــة املحرتف ــات الديني ــتخدمها الجامع ــة تس ــة رهيب ــة آل ــة يف مواجه حصان

ــة. ــا البرشي ــة واإلســالمية وطاقاته العربي

يني وآفاق تطويره  ثالثًا: في واقع اإلعالم الدِّ

يــن، ويُفــرَتَض أن يكــون مختّصــاً يف علــوم  ينــي كّل إعــالم لــه صلــة بالدِّ نقصــد مبصطلــح اإلعــالم الدِّ

ومعــارف متعــّددة: عريقــة، مثــل: التفســري والحديــث والفقــه وأصــول الفقــه وعلــوم القــرآن والحديــث 

ينــي، وتاريــخ األديــان، واألديان  ينــي، وعلــم النفــس الدِّ وأصــول العقيــدة، وحديثــة، مثــل: علــم االجتــامع الدِّ

ينّيــة، مثــل:  املقارنــة، واألنرثوبولوجيــا الدينّيــة، يف حــني تظــّل علــوم أخــرى رضوريـّـة أيضــاً إلنــارة املســائل الدِّ

اللغــة واملعجمّيــة واإلنشــائّية والرديّــة واللســانّيات باعتبارهــا علومــاً أداتّيــة.

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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ينــي املؤثـّـرة يف  إّن األســئلة الرئيســّية التــي نــروم طرحهــا يف هــذا الســياق تخــّص سياســة اإلعــالم الدِّ

رشائــح واســعة مــن "الجامهــري" العربّيــة واإلســالمّية، يف أّي اتجــاه تشــتغل تلــك السياســة؟ وما اســرتاتيجّيتها 

إن كانــت لديهــا اســرتاتيجّية حقــاً؟

ــل  ــالمّية العام ــات اإلس ــورة الجامع ــي بخط ــة الوع ــىل تنمي ــاعدة ع ــل املس ــّم العوام ــن أه ــّل م لع

اإلعالمــّي الــذي تعاظــم دوره مــن خــالل مــا تنــرشه مختلــف وســائل اإلعــالم املرئّيــة واملســموعة واملكتوبــة 

مــن أخبــار ومعطيــات وتحاليــل تتفــاوت ماّدتهــا نوعــاً ومحتــوى وأهدافــاً.

ــور جــامل ســند الســويدي يف  ــريه، أورد الدكت ــّي وخطــورة دوره وتأث ــل اإلعالم ــة هــذا العام وألهمّي

ــة  ــة مــن الســّكان يف دول ــة لعّين ــه الــراب، دراســة ميدانّي ــاب الثالــث مــن كتاب الفصــل الســابع مــن الب

ــات  ــول الجامع ــارايت ح ــام اإلم ــرأي الع ــكيل ال ــالم يف تش ــة اإلع ــد أهمي ــدة لتأكي ــة املّتح ــارات العربي اإلم

ينيــة السياســية،34 مســتخدماً أشــكااًل ورســوماً بيانيــة ُمميــزة أبــرز مــن خاللهــا أن التلفزيــون، باعتبــاره  الدِّ

مصــدراً مــن مصــادر معلومــات اإلماراتيــني عــن هــذه الجامعــات، يــأيت يف مرتبــة أوىل بنســبة 60.9%، وأن 

"اإلنرتنــت" تــأيت يف مرتبــة ثانيــة بنســبة 38.8%، وأن الصحــف تــأيت يف مرتبــة ثالثــة بنســبة 31.2%، تليهــا يف 
35

مرتبــة رابعــة وســائل االتصــال االجتامعــي بنســبة 29.2%.ا

ــاً لــدى  ــد وعي ــة يؤّك وبرغــم أّن مــا انتهــى إليــه الدكتــور جــامل ســند الســويدي يف دراســته العلمّي

أغلبيــة اإلماراتّيــني بفشــل تجربــة الجامعــات الدينّيــة يف الحكــم – وهــي نتيجــة نراهــا إيجابّيــًة يف  تقييــم 

ينــي العــريب عمومــاً  دور اإلعــالم اإلمــارايت، خاّصــة التلفزيــوين منــه – فــإّن مــا يشــّد االنتبــاه يف اإلعــالم الدِّ

ــج  ــاع منه ــع  ســبُبُه عــدم اتّب ــي املُّتَب ين ــه – يف مســتوى الخطــاب الدِّ ــل – بوعــي أو مــن دون حجــُم الخل

ُمحَكــم رصــني يف تغذيــة منابــع اإلميــان الســمحة، وعجــز الكثــري مــن الُخطبــاء عــن اإلفــالت مــن ســلطة 

ــة َوفــق مقاصــد إنســانّية  ــات فهــم وتعامــل حديث ــالك آلّي ــدي املتّحكــم، وعــن امت ــي التقلي ين الفهــم الدِّ

معــارصة. 

ــي  ــُر الت ــع، املخاط ــاين الرفي ــن أداء دوره اإلمي ــارص ع ــي الق ين ــاب الدِّ ــذا الخط ــر ه ــاف إىل خط تُض

ــات واملواقــع والروابــط والصفحــات اإلعالمّيــة  يزرعهــا وينّميهــا ويبثّهــا عــىل نطــاق واســع، خطــاب املحطّ

ــري واالســتقطاب. ــة والتأث ــف بدهــاء للدعاي ــات اإلســالمّية السياســّية املُوظَّ ــة بالجامع الخاّص

يــن ومظاهــر التديــن، وبــني  هــذا الصنــف مــن الدعايــة والتأثــري واالســتقطاب يتعّمــد الخلــط بــني الدِّ

ــّوع يف  ــة ترفــض التعــّدد والتن ــة، مســتنداً إىل رؤي يني ــن والطقــوس الدِّ ي ــني الدِّ ــي، وب ين ــن والفكــر الدِّ ي الدِّ

إطــار العقيــدة الواحــدة، فضــاًل عــن تقّبلهــام يف إطــار ســائر العقائــد واألديــان واملذاهــب املخالفــة.

لقــد بــات مــن الــروري أن يشــهد مجــال اإلعــالم الدينــي تحــّواًل يف اتّجــاه تنميــة الوســائل الفكريـّـة 

لتحصيــل معرفــة دينيــة عقالنّيــة36 وتنميتهــا وتطويرهــا مبناهــج العلــوم اإلنســانّية الحديثــة، ألّن التحــّوالت 

ــة يف  ــّورات الريع ــة، والتط ــة والتقنّي ــنْي الفكريّ ــرب الثورتَ ــق أرسع ع ــة يف نس ــة املتواصل ــة العاملّي املعرفي
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تكنولوجيــا االتصــال والتواصــل، باتــت –  بالنظــر إىل جدواهــا وفاعلّيتهــا –  مــن العوامــل التــي تفــرض حتى 

عــىل املشــتغلني باألديــان، ســواء يف  ميــدان اإلعــالم  أو يف غــريه مــن املياديــن، مناهــج وآليــات مختلفــة يف 

مقاربــة املســائل الدينّيــة، قــراءة وتحليــاًل ومتثُّــاًل، ومــن هــذه  اآللّيــات واملناهــج مــا يخــص دراســة اإلســالم 

ومظاهــره السياســّية التــي باتــت محــّط أنظــار الــرأي العــاّم العاملــي كّلــه وتفكيــك مفاهيمــه وإشــكالّياته 

بأســاليب ومقاربــات مغايــرة.

ــة  ــة واملعلوماتّي ــة والثقافّي ــة واللســانّية واالجتامعّي ــوم جعــل الدراســات اللغويّ ــكان الي ــح باإلم أصب

يــن عنــد العارفــني بخطــره )مبعنــى  ينــي، ومــن صميــم القــول املختــّص يف الدِّ مــن ركائــز سياســة اإلعــالم الدِّ

ــة يف  ــل حتمّي ــارصة – ب ــة املع ــس املعرف ــاً – مبقايي ــة معرفي ــة ُمجدي ــي عملّي ــورة(. فه ــة ال الخط األهمي

ــز بتنــّوع كبــري يف توظيــف اإلنرتنــت  ســياق العوملــة وتطوراتهــا التقنيــة، ويف هــذا الســياق بالــذات املتمّي

وخدماتهــا املتنّوعــة، حّتــى يف حقــل األديــان وماّدتهــا الفكريّــة واأليديولوجّيــة والِقيمّيــة املُوظََّفــة لفائــدة 

اإلنســان وضــّده يف اآلن نفســه. هــذا الواقــع الجديــد يفــرض تطويــراً نوعّيــاً يف مجــال البحــث يف اإلنســانّيات 
واألديــان، مــن جهــة مناهجهــا وأفهامهــا ووظائفهــا وغاياتهــا.37

ينــي وتجديــده وتنويــره ملواجهــة مظاهــر الرتاجــع  إّن لإلعــالم دوراً اســرتاتيجّياً يف تطويــر الفهــم الدِّ

والتشــّدد واالنغــالق التــي أصبحــت تُحييهــا وترّوجهــا وتوظّفهــا الحــركاُت اإلســالمّية السياســّية مســتغّلًة يف 

ذلــك أوضــاع املســلمني التاريخّيــة والثقافّيــة الصعبــة.

ــل  ــويدي يف تحلي ــند الس ــامل س ــور ج ــر الدكت ــا فك ــام عليه ــي ق ــرؤى الت ــاالت وال ــّم املق ــن أه وم

مفهــوم الــراب ومظاهــره وأبعــاده مــا هــو مبثــوث يف متــون الكتــاب وفصولــه كّلهــا يف مجــال االختصــاص 

ينــي والتاريخــي واالجتامعــي والســيايس، مكثّــف املرجعّيــات واآلفــاق الثقافّيــة الراهنــة واالســترشافّية،  الدِّ

مبدؤهــا ومنتهاهــا اإلســهام يف تنويــر اإلنســان يف العاملـَـني العــريب واإلســالمي بحقيقــة التنظيــامت الدينّيــة 

ــه مــن رساب وترهيــب وعنــف يفــرض عــىل كّل مفكــر  السياســّية، فكــراً وأيديولوجيــا ومامرســة، ومبــا تبثّ

عضــوي أن يــدّق جــرس إنــذار ويُطلــق صيحــة تنبيــه يك يفيــق بعــض النــاس مــن غفوتهــم أو انخداعهــم 

بشــعارات دينّيــة برّاقــة.38 

تنبثــق مــن هــذه املقــاالت والــرؤى بدائــُل إعالمّيــة وفكريـّـة واجتامعّيــة اســرتاتيجّية يف نوعهــا وآفاقها 

ــّية،  ــالمّية السياس ــات اإلس ــن رشاك الجامع ــالمّية م ــة واإلس ــات العربّي ــالص للمجتمع ــدة خ ــيس قاع لتأس

وتحصينهــا عــىل األقــل مرحلّيــاً، يف انتظــار أن يتحّقــق مــرشوع النهــوض اإلنســاين املتكامل لهــذه املجتمعات.

ــة  ــات العربّي ــرأة يف املجتمع ــة وامل ــة واملواطن ــواب املدنّي ــا يخــّص أب ــل م ــن هــذه املقاالت/البدائ م

واإلســالمّية يف عالقــة وصــل بحداثــة العــرص وتقّدمــه، وبأولويّــة تحســني األوضــاع االجتامعّيــة واالقتصاديــة 

مــن خــالل محاربــة  الفقــر والبطالــة والفســاد وتحقيــق االســتقرار واألمــن  ثــّم محاربــة التطــرف الدينــي39  

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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ــي  ــف االجتامع ــي والتوظي ــزاز األيديولوج ــع لالبت ــذي ال يخض ــامح ال ــتنري واملتس ــن  املس ــر التديّ مبظاه

ــة. ــة السياســّية واالقتصاديّ واالنتهازيّ

إّن أوضــاع املدنّيــة واملواطنــة واملــرأة مــن املســائل التــي باتــت تُقــاس بهــا درجــة منــو املجتمعــات 

ــن األطروحــات  ــارصة، وهــي م ــاة اإلنســانية املع ــّلم الحي ــا يف ُس ــا ورقيه ــا وتقدمه ــا ودميقراطيته وتحّرره

التــي يجــب العمــل اآلين واملســتقبي عــىل إنجازهــا يف الواقعــني العــريب واإلســالمي مبراعــاة الخصوصّيــات 

ــع  ــاً للواق ــي يؤّكدهــا العقــل وتســتوعبها مقاييســه اإلنســانّية املشــرَتكة تحصين ــة الت ــة والثقافّي االجتامعّي

ــة.  ــات املنحرف ــة واملُتوقَّعــة مــن كّل السياســات واأليديولوجي ــه املُمكن وتحّوالت

املدنّيـة القامئـة عـىل التنظيـامت واملؤّسسـات واألنشـطة االجتامعّيـة، وهـي يف الغالـب أنشـطة غـري 

حكومّيـة تتأّسـس وتعمـل يف إطـار القانـون املـدين الـذي يكفـل العـدل واملسـاواة يف الحقـوق والواجبـات 

لـكل فئـات املجتمـع،40 واملواطَنـة القامئـة عـىل مبـدأ االنتـامء إىل الوطـن والرشاكـة يف كل مقتضياتـه املاديّة 

واملعنويّـة والرمزيّـة، بـرصف النظـر عـن املنحـدر االجتامعي والعرقـي واالنتـامء الديني واملذهبـي والفكري 

والسـيايس وغـريه، يف ظـّل مـا تسـمح بـه ضوابـط العيـش املشـرتك وآدابه وقوانـني املجتمـع املـدين وِقَيمه،41 

واملـرأة بصفتهـا إنسـاناً مسـاوياً للرجـل يف املواطَنـة – مـن زاويـة نظـر مدنّيـة حديثـة – ومسـاوياً يف الخلق 

اإللهـي – مـن زاويـة دينيـة عريقـة – مـن اسـتخالف عـىل األرض وسـعي نحـو األفضـل يف الدنيـا واآلخـرة، 

مرجُعـُه القـرآين قولـه تعـاىل ﴿ُهـَو الَِّذي َخَلَقُكـْم ِمْن نَْفـٍس َواِحَدٍة َوَجَعـَل ِمْنَها َزْوَجَهـا لَِيْسـُكَن ِإَلْيَها﴾ اآلية 

189 مـن سـورة األعـراف مـن دون متييـز جنـدرّي )التمييـز بـني الجنسـني( يكـون مطّيـة لتربيـر منظومـات 

اجتامعّيـة واقتصاديّـة ُعرفّيـة حكمـت ظـروف االجتـامع اإلنسـاين القديـم بحيـف يف املنزلـة البرشيـة بـني 
الرجـل واملـرأة باتـت تأبـاه القوانـني واملواثيق اإلنسـانّية املعـارصة.42

الخاتمة

ــامت  ــلطة التنظي ــم س ــارص، تفاق ــالمي املع ــريب واإلس ــع الع ــداث الواق ــا يف أح ــر م ــن أخط ــّل م لع

ــه  ــاج املــادي والتوظيــف اإلعالمــي، ومــا ميلي ــة السياســّية املدعومــة بقــوة الواقــع الســلبي واالحتي الدينّي

تقاطــع املصالــح اإلقليمّيــة والدولّيــة مــن سياســات وتحالفــات، وفاعلّيــة تحويــل األيديولوجيــا الدينّيــة إىل 

مقــاالت وعناويــن وشــعارات مغريــة كـــ "اإلســالم هــو الحــل"  لتخديــر العقــول ومحــارصة األفهــام وإلهــاب 

املشــاعر ضمــن هالــة مــن الــراب املُعطِّــل للتطــّور واملُحبــط لآلمــال، رساٍب ال يــزال املختّصــون يف صناعتــه 

ــامء إىل  ــاعر االنت ــج مش ــرب تهيي ــس ع ــر واألنف ــان والضامئ ــّز األذه ــريه يف ه ــىل تأث ــون ع ــه يراهن وترويج

دة، وانتقــاء قــراءة للتاريــخ والنصــوص تـُـرّبر أســباب الكراهّيــة  هويـّـة يّدعــون تأصيلهــا بعــد أن باتــت ُمهــدَّ

س"، وبعــِث أمجــاٍد للســلف يف تصــور مثــايلٍّ حــامل يتمثّلــون  والعنــف الَفَّــًة إيّاهــا يف لبــوس "جهــادي" "ُمقــدَّ

االقتــداء بــه، ووضــع رشوط متشــّددة لإلميــان والتقــوى وتكفــري كّل مــن يرفضهــا، والتحريــض عــىل ســلوك 

ــة الشــعوب اإلســالمّية  ــا تعبئ ــَوس واغــرتاب، هدفه ــة وَه ــز بعالمــات ورمــوز ُمشــرَتَكة، يف ريب ــّي ُمَميَّ دين
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ــاق  ــة وآف ــا الكونّي ــة اإلنســانية وِقَيمه ــل الحداث وشــحنها ضــد كل محــاوالت التفاعــل اإليجــايب مــع عوام

ــم  ــات واألم ــة كّل املجتمع ــي أضحــت ِطلب ــي الت ــا العلم ــري وتطّوره ــا الفك ــي وتقّدمه ــا االجتامع تحّرره

رشقــاً وغربــاً.

لقــد باتــت جامعــات اإلســالم الســيايس وحركاتهــا وتنظيامتهــا املتناثــرة يف العاملــني العــريب واإلســالمي 

ــاً خاصــة  ــة، منصّب ــات االجتامعّي ــكل الفئ ــر، وأضحــى خطرهــا مداهــامً ل ظاهــرة متفاقمــة االنتشــار واألث

عــىل الفئــات الشــبابية، وحتــى عــىل األحــداث  واألطفــال يف مرحلــة مــا قبــل الدراســة، ألهميــة تكييــف 

الجيــل واســتخدامه منــذ النشــأة يف اســرتاتيجّية حســاباتها ومرشوعاتهــا األيديولوجّيــة والسياســّية، وال تخلــو 

هــذه الظاهــرة املتفاقمــة مــن بريــق خــادع يجعــل الكثرييــن يحســبونه عامــل صحــوة وانبعــاث وَمجــد 

يُحيــي نقــاوة التاريــخ اإلســالمي األّول. 

واقــع الحــال هــذا يعــرّب اليــوم يف وضــوح عن مســألة إشــكالّية مصرييـّـة تهــّدد "يف رسعــة اإللكرتونيات" 

نــة – وتُربكهــا يف الُعمــق مــن كّل النواحي،  كّل املجتمعــات والــدول العربّيــة واإلســالمّية – مهــام بــدت ُمحصَّ

ــن النواحــي  ــع، فضــاًل ع ــة املجتم ــرة يف بني ــة والنفســّية املؤثّ ــة والرتبويّ ــا النواحــي االجتامعّي ــة منه خاّص

السياســّية واالقتصاديـّـة والتنمويـّـة. هــي حقــاً مســألة إشــكالّية مصرييـّـة ال تجــب االســتهانة بهــا أو مداراتها، 

فضــاًل عــن إهاملهــا، بــل تجــب مواجهتهــا بطريقــة عقالنّيــة مبــارشة مــن خــالل تنفيــذ الربامــج والُخطَــط 

ــات  ــري اإلمكانّي ــكار واآلراء وتوف ــّخ األف ــم وض ــة الطارئ/الداه ــا يف مواجه ــة حينيًّ ل ــيناريوهات املُعدَّ والس

ــة والعملّيــة، خاصــة بالــرشوع اآلين أّواًل وآخــراً يف القطــع مــع منــوذج  واألدوات املناســبة ملواجهتهــا النظريّ

الشــخصّية الدينّيــة املُحَبطــة، وإيقــاف مســار تكييفهــا قنابــَل تخريــب وهــدم، يف عدوانّيــة مقيتــة للفتــك 

باألنــا واآلخــر، والعمــل البديــل عــىل بنــاء شــخصّية عربّيــة وإســالمّية طموحــة متحّفــزة، تقــوم عــىل العقــل 

ــة  ــة إىل األفضــل اإلنســاين، شــخصّية متأّصل ــس التّواق ــي املســتنري، والنف ــر التحلي ــي، والفك ــدي الواع النق

ــه، يف انفتــاح وتســامح  ــان رفيعــة الوجــدان، مســتوعبة تاريخهــا وثقافتهــا، كــام تاريــخ اآلَخــر وثقافت الكي

ــارة  ــب الحض ــة يف رك ــا اإليجابّي ــاهمة بخصوصّياته ــه، مس ــا وِقَيِم ــة عرصه ــع حداث ــجمة م ــوق، منس ووث

اإلنســانّية.

ــتنا  ــه دراس ــت إلي ــذي انته ــة ال ــا األكادميّي ــة ومقاربته ينّية/االجتامعّي ــاد الدِّ إّن محصــول هــذه األبع

ظاهــرة الجامعــات اإلســالمّية يف املجتمعــات العربّيــة واإلســالمّية، ميثـّـل جملــة املحطـّـات املنهجّيــة والفكريّة 

التــي قادتنــا إليهــا رحلتنــا يف ثنايــا كتــاب الــراب للدكتــور الباحــث جــامل ســند الســويدي ومــا تضّمنتــه 

مــن مقاربــات وأطروحــات وقضايــا تفاعلنــا معهــا تفاعــاًل موضوعّيــاً. 
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فريد بن بلقاسم 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - سوسة - تونس

 قضايـا الهويـة
في اإلسـالم المعـاصـر

ملخص

تطــرح الهويــة قضايــا عــدة شــائكة ال منــاص للمســلم املعــارص مــن مواجهتهــا والتصــدي لهــا بــكل 

مــا يفرضــه ذلــك مــن شــجاعة وصــدق مــع النفــس وأمانــة يف خضــم عــرص ينــوء بالتحــوالت املتســارعة 

وبالتحديــات التــي ال تنتهــي.

وقــد بــدا لنــا مفيــداً يف هــذا الســياق مراجعــة مفهــوم الهويــة يف حــد ذاتــه ملــا يكتنــزه مــن أهميــة، 

ــه مــن عالقــات  ــه مــن طاقــة كشــفية لفهــم العــامل وإدراك مــا بــني مجموعات فهــو مفهــوم رضوري ملــا ل

وتفاعــالت وملــا يقدمــه مــن حلــول لتحقيــق طموحــات البــرش يف التعايــش الســلمي وتطلعاتهــم إىل التقــدم 

والرقــي واالزدهــار.

َوَحــقَّ علينــا أن نــدرك أهميــة مقاربــة إشــكالية الهويــة بطريقــة عقالنيــة مســتنرية مبــا وصــل إليــه 

ــع  ــىل طاب ــز ع ــز بالرتكي ــي يتمي ــور دينامي ــع تص ــي إىل وض ــا يف ــدان، ومب ــذا املي ــاين يف ه ــر اإلنس الفك

ــة مــع اآلخــر مــن  ــة العالئقي ــا التفاعلي ــة النســبي وبُعدهــا التغــريي التطــوري مــن جهــة وخاصيته الهوي

جهــة أخــرى، مبــا يفــي إىل الشــعور بـــ "أريحيــة االنتــامء" فتكــون الهويــة حافــزاً وعامــل ثقــة وتــوازن ال 

عبئــاً وحمــاًل ثقيــاًل. فالهويــة ليســت هدفــاً يف حــد ذاتهــا فقــط، بقــدر مــا هــي مطيــة لتحقيــق طموحــات 

ــل الحضــاري  ــرة الفع ــوم ولدخــول دائ ــامل الي ــات ع ــة تحدي ــوم الســبل ملواجه ــن أق ــدم، وللبحــث ع التق

ــا املــادي والفكــري واألخالقــي.  ــراء الحضــارة اإلنســانية ورقيه واإلســهام الفاعــل يف إث

المصطلحات األساسّية

هوية، انتامء، اسرتاتيجية هوياتية، إسالم معارص، الذاتية، اآلخر، الخصوصية، الكونية.
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مقدمة 

تظهــر مســألة الهويــة يف الواقــع "اإلســالمي" الراهــن املتــأزم واملتحــرك بقــوة،1 فهــي مــن أمهــات مــا 

يختلــف النــاس عــىل تنــوع مشــاربهم العلميــة وتوجهاتهــم الفكريــة وأدواتهــم املنهجيــة عليــه، وقــد ظــل 

التنــازع بينهــم قامئــاً ومل ينتهــوا إىل اتفــاق ظاهــر، ولعــل ذلــك يُعــزى إىل أن مصطلــح الهويــة عــام وغامــض، 

ــه،  ــه ومفاهيم ــه ومعاني ــدد دالالت ــراً إىل تع ــق؛ نظ ــكل دقي ــه بش ــه وتطويق ــة ب ــب اإلحاط ــن الصع وم

والختــالف املرجعيــات الفكريــة والذهنيــة، وتنــوع املشــارب الثقافيــة، وتعــدد املقاربــات املرجعيــة، 

وتناقــض املنظــورات األيديولوجيــة. وتثــري مســألة الهويــة أســئلة مهمــة تدفــع إىل البحــث والتأمــل بقــدر 

مــا تبعــث عــىل الحــرية والقلــق، وهــي أســئلة مــن قبيــل: مــن هــو املســلم؟ مــن هــم املســلمون؟ مــا الــذي 

يحــدد انتــامءه؟ مــا مكانتــه يف العــامل، وكيــف يســجل حضــوره فيــه، ومــا صلتــه باآلخــر، ومــا محدداتــه، 

ومــا هــي مرجعياتــه يف ذلــك؟ وهــل املســلم هــو هــو يف أي زمــان ويف أي مــكان لــه ســامته املميــزة التــي 

بهــا يُعــرَف ويَختلــف عــن غــريه؟ إنهــا أســئلة الكائــن والكينونــة والــذات واآلخــر بأبعادهــا األنطولوجيــة 

ــة.  ــة واألنرثوبولوجي والنفســية واالجتامعي

ولقــد رأينــا مــن املفيــد أن نســتهل الدراســة بطــرح نظــري ملفهوم الهويــة أواًل، ثــم نتفحص الســياقات 

التاريخيــة الحديثــة واملعــارصة التــي تُطــرح فيهــا مســألة الهويــة ملــا لهــذه الســياقات مــن تأثــري يف تشــكيل 

رؤيــة املســلم لذاتــه ولعالقتــه باآلخــر ثانيــاً، ونعــرج عــىل اســتقصاء اتجاهــات الهويــة الرئيســية يف ســاحة 

الفكــر اإلســالمي ثالثــاً.

1. في إشكالية مفهوم الهوية

يقــر كثــري مــن الباحثــني بعــر اإلحاطــة مبفهــوم الهويــة، فهــو مفهــوم يكتنفــه الغمــوض واإلبهــام 

ويعــر ســرب أغــواره،2 ومنهــم مــن يعــزو هــذا العــر يف تعريــف الهويــة إىل خاصيتهــا متعــددة األبعــاد 

ــدو أن  ــي يب ــاً الت ــة أيض ــول املعرفي ــل والحق ــدد املداخ ــباب تع ــني األس ــن ب ــون م ــد يك ــة.3 وق والدينامي

مفهــوم الهويــة مؤهــل للظهــور فيهــا، فهــو ميتلــك خاصيــة ســحرية تتيــح لــه الحضــور يف مختلــف املقــوالت 

ــك – رضورة أن  ــة ذل ــني بصعوب ــف القائل ــاطر موق ــا نش ــن أنن ــم م ــىل الرغ ــرى – ع ــا ن ــة.4 ولكنن املعرفي

ــا  ــث أبعاده ــن حي ــة م ــن الهوي ــور ع ــا تص ــون لدين ــل أن يك ــىل األق ــة أو ع ــف للهوي ــن تعري ــق م ننطل

ومكوناتهــا يقينــا زلــة الوقــوع يف ســوء الفهــم ويخلــص الهويــة مــام قــد يلصــق بهــا مــن معــاٍن مبتذلــة 

ــا عــن املعرفــة املُعقلنــة املنفتحــة. تحيــد بن

ومــن تصــورات الهويــة التــي قــد تثــري ســوء الفهــم وتشــحن املفهــوم مبعــاٍن ســلبية بغيضـــة، تصــوران 

أساســيان: إذ يــرى التصــور األول الهويــة أنهــا جوهــر ثابــت ال يحتمــل أي تطــور، وليــس للفــرد واملجموعــة 
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ــه إال أن ينخــرط فيهــا  ــذي ليــس ل ــة وفــق هــذا املنظــور ســابقة عــىل الفــرد ال ــه أي ســيطرة. فالهوي علي

وإال واجــه مصــري املهمــش املنبــت،5 ويبــدو الفــرد حينئــذ مرتهنــاً للجامعــة، ويحمــل لــواء هــذا التصــور 

ذوو النزعــات األيديولوجيــة املتعصبــة واملنكمشــة عــىل نفســها، ويتســم خطابهــم بطابــع حــرصي إقصــايئ 

ــف متعصــب ومتشــدد  ــرش يف موق ــامء واحــد يحــرص الب ــا يف انت ــة واختزاله ــه اختصــار الهوي ــب علي يغل

فتغــدو الهويــة هويــة قاتلــة.6 

ويعتــرب التصــور الثــاين الهويــة وْهــامً ال أســاس لــه يف الواقــع؛ ففــي عــرص عوملــة االقتصــاد والثقافـــة 

وأمنــاط الحيــاة التــي أفضــت إىل ميــالد حركــة "عابــرة لألمــم"7 تصبــح قضيــة الهويــة قضيــة مغلوطــة، بــل ال 

أســاس لطرحهــا وال ينتــج عنهــا إال مــا يغــذي االنطــواء عــىل الــذات واســتبعاد اآلخريــن. وميثــل هــذا التصور 

ــم،  ــراد والشــعوب واألم ــني األف ــات ب ــن مبحــو االختالف ــة املجــردة املبرشي ــة الكوني ــن ذوي النزع ــة م نخب

ويتســم خطابهــم بالنــزوع نحــو فقــدان كل هويــة واالنســالخ عــن أي خصوصيــة،8 وتقــوده ديناميــة تنحــو 

نحــو فــرض التجانــس بــني البــرش وتنميــط الســلوك وطرائــق التفكــري والعــادات اليوميــة، فــال معنــى يف 

ظــل ذلــك ألي هويــة.

ويبــدو هــذان التصــوران، مبعــزل عــن أي موقــف اعتبــاري يقبــل أحدهــام أو يرفــض اآلخــر، أنهــام 

ال يفضيــان، يف رأينــا، إىل تشــكيل أي تصــور علمــي موضوعــي يف مســألة الهويــة ويحيــدان بنــا عــن وضــع 

معايــري وآليــات تتيــح مقاربتهــا وســرب أغــوار قضاياهــا وإشــكالياتها. فلــن ســّلمنا بــأن مفهــوم الهويــة، عــىل 

الرغــم مــن تعقيــده وغموضــه وصعوبــة تعريفــه، رضوري ملــا يكتنــزه مــن طاقــة كشــفية لفهــم العــامل، 

وإلدراك طرائــق حضــور الكينونــات فيــه ومــا ينعقــد بينهــا مــن عالقــات وتفاعــالت، فـــإننا نتبــني الحاجــة 

إىل وضــع تصــور بديــل. فــام تجليــات هــذا التصــور؟ ومــا أهــم مرتكزاتــه؟ 

لعلــه مــن املفيــد، أن نشــري إىل أننــا ال منيــل إىل أي تصــور مــن التصوريــن الســابقني للهويــة، فكالهــام 

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــرص مب ــي املتب ــي املوضوع ــف العلم ــك املوق ــكيل ذل ــا يف تش ــا، بغرضن ــي، يف تقديرن ال يف

ــن؛  ــك التصوري ــع ذين ــل م ــون يف تقابُ ــور يك ــع تص ــروم، إذن، وض ــن ن ــارص. فنح ــاين املع ــامع اإلنس االجت

فيعــارض التصــور األول مــن حيــث رفضــه لنزعتــه االنكامشــية حــول الــذات ولنظــام خطابــه االرتــكايس، 

ومــن حيــث إنــكاره ملبــدأ اعتبــار الهويــة جوهــراً ثابتــاً ال تُصيبــه عاديــات الزمــن، ويســعى إىل أن يكــون 

ــض  ــر، عــىل نقي ــا باعتبارهــا ســريورًة وتطــوراً. وهــو يُق ــاً عــىل النظــر إليه ــة قامئ ــاً للهوي تصــوراً ديناميكي

التصــور الثــاين، بــأن الهويــة مفهــوم قائــم ورضوري ال غنــى عنــه وهــي حقيقــة واقعــة فــال إمكانيــة لوقــوع 

فعــل جامعــي مــا خــارج إطــار ســياق التامهــي الــذي يوحــد ويؤلــف ويجانــس بــني املعايــري التــي تشــكل 

ــيس  ــلوكه وبتأس ــرد وس ــامل الف ــىل أع ــى ع ــاء املعن ــمح بإضف ــا يس ــني مب ــكل الفاعل ــة ل ــدة املرجعي القاع
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فضــاء التــآزر الــروري لــكل مجتمــع ُمنظــم. فــال يســاعد إنــكار الهويــة أو القــول باضمحاللهــا عــىل طــرح 

قضاياهــا طرحــاً ســليامً.

ويتبــني لنــا أن الســبيل األســلم لتدبــر قضيــة الهويــة مــن حيــث مفهومهــا، هــو الرتكيــز عــىل أساســني 

اثنــني هــام: 

الهويــة حقيقــة ال مــراء فيهــا، ويشــكل النقــاش حولهــا اليــوم إحــدى ســامت العــرص الراهــن، 	 

ــذا  ــا يف ه ــا موقعن ــن؟ وم ــن نح ــه: م ــؤال نفس ــاً الس ــامل عملي ــعوب الع ــت كل ش ــد طرح فق

العــامل؟9 وقــد تنــاول البــرش يف نقاشــاتهم الســؤال املُشــكل مــن زوايــا متنوعــة منهــا الفلســفية 

ــة. ــية واألنرثوبولوجي ــية والسياس ــة والنفس واالجتامعي

ــخ 	  ــة تاري ــخ، فالهوي ــور يف التاري ــول والتط ــرز التح ــمتها األب ــريورة س ــة وص ــة دائب ــة حرك الهوي

ــة. ــة ثابت ــة جوهري ــت ذات صبغ وليس

ــًة أم  ــا أن نتســاءل يف ضــوء ذلــك: هــل نعنــي بالهويــة حــني نطــرح ســؤال "مــن نحــن؟" ماهي ولنـ

ــًة؟ ــامًء أم عالق انت

إن الــرأي عندنــا أن املعضــل يف األمــر ليــس الســؤال يف حــد ذاتــه الــذي يظــل يف كل األحــوال مرشوعــاً 

طْرُحــه، ولكــن املعضــل حقــاً، هــو مــدى إدراكنــا ونحــن نطــرح، يف كل مــرة، هــذا الســؤال أننــا واقعــون 

يف طرحــه ويف إجابتنــا عنــه تحــت ضغــط إكراهــات واقعنــا، ويف إطــار ظــروف معينــة سياســية واجتامعيــة 

وأيديولوجيــة؛ وهــذا يعنــي أن إجابتنــا؛ أي تعريفنــا لـ"نحــن" متغــرية متبدلــة يف كل مــرة بحســب تغــريات 

الواقــع وتبــدالت الظــروف، فــامذا يعنــي ذلــك بالنســبة إىل تحديــد املقصــود بـ"الهويــة"؟

إن ذلــك يعنــي أن الهويــة متطــورة ومتغــرية، وهــي تُبنــى وتَنهــدم ويُعــاد بناؤهــا وفقــاً للوضعيــات، 

إنهــا حركــة دائبــة؛ إذ يحملهــا كل تغــري اجتامعــي عــىل إعــادة صياغــة نفســها بطريقــة مغايــرة، فالهويــة 

ــدث يف  ــت وتُح ــع الوق ــة،10 وهــي تتحــول م ــادالت االجتامعي ــاد بناؤهــا باســتمرار داخــل التب ــى ويُع تُبن
الســلوك البــرشي تغــريات عميقــة.11

ويـربز هنـا، بغيـة التشـديد عـىل الُبعـد الديناميـي التغـريي يف تشـكيل تصور حـول مفهـوم "الهوية"، 

مفهـوم االسـرتاتيجية الهوياتيـة. ويشـري هذا املفهـوم إىل أن الفرد مبـا هو فاعل اجتامعي لـه نوع من هامش 

املنـاورة، فهـو يسـتعمل مـوارده الهوياتيـة بصفـة اسـرتاتيجية مبا يتـامىش والوضعيـة التي يكون فيهـا، ولكن 

هـذا ال يعنـي مطلقـاً أن باسـتطاعته، سـواء هـو أو املجموعـة، أن يصنـع دامئـاً مـا بـدا لـه/ لهـم فيـام يخص 

الهويـة. وهكـذا يبـدو مفهـوم االسـرتاتيجية يف هـذا املقـام دااًل عـىل حريـة الفاعلـني االجتامعيـني يف تحديد 
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هويتهـم وفـق مصالحهـم املاديـة والرمزيـة التـي متليهـا اللحظـة مـن جهـة، وعىل وجـوب األخـذ يف االعتبار 
الوضعيـة االجتامعيـة وعالقـة القـوة بـني املجموعـات من جهـة أخرى.12

وكثــرياً مــا تطــرح مســألة الهويــة باعتبارهــا مســألة انتــامء أساســاً، بــل غالبــاً مــا يحــل أحدهــام محــل 

اآلخــر، خاصــة يف حقــل الدراســات االجتامعيــة، ويعــزى هــذا الخلــط والتداخــل يف اســتخدام املفهومــني إىل 

مــا بينهــام مــن وشــائج تصــل أحيانــاً إىل حــد املطابقــة. فهويتــي هــي مبعنــى مــا انتــاميئ. ولكــن األمــور يف 

رأينــا أكــرث تعقيــداً مــام تبــدو عليــه للوهلــة األوىل، فأســئلة كثــرية يســتدعيها هــذا التقاطــع بــني الهويــة 

واالنتــامء، مــن أهمهــا:

هل تتألف الهوية من انتامء واحد أم من انتامءات متعددة؟	 

هل يجوز اختصار الهوية واختزالها يف انتامء واحد؟	 

إذا افرتضنــا أن االنتــامءات متعــددة وأنــه ال ميكــن حــرص البــرش يف انتــامء واحــد، فهــل لهـــذه 	 

االنتــامءات القــدر نفســه مــن األهميــة؟ وهــل لهــا القــدرة نفســها عــىل التأثــري فيهــم وتوجيــه 

أفعالهــم ومشــاعرهم؟ 

هــل تلتقــي مجموعــة برشيــة مــا حــول فهــم واحــد لتلــك االنتــامءات ومقتضياتهــا؟ وهــل مــن 	 

املفــروض أن يكــون لهــا الفهــم نفســه؟ 

ــري 	  ــة ووجــه إىل حــد كب ــة هائل ــدرة تأثريي ــا ق ــد حــاز يف ظــرف م ــا ق ــامًء م ــا أن انت إذا افرتضن

مشــاعر مجموعــة مــا وأفعالهــا، فهــل يعنــي ذلــك أنــه مــن املفــروض أن يســتمر ذلــك االنتــامء، 

عــىل الرغــم مــام قــد يطــرأ عــىل الظــروف واألحــوال مــن تغــريات، يف اكتســاب قــدرة التأثــري 

والتوجيــه عينهــا؟

يقتي القول بتصور ديناميي للهوية:

أن ننظــر إليهــا باعتبارهــا مؤلفــة مــن انتــامءات متعــددة ذات أبعــاد ثقافيــة واجتامعيــة وعرقيــة 	 

ــامء واحــد يحــرص  ــا يف انت ــة واختزاله ــة، ويرفــض هــذا التصــور اختصــار الهوي وسياســية وديني

ــدو  ــز ومتعصــب فتغ ــف متحي ــه، يف موق ــه وتضخــم دوره ومكانت ــت أهميت ــام كان ــرش، مه الب

الهويــة "هويــة قاتلــة" عــىل حــد عبــارة أمــني معلــوف.

 أن نسـتحر أنـه ليـس هنـاك هويـة يف ذاتهـا وال حتـى لذاتهـا فهـي دومـاً لهـا عالقـة باآلخـر 	 

فالهويـة واآلخريـة متصلتـان وتجمعهـام عالقـة جدليـة،13 فليسـت الهويـة مـا يعـرف بـه الكائـن 

)فـرداً أو مجموعـات( نفسـه فقـط، وإمنـا هـي حصيلـة التفاعـالت بـني الكائـن واآلخريـن أيضـاً.

اع ت عم دسترعم عمة وهعم اي ضل
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يفــي بنــا تدبُّــر مفهــوم الهويــة نظريــاً إىل مقاربــة مــا تطرحــه مــن قضايــا يف ســاحة الفكــر اإلســالمي 

يف هــذا املضــامر، ويــؤول بنــا اعتبــار الهويــة تاريخــاً وصــريورًة إىل اإلملــام مبــا طــرأ عــىل الســياقات التاريخية 

يف األزمنــة الحديثــة واملعــارصة مــن تحــوالت وتطورات.

2. الهوية في ضوء السياقات التاريخية

حفــل تاريــخ املســلمني الحديــث واملعــارص بجملــة مــن التحــوالت ذات األبعــاد املختلفــة: سياســية، 

ــا،  ــم عنه ــة وتصوراته ــلمني للهوي ــالت املس ــا يف متث ــا تأثريه ــد كان له ــة، وق ــة، وفكري ــة، وثقافي واجتامعي

وميكــن اســتعراض أهــم تلــك التحــوالت فيــام يــأيت:

لقــد مّكــن انفتــاح املســلمني عــىل أوروبــا واتصالهــم بهــا، ســواء عــن طريــق البعثــات العلميــة، 	 

أو البعثــات الدبلوماســية، أو عــن طريــق اســتقدام الخــرباء األوروبيــني أو عــن طريــق الحمــالت 

العســكرية،14 مــن أن يتعرفــوا إىل أفــكار ومفاهيــم ومنظومــات جديــدة عليهــم متامــاً عــىل غــرار 

فكــرة الحريــة يف معناهــا الســيايس، والعلامنيــة واألمــة باعتبارهــا كيانــاً إقليميــاً وعرقيــاً ولغويــاً 

ذا داللــة قانونيــة وسياســية، والقوميــة، والوطنيــة. وقــد تفاعــل املســلمون بأقــدار متفاوتــة مــع 

هــذه األفــكار فاستحســنتها منهــم جامعــات ونشــطت للرتويــج لهــا فيــام قابلتها جامعــات أخرى 

ــظ، ولقيــت عنــد جامعــات أخــرى رفضــاً ومعارضــًة وظلــت مجهولــة لــدى جامعــات  بريبــة وتحفُّ

ــم  ــت فيه ــكن وأيقظ ــد وس ــا جم ــكار م ــذه األف ــم ه ــت فيه ــا حّرك ــوال كله ــرى. ويف األح أخ

أســئلة وإشــكاالت مل تكــن مطروحــة مــن قبــل، وقــد كانــت أســئلة الهويــة وإشــكالياتها أبرزهــا 

وأخطرهــا وحولهــا كانــت تــدور ســائر األســئلة وتلتقــي باقــي اإلشــكاليات، وتفتــح أمامهــم آفاقــاً 

جديــدة تحــّف بهــا تحديــات مل يألفوهــا تشــمل مختلــف وجــوه حياتهــم وقواعدهــا املنظمــة. 

فبــدأ املفكــرون والعلــامء واملصلحــون واملبدعــون يطرحــون ســؤااًل مهــامً وجوهريــاً أســال الكثــري 

مــت إجابــات عــدة عــن  مــن الحــرب إىل يومنــا هــذا: ملــاذا تقــدم الغــرب، وتأخــر املســلمون؟ قُدِّ

هــذا الســؤال تعكــس رؤى مختلفــة ومتباينــة، ومنظــورات ومناهــج متعــددة ومتنوعــة، وقــد 

ــة  ترتــب عــىل هــذا الســؤال أن طُرحــت للنقــاش إشــكالية الهويــة والتبعيــة، وإشــكالية األصال

واملعــارصة، وجدليــة األنــا واآلخــر، وإشــكالية التقــدم والتخلــف. 

ــن وحــدة 	  ــه م ــز إلي ــت ترم ــا كان ــكل م ــارت ســلطتها ب ــة وانه ــة العثامني تفككــت اإلمرباطوري

نظريــة، عــىل األقــل، واســتقطاب ملشــاعر االنتــامء لــدى املســلمني يف املناطــق الواقعــة تحــت 

ــة  ــقاط الخالف ــارس 1924 إس ــورك يف م ــالن أتات ــل إع ــد مث ــة. وق ــة أو الصوري ــيطرتها الفعلي س

وتأســيس الجمهوريــة الرتكيــة حدثــاً جلــاًل هــز املســلمني عمومــاً والســلطات الدينيــة خصوصــاً، 

ــك  ــض تل ــاعر بع ــة مش ــلطة الخليف ــتعادة س ــة واس ــة الخالف ــرة إقام ــت فك ــا دغدغ ــرياً م وكث

الســلطات وحاولــت اســتاملة بعــض الحــكام إليهــا. ومازالــت مقولــة الخالفــة تســتأثر باهتــامم 

بعــض الحــركات اإلســالموية، بــل هــي تشــكل لــدى حــزب التحريــر اإلســالمي يف تونــس مثــاًل15 
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حجــر األســاس يف منظومتــه الفكريــة والعقائديــة؛ فأدبيــات هــذا الحــزب تــرى يف الخالفــة طــوق 

نجــاة املســلمني وحصنهــم الحصــني ومالذهــم األمــني. 

ــعت إىل  ــي س ــة الت ــة الحديث ــدول الوطني ــور ال ــن ظه ــرن العرشي ــن الق ــث األول م ــذ الثل ــدأ من وب

ــة.  ــا الجغرافي ــل حدوده ــة داخ ــة الواقع ــات البرشي ــدى املجموع ــوالء ل ــامء وال ــاعر االنت ــتقطاب مش اس

وتركــزت مهــام تلــك الــدول عــىل تأطــري ســكانها لضــامن تأييدهــم للسياســات التــي تنتهجهــا، فلقــد كانــت 

تلــك الــدول تتــرّصف باعتبارهــا أداة للتعبئــة السياســية، خاصــة بالنســبة إىل النخــب الحاكمــة التــي كان 

هّمهــا حاميــة ســلطتها.16 وقــد وّلــد قيــام الدولــة الحديثــة، بحســب األمنــوذج الــذي أريــد لهــا أن تتمثــل 

بــه، وهــو أمنــوذج الدولــة القوميــة الحديثــة يف أوروبــا17 تناقضــاً بــني الهويــة التــي ســعت هــذه الدولــة 

لبنائهــا والفكــرة التــي لــدى الفــرد والجامعــة عــن هويته/هــم، ومل يكــن للمســلمني مــن إطــار مرجعــي 

يحــددون بــه هويتهــم غــري انتامئهــم اإلســالمي.18 ومل تكــن إســالميتهم تغطــي شــعوراً إثنيــاً أو قوميــاً أو 

حتــى دينيــاً، بــل كانــت تتأســس عــىل اســتمرارية تاريخيــة وعــىل انتــامء إىل منــط حيــاة وحضــارة توســم 

بكونهــا إســالمية؛ أي إىل إطــار معــامري وداليل وأخالقــي ومــكاين واقتصــادي وســيايس وثقــايف يتخــذ مــن 

ــة  ــن جه ــاً( م ــة )اإلســالمية طبع ــامء إىل األم ــة أن تحــل محــل االنت ــت الدول ــد حاول ــاًل.19 وق اإلســالم منه

واالنتــامء العصبــوي )القبيلــة والطائفــة واملذهــب( مــن جهــة أخــرى، وقــد أحــدث هــذا التناقــض أزمــة 

ــة عــىل صعيــد االنتــامء والــوالء،20 فــأدى ذلــك إىل عــدم متاهــي الفــرد مــع  يف العالقــة بــني الفــرد والدول

الدولــة كمؤسســة، وإىل إحساســه بــأن محــددات هويتــه الثقافيــة والحضاريــة تتجــاوز حــدود تلــك الدولــة، 

ــاً.21 ومل تنجــح  ــاً أو مذهبي ــاً أو طائفي ــي قبلي ــه العصب ــامؤه االجتامعــي محــدوداً بانتامئ ــا زال انت ــام م بين

الدولــة، والســيام يف املجــال العــريب يف التمييــز بــني مفهــوم الدولــة باعتبارهــا مؤسســة ذات كيــان أقــرب إىل 

التجريــد، ومفهــوم الســلطة والنظــام الحاكــم األقــرب إىل الشــخصنة؛ فخلــق التداُخــل بــني املفهومــني أزمــة 

لــدى الفــرد تتعلــق بتوجيــه مشــاعر االنتــامء، خاصــة يف ظــل عــدم حصولــه عــىل حقــوق املواطنــة22 مــن 

ــة  ــة واالجتامعي ــق النهضــة والتقــدم وتأمــني مصالحــه االقتصادي جهــة، وفشــل النخــب الحاكمــة يف تحقي

ــيايس  ــني الس ــا باملعني ــذب خياراته ــة إىل تذب ــياً،23 إضاف ــة سياس ــاحة الدولي ــل يف الس ــور فاع ــرض حض وف

والثقــايف، فــال هــي اقتــدت باألمنــوذج الغــريب متــام االقتــداء، وال هــي ظلــت مقيَّــدة برتاثهــا اإلســالمي متــام 

ــا  ــادة عــىل فقدانه ــاً، زي ــك وغــري واضــح متام ــة مرتب ــد.24 فوجــد الفــرد نفســه يف ظــل أمنــوذج دول التقيي

ــة،25  ــة املتكافئ ــة واملســاواة واملواطن ــة والعدال ــة ملَّــا مل تنجــح يف أن تكــون إطــاراً للحري ــة األخالقي الرشعي

وهــو مــا يــؤول إىل ازديــاد ترشنقــه داخــل عصبيتــه ومذهبيتــه وطائفيتــه، فضــاًل عــن شــعور باالنتــامء إىل 

كيــان يبــدو ُهالميــاً يحمــل اســم "األمــة اإلســالمية" يســتدعيها الفــرد يف لحظــات املناســبات الدينيــة أو يف 

أوقــات يستشــعر تعرضهــا للتجريــح،26 إضافــة إىل مــا يشــعر بــه مــن خيبــة أمــل جــراء تشــتته بــني منــط 

ماضــوي بســيط والحيــاة العرصيــة املعقــدة.27 

وقــد رشعــت الــدول التــي تنتمــي إىل املجــال اإلســالمي باالرتبــاط فيــام بينهــا بعالقات خاضعــة ملنطق 

ومبــدأ ُمســتلَهمني مــن العالقــات الدوليــة الحديثــة واملعــارصة؛ مــن ذلــك إقامــة الســفارات والتجمعــات 

اع ت عم دسترعم عمة وهعم اي ضل
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عــىل غــرار "جامعــة الــدول العربيــة"، و"منظمــة التعــاون اإلســالمي" )منظمــة املؤمتــر اإلســالمي ســابقاً قبــل 

ــرية  ــان كث ــح يف أحي ــة محــدودة ومل تفل ــة إيجابي ــا تجمعــات ذات فاعلي ــري اســمها( وغريهــام... ولكنه تغي

يف الحــد مــن الخالفــات الداخليــة بــني أعضائهــا، بــل تزايــدت، خاصــة يف العقــود الثالثــة األخــرية، حــدة 

ــرن  ــن الق ــات م ــد الثامنيني ــراق يف عق ــران والع ــة العســكرية )حــرب إي ــم إىل حــد املواجه ــس بينه التناف

العرشيــن، والهجــوم العراقــي عــىل الكويــت يف صيــف عــام 1990( وقــد عّمــق هــذا الوضــع أزمــة الهويــة 

لــدى األفــراد واملجموعــات وأحــدث رشخــاً يف مشــاعر االنتــامء والــوالء ووضــع صــورة الهويــة القامئــة عــىل 

االنتــامء إىل أمــة إســالمية واحــدة موضــع التســاؤل ووّلــد حيالهــا مشــاعر الحــرية والشــك.28 

ــاحة 	  ــغلت الس ــي ش ــة الت ــق بالثنائي ــام يتعل ــات في ــة التوجه ــة مختلف ــارات فكري ــرزت تي ب

اإلســالمية منــذ القــرن التاســع عــرش امليــالدي وطرفاهــا الــرتاث اإلســالمي مــن جهــة، والحداثــة 

األوروبيــة مــن جهــة أخــرى.29 وهــي تيــارات متاميــزة مــن حيــث املرجعيــة واملضمــون والغائيــة؛ 

اً عــن األصالــة اإلســالمية،  منهــا مــا متســك بالعــودة إىل الــرتاث وأعــاد إنتــاج خطــاب اعتــربه ُمعــربِّ

ومنهــا مــا اختــار تقليــد األوروبيــني والســري عــىل منوالهــم واالقتــداء بنهجهــم، ومنهــا مــا توســط 

املوقفــني وحــاول التوفيــق بينهــام. ويالحــظ دارس هــذه التيــارات مــا يعتمــل داخــل كل واحــد 

منهــا مــن متايــزات واتجاهــات قــد تأتلــف حينــاً وقــد تتنافــر حينــاً آخــر. وبــرزت يف هذا الســياق 

مقــوالت مــن قبيــل الســلفية واألصالــة واإلصــالح والتجديــد والتحديــث والتغريــب والحداثــة... 

ــي  ــة الت ــة واملنظومــات الفكري ــك األنســاق املعرفي ــرياً عــن تل وقــد كانــت هــذه املقــوالت تعب

مثلــت مراكــز االســتقطاب ومجــال التنافــس يف الســاحة اإلســالمية منــذ مــا يزيــد اليــوم عــىل 

قرنــني مــن الزمــان. 

شــهدت العالقــة بــني املســلمني واآلخريــن، والســيام الغــرب، مواقــف عــدة متأزمــة عــىل غــرار 	 

االســتعامر مبختلــف أشــكاله،30 والــرصاع العريب–اإلرسائيــي، وحــرب الخليج ســنة 1991، وأحداث 

الحــادي عــرش مــن ســبتمرب 2001، وحــريب أفغانســتان والعــراق يف بدايــة األلفيــة الثالثــة، وقــد 

كان ملشــاعر الهويــة واالنتــامء يف كل هــذه املواقــف دور بــارز تأثــرياً وتأثــراً.31 

ــة مخاطــر 	  ــات العومل ــة، وتشــكل عملي ــخ اإلنســاين بالعومل ــن التاري ــة م توســم اللحظــة الحالي

وتحديــات عــىل البرشيــة عمومــاً وعــىل مــا يوصــف بالــدول الناميــة، ومنهــا "الــدول اإلســالمية"، 

خصوصــاً، وقــد عــرّب برهــان غليــون عــن ذلــك بقولــه إن "الشــعور بالــدوار ينتــاب أبنــاء عرصنــا 

الذيــن تتجاذبهــم العوملــة مــن جانــب، والبحــث عــن الجــذور ومقومــات االنتــامء مــن جانــب 

آخــر".32 ويبــدو أن العوملــة قــد عّمقــت هــذا الوضــع، فقــد متثلتهــا فئــات كثــرية مــن املســلمني 

ــا  ــري م ــايف واالســتالب الحضــاري وتدم ــدة ملامرســة الغــزو الثق ــة جدي ــة غربي باعتبارهــا محاول

يعتربونــه هويــة إســالمية.33 ووجــدت فيهــا قــوى غربيــة كثــرية فرصــة لفــرض معايريهــا وقيمهــا 

وأمنوذجهــا تحــت مســمى الكونيــة.
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وبــرزت، يف هــذا اإلطــار، مفاهيــم أساســية حاكمــة للعالقــات والتفاعــالت العامليــة، أهمهــا مفهومــا: 

ــات  ــم مصاحب ــن أه ــد م ــة hegemonization؛ إذ يع ــس Homogenization والهيمن ــل أو التجان التامث

العوملــة الســعي لخلــق التشــابه أو التجانــس بــني ثقافــات وأمنــاط تفكــري واســتهالك بدرجــة مل تتبــع فيــام 

ــايف يف  ــىل املســتوى الثق ــة ع ــد وســمت العومل ــرايف. وق ــادي والجغ ــد امل ــن التباع مــى وبغــض النظــر ع

جميــع مناطــق العــامل باألمركــة وأصبــح ينظــر إليهــا عــىل أنهــا وســيلة لتعميــم أمنــاط التفكــري واالســتهالك 
ــة.34 األمريكي

لقــد حتمــت هــذه الســريورات التاريخيــة عــىل املســلمني إعــادة النظــر يف القضايــا املتعلقــة برؤيتهــم 

ــوا  ــلمني بات ــو أن املس ــك، ه ــرياً يف ذل ــل تأث ــرث العوام ــدا أن أك ــم، وب ــم به ــن وعالقاته ــم ولآلخري لذواته

أكــرث احتــكاكاً بالعــامل وأكــرث تفاعــاًل معــه ومل يعــد تنــاول تلــك القضايــا يتــم مبعــزل عــن معطيــات ذلــك 

ــن  ــاج إســهامات اآلخري ــل هــي نت ــة خالصــة، ب ــة ذاتي ــك الرؤي ــد تل ــم تع ــل، فل ــك التفاع ــكاك وذل االحت

والتالقــح بــني الــذات واآلخــر. ولكــن مواقــف املســلمني مــن هــذه القضايــا مل تكــن موحــدة فقــد عــرّبت 

عــن اتجاهــات تفكــري متنوعــة مــن ناحيــة، وعــن اختــالف يف التفاعــل مــع اآلخريــن مــن ناحيــة أخــرى.

3. اتجاهات تمثل الهوية في اإلسالم المعاصر

يعــرّب مفهــوم اإلســالم املعــارص عــن انخــراط اإلســالم يف التاريــخ مــن خــالل تفاعلــه مــع قضايــا العــرص 

يف راهنيتهــا وحداثتهــا وتعقدهــا، وهــو وثيــق الصلــة بواقــع املســلمني يف أبعــاده االجتامعيــة، والسياســية، 

واالقتصاديــة، وإفرازاتــه الفكريــة والثقافيــة. وتظهــر مســألة الهويــة باعتبارهــا إحــدى اإلشــكاليات امللّحــة، 

ــم  ــم لحضوره ــم ومتثله ــلمني لذواته ــة املس ــكيل رؤي ــية يف تش ــات رئيس ــة اتجاه ــني ثالث ــن أن نتب وميك

ــوم، وهــي  ــالدي إىل الي ــرش املي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــدة م ــة املمت ــة التاريخي ــامل يف املرحل ــم يف الع ودوره

اتجاهــات متصارعــة، ليــس عــىل مســتوى النقــاش الفكــري فحســب، وإمنــا عــىل مســتوى الفعــل االجتامعــي 

والســيايس أيضــاً، ويســعى كل منهــا الســتخدام مــا تيــر لــه مــن أدوات ووســائل )وســائل اإلعــالم واالتصال، 

واملدرســة، والفضــاءات الدينيــة، والعنــف..( مــن أجــل أن يســود رأيــه ويحكــم ســيطرته عــىل الســاحتني 

االجتامعيــة والسياســية. ونشــري فيــام يــأيت إىل أبــرز خصائــص كل اتجــاه منهــا:

1. االتجاه االستئنافي: عود على بدء

يــروم هــذا االتجــاه اســتعادة مــا يعتربه رؤية إســالمية أصيلــة ويســتلهم املرجعيــة الفقهيــة التقليدية، 

فتجــد خطابــه عــن الهويــة واآلخــر مشــحوناً باملفاهيــم املســتمدة مــن تــراث املدونــات الفقهيــة التقليديــة 

مــن قبيــل "دار اإلســالم" و"دار الحــرب" و"أهــل الذمــة" ويســتند يف رؤيتــه إىل املعايــري الدينيــة املوروثــة 

ــدول  ــة لل ــع الخريطــة السياســية الحديث يف تصنيــف البــرش وتقســيم العــامل، وهــو اتجــاه ال يعــرتف بواق

ــْي  ــالل معطََي ــن خ ــامء م ــار االنت ــط معي ــل ضب ــن قبي ــية م ــع سياس ــن وقائ ــه م ــا أفرزت ــالمية، وال مب اإلس

الجنســية وبطاقــة الهويــة الوطنيــة مبــا أنهــام العالمتــان القانونيتــان لالنتــامء إىل الدولــة الوطنيــة املشــكلة 
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منــذ ثالثينيــات القــرن العرشيــن، ويعمــل عــىل إلغــاء البعــد التاريخــي ولســان حالهــم يقــول: نحــن امتــداد 

ألســالفنا عــىل نهجهــم ســائرون وبهــم مقتــدون، وفالُحنــا يف أن نكــون مثلهــم. وإذا أمكــن ذلــك اســتعدنا مــا 

كانــوا عليــه مــن مجــد وأعدنــا لإلســالم عنفوانــه وقوتــه التي أضاعهــا املســلمون عندمــا تخلوا عنــه وخذلوه، 

واملســلم هــو املســلم مهــام كانــت بيئتــه ووضعيتــه االجتامعيــة ولغتــه وانتــامؤه القومــي. ويشــددون يف 

متييــزه عــن غــريه عــىل معايــري يغلــب عليهــا الطابــع الشــكي والنزعــة األخالقويــة املَُشــوبان بكثــري مــن 

التزمــت والتشــدد وبالنظــرة الطهرانيــة للعــامل.35 ويعكــس هــذا االتجــاه تصــوراً للهويــة مبــا أنهــا جوهــر 

ثابــت ال يحتمــل تطــوراً، وليــس للفــرد واملجموعــة عليــه أي ســيطرة. فالهويــة وفــق هــذا املنظــور ســابقة 

عــىل الفــرد الــذي ليــس لــه إال أن ينخــرط فيهــا وإال واجــه مصــري املهمــش املنبــّت،36 ويبــدو الفــرد حينئــذ 

مرتهنــاً للجامعــة. ولعــل أبــرز املمثلــني لهــذا االتجــاه الحــركات اإلســالموية،37 وهــي حــركات متحــو التاريــخ 

مــن أجــل إحيــاء مــا تعتــربه "عــرص اإلســالم الذهبــي"،38 وهــم يناضلــون مــن أجــل إعــادة مــا يتصورونــه 

منــوذج الدولــة اإلســالمية الحقيقــي كــام أنشــأها النبــي محمــد )صــىل اللــه عليــه وســلم( منــذ أكــرث مــن 

أربعــة عــرش قرنــاً،39 وترفــض أفــكار العــرص وقيمــه الثقافيــة والسياســية واألخالقيــة عــىل غــرار الدميقراطيــة 

والعلامنيــة ورفــض أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واملواطنــة وحقــوق اإلنســان بدعــوى مخالفتهــا ملــا يعتربونــه 

ــة. وهــي  ــات الحديث ــام تتيحــه التقني ــن االســتفادة م ــوا ال يســتنكفون م ــدة، وإن كان ــامً إســالمية خال قي

وليــدة عرصهــا مبامرســاته واضطراباتــه وتشــوهاته،40 وهــي تســتغل "الوضــع اإلســالمي" املتســم بالضعــف 

والدونيــة حيــال اآلخــر. وقــدم هــذا التيــار أطروحــات ثقافيــة تقــوم عــىل اســتعادة الهويــة الدينيــة واألصالة 

اإلســالمية ومعارضــة الحداثــة يف كل تجلياتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.41 ولقــد وجــد 

هــؤالء يف فشــل تجــارب التنميــة فرصــة مناســبة للــربوز مــن جديــد ليســتنزلوا اللعنــة عــىل ماديــة الغــرب 

وليتشــبثوا مبــا يعتربونــه اإلســالم الحقيقــي وليتهمــوا التحديثيــني بالتحالــف مــع الكفــار مــن أجــل هــدم 

الديــن اإلســالمي.42 وهــي تطــرح نفســها مدافعــاً عــام تصفــه "هويــة إســالمية" تتعــرض للتجريــح واإلهانــة 

مــن ذلــك اآلخــر، وتــرّوج لخطــاب "دمياغوجــي يُبلِســم تلــك الجــراح"، وتعــد باالنتقــام وتلجــأ إىل الوســائل 

املتطرفــة لتحقيــق هدفهــا.43 

2. االتجاه التوفيقي: إصالح الهوية

يتســم هــذا االتجــاه مبحاولــة التوفيــق بــني املفاهيــم الدينيــة التقليديــة ومفاهيــم العــرص الحديــث 

املدنيــة، فيقــر باإلســالم مرجعيــًة يف رؤيــة الــذات لآلخــر، ويســتأنس بقيــم مــن العــرص ال يراهــا تتعــارض 

مــع تلــك املرجعيــة أو هــو يعمــل عــىل أســلمتها يف ســعي ألن يكــون وفيــاً عــىل طريقتــه ملــا يعتــربه جوهــر 

الرســالة اإلســالمية مــن ناحيــة ومنســجامً مــع مقتضيــات عــرصه مــن جهــة أخــرى. فتجــده يقبــل الواقــع 

الســيايس املعــارص ومــا يرتتــب عليــه مــن محــددات انتــامء وهويــة وال يجــد حرجــاً أو مانعــاً أيديولوجيــاً 

ــه  ــربه خصوصيات ــا يعت ــظ م ــذي يحف ــدر ال ــم بالق ــل معه ــن والتفاع ــع اآلخري ــل م ــاً يف التعام أو عقائدي

الثقافيــة والدينيــة. ويلتقــي هــذا االتجــاه مــع االتجــاه األول يف اعتبــاره اإلســالمية Islamité هويــًة جامعيــًة 
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تشــمل جميــع املنتمــني عقائديــاً إىل اإلســالم، وتوثــق الصــالت بينهــم إىل الحــد الــذي يجعلهــم يعتقــدون 

ــاً، وتظــل "دار  ــاً أو قومي ــامء وطني ــن يشــاركونهم االنت ــد األخــرى الذي ــن أهــل العقائ ــزون ع ــم متامي أنه

اإلســالم" يف أعــامق شــعورهم وطنهــم الروحــي. وميثــل هــذا االتجــاه بالخصــوص التيــار اإلصالحــي، وهــو 

تيــار يــروم إصــالح أوضــاع مــا يعتــربه األمــة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة وتــدارك وضــع التفــاوت 

ــرّياً. ولهــذا  ــاً ن ــًة وتراث ــربه أصال ــن مــن دون االنســالخ عــام يعت التاريخــي باالســتفادة مــن تجــارب اآلخري

االتجــاه امتداداتــه يف الحركــة التــي قامــت منــذ القــرن الـــ 19 امليــالدي مــن أجــل التقريــب بــني معايــري 

الحضــارة اإلســالمية وقيمهــا الدينيــة مــن جهــة، وواقعهــا املعيــش مــن جهــة أخــرى، وهــو يتحــرك بدافــع 

ــة  ــات اإلصالحي ــت الخطاب ــا زال ــد أمجــاد املــايض وم ــي تعي ــارص القــوة الت عمــي مــن أجــل اكتســاب عن

ذات النَفــس الدينــي تطــرح نفســها اليــوم يف ظــل تعــرث عمليــات التحديــث املدنيــة التــي عرفتهــا الــدول 

الوطنيــة مــا بعــد مرحلــة االســتعامر.44 ويحمــل أنصــار هــذا االتجــاه موقفــاً مواربــاً مــن الحداثــة، وهــو مــا 

أنتــج رضوبــاً مــن التلفيــق والتلبيــس، وخاصــة فيــام يتعلــق بالدولــة الوطنيــة الحديثــة ومرتكــزات بنائهــا 

السياســية والفكريــة واألخالقيــة،45 فضــاًل عــام يخــرتق خطابــه مــن مغالطــات تاريخيــة كإســقاط مفاهيــم 

العصــور الحديثــة عــىل العصــور القدميــة. فيعتقــد أن الشــورى هــي الدميقراطيــة، وأن حقــوق اإلنســان هي 

ــة  ــات الفيزيائي ــا االخرتاع ــا فيه ــة مب ــل وكل املكتشــفات العلمي ــة والتســامح، ب ــة الديني ــة والحري العقالني

والكيميائيــة والذريــة والفضائيــة وســواها موجــودة كلهــا يف الــرتاث، بــل يظــن بأننــا ســبقنا الغــرب إليهــا 

أيضــاً. 

3. االتجاه الجديد: النزوع إلى القطيعة

يتبنــى االتجــاه الجديــد القيــم الحديثــة ويســتلهم فتوحــات الحداثــة الفكريــة واملعرفيــة ويتحــرك 

يف اتجــاه إحــداث القطيعــة مــع الفضــاء العقــي املــوروث. فيفصــل بــني الشــأنني الخــاص والعــام، ويلحــق 

الديــن بالشــأن الخــاص ويســحب تأثــري مقوالتــه املوروثــة مــن الشــأن العــام. ويتســم تناولــه مســألة الهويــة 

بكونــه يصــدر عــن تصــور ديناميــي للهويــة، يركــز عــىل طابــع الهويــة النســبي وبعدهــا التغــريي التطــوري 

مــن ناحيــة، وخاصيتهــا التفاعليــة العالئقيــة مــع اآلخــر مــن ناحيــة أخــرى. ويــدرك أنصــار هــذا االتجــاه 

أن الهويــة هــي عالقــة باآلخــر وأن الذاتيــة واآلخريــة متصلتــان وتجمعهــام عالقــة جدليــة،46 وتتأثــر طريقــة 

إدراك الكائــن لذاتــه بأشــكال تفاعلــه مــع اآلخــر، فاآلخريــة ميكــن أن تكــون مكونــة للذاتيــة نفســها، وذاتيــة 

الــذات عينهــا تحتــوي ضمنيــاً عــىل الغرييــة إىل درجــة حميميــة حتــى إنــه ال يعــود مــن املمكــن التفكــري 

يف الواحــدة مــن دون األخــرى.47 وهكــذا ال يعــود األمــر يقتــرص عــىل "نحــن" و"هــم"؛ أي عــىل مــا يبــدو 

أنهــام جيشــان متأهبــان يســتعدان للمواجهــة القادمــة واالنتقــام العتيــد.48 وهــم يرومــون تجنــب تعبــري 

الهويــة املتطــرف، وإلجــام النزعــات العنرصيــة املتعصبــة والعدوانيــة بتنســيب مشــاعر االنتــامء والتخــي 

ــط  ــخ،49 وترتب ــن، وتاري ــوده ككائ ــرتجاع وج ــيته واس ــارج نرجس ــان خ ــع اإلنس ــذات ووض ــة ال ــن أحادي ع

فكــرة الهويــة مــن منظورهــم بجملــة مــن املفاهيــم عــىل غــرار االنفتــاح واالختــالف والغرييــة والحريــة 
واملســاواة.50
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وأهـم مـا مييـز هـذا االتجـاه انخراطـه يف قيـم العـرص الفكريـة والثقافيـة وقـد تجـىل ذلـك يف نقطتني 

رئيسـيتني: األوىل، هـي القـول إن "اإلسـالمية" باعتبارهـا انتـامء نسـبية متغـرية متكيفـة مـع أحـوال عرصهـا 

ومتطلباتـه وغـري معاديـة لقيـم الحداثـة، فهـي صـريورة وتاريـخ وليسـت جوهـراً ثابتـاً، وهـي هويـة فردية 

واختيـار شـخيص تهـم الفـرد يف ذاتـه وال ميكـن أن تكـون مفروضـة عليـه مـن خـارج إرادتـه، وهـو إذ يقـر 

بـأن اإلجابـة املرضيـة عـن سـؤال مـن نحن؟ هـي: نحن عرب مسـلمون فهـم يبـادرون إىل السـؤال: ما معنى 

أن يكـون الواحـد منـا عربيـاً، ومـا معنـى أن يكـون مسـلامً اآلن وهنـا؟51 والثانيـة، هـي يف ربـاط وثيـق بهذا 

السـؤال، هـي اعتـامد املواطنـة معيـار انتـامء يحـدد مكانـة الفـرد ودوره وينظـم عالقتـه بغـريه يف املجتمع، 

وترتبـط املواطنـة بجملـة مـن األفـكار والقيـم والسـلوكات عـىل غـرار الدولـة الوطنيـة والنظـام الدميقراطي 

واملجتمـع املـدين والعلامنيـة52 ومنظومـة الحقـوق والواجبـات. ويـرى أنصـار هـذا االتجاه أن أفضـل طريقة 

لتعريـف املسـلم املعـارص، هـي أنـه مواطن يرتبـط مع غريه مـن أفراد املجتمـع بعالقات املواطنة املتسـاوية 

يف الحقـوق والواجبـات بغـض النظـر عـن معايـري الجنـس والديـن والعـرق، وأن أفضـل طريقـة لتعريـف 

الدولـة، هـي مـن حيـث تعريـف نظامهـا السـيايس، ومـن حيـث ربطهـا مبفهومـي الحـق والقانـون وتحديد 

دورهـا يف ضـامن حقـوق مواطنيهـا يف الحرية واملسـاواة والعدالة وتحقيـق مصالحهـم وتطلعاتهم يف العيش 

الكريـم والتعبـري عـن إرادتهـم يف اختيـار مـن يحكم.

ــه،  ــة مع ــر والعالق ــة اآلخ ــالف يف رؤي ــذات اخت ــرة إىل ال ــالف يف النظ ــذا االخت ــىل ه ــب ع ــد ترت وق

فيتمســك ذوو النظــرة االســتئنافية واملرجعيــة الدينيــة يف تصنيــف البــرش مبفاهيــم مــن قبيــل: دار الحــرب، 

ــد إىل "خــري  ــن ال ينتمــون بع ــن الذي ــن قيمــة اآلخري ــة، مشــحونة بنظــرة منتقصــة م ــر، والذم ودار الكف

أمــة أخرجــت للنــاس" وتبطــن عنــد غالتهــم موقفــاً اســتعدائياً منهــم، فهــم يف نظرهــم أعــداء اللــه وأعــداء 

اإلســالم الذيــن يرتبصــون بــه وعداؤهــم لــه مســتحكم ممتــد منــذ قــرون وقتالهــم مقــدس ويجــد تربيــره 

بالنســبة إليهــم يف التاريــخ والنصــوص الدينيــة فيصبــح الغــرب الحديــث واملعــارص رديفــاً للــروم والصليبيــني 

ــن نظــرة  ــك ع ــود، وهــم يصــدرون يف ذل ــداداً لليه ــوا فلســطني واســتوطنوها امت ــن احتل ــة الذي والصهاين

تلغــي التاريــخ وتعتــربه عــوداً عــىل بــدء، بــل ويصبــح "مــن يشــاركهم االنتــامء إىل املجتمــع نفســه" ممــن 

ــن يجــب  ــداء أو مرتدي ــدة أع ــم يف تصــور العقي ــكار والتصــورات نفســها أو يخالفونه ال يشــاطرونهم األف

التخلــص منهــم.

ويبحــث أنصــار الرؤيــة الجديــدة القامئــة عــىل فكــرة املواطنــة عــن الطريقــة التــي ينخرطــون بهــا 

يف العــامل ويتفاعلــون مــع مكوناتــه املتنوعــة يف إطــار يحفــظ الخصوصيــة مــن جهــة ويســمح باإلســهام يف 

ــح  ــق املصال ــن مــن منطل ــاء الحضــارة اإلنســانية مــن جهــة أخــرى، وهــم يؤسســون عالقاتهــم باآلخري بن

ــبل  ــاد الس ــك إيج ــم يف ذل ــه، غايته ــر ونُظم ــكار اآلخ ــن أف ــتفادة م ــاً يف االس ــدون حرج ــة، وال يج املتبادل

الكفيلــة لتخطــي مشــكلة التفــاوت التاريخــي وســؤالهم الدائــم: كيــف نعيــش عرصنــا ونؤثــر فيــه إيجابيــاً؟ 

وكيــف نعيــش الكونيــة مــن دون أن نــذوب يف اآلخــر، عــىل اعتبــار أن الهويــة رشط أويل لــكل كونيــة ولــكل 
عامليــة يف أمنــاط الحيــاة؟53
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الخاتمة 

رشع املســلمون، يف التاريــخ الحديــث واملعــارص، يف تدبُّــر إشــكالية الهويــة مستأنســني مبرجعيــات غري 

دينيــة ونزعــوا إىل التفكــري مــن خــارج املنظومــة الدينيــة متأثريــن بأفــكار الهويــة الوافــدة مــن منظومــة 

الحداثــة األوروبيــة. فراجــت يف أوســاط منهــم مفاهيــم مــن قبيــل املواطنــة والدولــة الوطنيــة والتســامح 

وحــق االختــالف والنســبية والصــريورة وغريهــا، ســاعني إىل الخــروج مــن منطــق الجوهــر واملطلــق يف حــّد 

الهويــة إىل منطــق التاريــخ والصــريورة والنســبية وقــد تقبلهــا قســم منهــم قبــواًل حســناً. ورفضهــا قســم 

رأى فيهــا مخالفــة ملــا يعتــربه تصــورات دينيــة ملزمــة مستمســكاً باملقــوالت الدينيــة والفقهيــة املوروثــة، 

ــة وأهــل  ــة وأهــل الجن ــل دار اإلســالم ودار الكفــر ودار الحــرب وأهــل الذّم ــم مــن قبي ويســرتجع مفاهي

النــار. 

وبقــدر مــا قــد يكــون ذلــك التبايُــن تعبــرياً عــن التنــوع مبــا يفّنــد تلــك الــرؤى التــي تــرى املســلمني 

ــن الفريقــني، وكالهــام  ــني هذي ــاً ب ــدو محتدم ــرصاع يب ــدو شــديداً وال ــإن االســتقطاب يب ــة واحــدة، ف كتل

يســتعمل مــا لــه مــن أدوات تأثــري وإقنــاع مختلفــة أحيانــاً ومشــرتكة أحيانــاً أخــرى )الفضــاءات الدينيــة 

ــرصاع ونتائجــه  ــذا ال ــد يكــون له ــن أجــل إحــكام الســيطرة عــىل املجتمــع وق ــة( م ــة واإلعالمي والتعليمي

ــن.  ــم باآلخري ــًة ودوراً ويف عالقاته ــامل مكان ــة حضــور املســلمني يف الع ــريات يف طريق تأث

وينتهــي بنــا النظــر يف الســجال الدائــر بــني هذيــن التياريــن إىل طــرح جملــة مــن التســاؤالت نوجــز 

عــرض أبرزهــا فيــام يــأيت:

هــل املطلــوب أن نكيــف اإلســالم مــع العــرص، أم أن نخضــع العــرص للمعــارف اإلســالمية 	 

املوروثــة؟

 هــل املعــارف واملفاهيــم اإلســالمية ثابتــة يتوارثهــا املســلمون جيــاًل بعــد جيــل تقليــداً 	 

واستنســاخاً مــن دون جهــد وإبــداع، أم هــي حيــة يبدعهــا كل جيــل وفــق مقتضيــات عــرصه 

ــه؟ ــع رضورات ــالءم م ــا يت وم

 أال يحــق للخلــف أن يخالــف الســلف، وأن يفهــم اإلســالم ويــؤول مبادئــه وقيمــه يف ضــوء رشوط 	 

عــرصه وإمكاناتــه الفكريــة والعلميــة فيتحــرر مــن أرس منــوذج هويــة أشــبه بالصنــم، وينحــت 

هويــة مــن ابتــكاره تشــعره بأريحيــة االنتــامء؟ 

 

اع ت عم دسترعم عمة وهعم اي ضل
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الهوامش
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ويتحـدث العـروي عـن الدولـة العربيـة تحديـداً مسـتنداً إلى رأي هشـام جعيـط وخاصة فيمـا يتعلق بال عقالنيـة الدولة 

العربيـة ووهنهـا وعنفها وارتكازها علـى العصبيات والعالقات العشـائرية.

يـرى أركـون أن المجتمعـات الموصوفـة باإلسـالمية لـم تبتـدئ بعـد بالسـير نحو تحقيـق مفهوم دولـة القانـون الحديث . 24

وهـي اآلن فـي طـور فـرض نـوع مـن االلتبـاس والخلـط بيـن التجربـة الروحيـة لإللهـي والتوليـد االجتماعـي والتاريخـي 

للقانـون. راجـع: محمـد أركـون، قضايـا فـي نقـد العقـل الديني، مرجـع سـابق، ص 245. 

الدولـة فـي الذهـن العربـي لـم تتجـاوز كونهـا أداة وآلـة وليسـت رمـزاً لتلـك القيـم والدولـة األداة دولة ضعيفة سياسـياً . 25

وأخالقيـاً وهي وسـيلة اسـتالب للشـعوب، لمزيـد من التعمق راجـع : برهان غليـون، العرب وتحوالت العالم من سـقوط 

جـدار برليـن إلـى سـقوط بغداد )بيـروت: الدار البيضـاء، المركـز الثقافـي العربـي، ط 1، 2003(، ص ص 171–178.

أصبحـت بعـض العالمـات مثـل الحجـاب أو إرخـاء اللحـى وتعدد المسـاجد )ويمكن أن نضيـف اليوم عالمـات أخرى من . 26

قبيـل القنـوات الفضائيـة ذات التوجـه الدينـي، ... إلـخ( تـدل على اسـتعادة الهوية اإلسـالمية المضطهـدة والمهاجمة في 

عقـر دارهـا مـن قبـل اإلمبرياليـة الغربية. راجـع : محمد أركـون، الفكر اإلسـالمي نقد واجتهـاد، مرجع سـابق، ص 70. 

انظـر تحليـاًل لذلـك فـي: فريـدون هويـدا، اإلسـالم معطـاًل العالم اإلسـالمي ومعضلـة الفـوات التاريخي، ترجمة: حسـن . 27

قبيسـي، مراجعـة: مـروان الدايـة )سـوريا: دار بتـرا، ط 1، 2007(، ص ص 167–169.
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لـم تنجـح، فـي رأينـا، منظمـات مـن قبيل منظمـة المؤتمـر اإلسـالمي وجامعة الـدول العربيـة واتحـاد المغـرب العربي، . 28

... إلـخ، علـى الرغـم مـن تقديرنـا ألهميـة وجودهـا فـي حد ذاتـه كمنظمـات تعبر ولـو نظرياً فـي كثير مـن األحيان عن 

الروابـط المشـتركة بيـن أعضائهـا فـي تقديـم أنمـوذج ناجـع وفعـال يمثـل المصالـح المشـتركة ألعضائهـا مـن النواحـي 

السياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة ويضـع آليـات نافـذة وملزمـة لحـل مـا قـد يطـرأ علـى عالقاتهـم البينية من مشـكالت 

وخالفـات. ويمكـن، فـي هـذا المضمار، تخصيص النظر في مسـتوى الوطن العربي الذي يشـهد تعارضـاً في المصالح بين 

دولـه وتنافسـاً وتبايُنـاً فـي السياسـات التـي تتبناها كل دولـة، راجع رصداً لهـذا التعـارض وذاك التباين فـي: ماجد كيالي، 

"القضايـا االسـتراتيجية العربيـة: تعـارُض في المصالح وتناُفس في السياسـات"، شـؤون عربية، العدد 136 )القاهرة: شـتاء 

2008(، ص ص 14–23.

يمكـن أن نتخـذ، فـي هـذا اإلطـار، الفكر العربـي أنموذجاً. فقد كانـت القضية األولى واألساسـية التي تطرح نفسـها على . 29

الفكـر العربـي هـي قضيـة األصالـة والمعاصـرة. وظل هـذا الفكر يـدور حول محـور قضية التـراث )أو األصالـة( من جهة 

والفكـر األوروبـي )المعاصـرة – الحداثـة( مـن جهة أخرى. ولم تكـن االتجاهات أو التيارات التي يمكـن للمرء أن يرصدها 

تختلـف فـي همومهـا ومضمونهـا ولغتهـا إال باختـالف موقعهـا على ذلك المحـور. راجع: محمـد عابد الجابـري، الخطاب 

العربـي المعاصر: دراسـة تحليلية نقديـة )بيروت: دار الطليعـة، ط 2، 1985(، ص 34.

سـادت فـي هـذه الحقبـة – حتى فيما تالها – ما يسـميه محمد أركـون أيديولوجيا الكفاح، وهـي أيديولوجيا متفرعة عن . 30

الخصوصيـة الدينيـة خاصـة. عـن أيديولوجيـا الكفـاح راجـع : محمد أركون، الفكر اإلسـالمي نقـد واجتهاد، مرجع سـابق، 

ص 37. 

تدفـع هـذه األحـداث – وخاصـة فـي أوقـات الحـروب والمواجهات العسـكرية – إلى اسـتثارة مشـاعر تنزع نحـو "تأكيد . 31

الهويـة" والتماهـي مـع االنتمـاء المعـرض للتجريـح بحسـب موقـع الفرد/الجماعـة وزاوية نظـره )عروبة – إسـالم( وتولد 

تلك المشـاعر تضامناً لدى األشـخاص الذين يتقاسـمونها فيجتمعون ويتحركون ويهاجمون "الفريق اآلخر" الذي يناصبهم 

العـداء ويتحولـون إلـى مدافعين عن الهويـة الجريحة.

برهان غليون، المحنة العربية الدولة ضد األمة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993(، ص 221.. 32

يـرى مهاتيـر محمـد رئيـس وزراء ماليزيـا سـابقاً أن المسـلمين يواجهـون تحدياً هائـاًل ومخيفـاً ويعتبر العولمـة بصورتها . 33

الراهنـة تهديـداً للمسـلمين ولعقيدتهـم. راجـع: أكبـر أحمـد، اإلسـالم تحت الحصـار، ترجمة: عزت شـعالن )بيـروت: دار 

السـاقي، ط 1، 2004(، ص 83.

يتجلـى ذلـك فـي تعابيـر من قبيـل األمركـة Americanization وهناك من يسـتخدم العولمة والتغريـب واألمركة بصورة . 34

متبادلـة، انظر : المرجع السـابق، ص 82.

تمثـل المجموعـات األصوليـة الممتـدة من الحنابلـة في عهد العباسـيين إلى المرابطيـن والموحدين فـي المغرب في ما . 35

بيـن القرنيـن الخامس والسـابع وصواًل إلـى الوهابيين في القرن الـ 18 الميالدي، وإلى المجموعات المدعوة سـلفية اليوم 

األمثلـة التـي تعبـر – علـى الرغـم مـن اختـالف الحـاالت االجتماعيـة والتاريخية – عـن هذه النظـرة راجع: هاشـم صالح، 

اإلسـالم واالنغـالق الالهوتي )بيروت: دار الطليعـة، 2010(، ص 303. 

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص 150. . 36

تعــددت التســميات المســندة إلــى هــذه الحــركات، منهــا: األصوليــة والمتطرفــة والراديكاليــة والجهاديــة والمتشــددة، . 37

وبغــض النظــر عمــا تثيــره إشــكالية التســمية، فــإن لنشــوء هــذه الحــركات فــي العالــم اإلســالمي أســباباً يجملهــا نورانــي 
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فــي القمــع السياســي والتحالــف بيــن القــوى الغربيــة والحــكام المســلمين الفاســدين والجمــود الفكــري، لمزيــد مــن 

التعمــق راجــع:
Noorani )A.G(, Islam and Jihad. Prejudice versus Reality )London: Zed books, 2002(, p. 90. 

يمتـد العصـر الذهبـي مـن هجرة النبي محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( وأتباعه إلى المدينة سـنة 622 ميالدية إلى مرحلة اسـتيالء الخليفة . 38

األمـوي معاويـة علـى السـلطة سـنة 660 ميالديـة. أما األربعة عشـر قرناً التاليـة فقد اعتبروهـا أقل أهميـة ورفضوها في 

بعـض األحيـان، وقـد شـهدت هـذه السـنوات تحقـق المجتمع المسـلم المثالي تحت قيـادة الرسـول والخلفاء الراشـدين 

األربعـة. راجـع: جيـل كبيـل، التطـرف الدينـي فـي مصـر الفرعـون والنبـي، ترجمـة: أحمـد خضر )بيـروت: مؤسسـة دار 

الكتـاب الحديـث، 1988(، ص ص 298–300.

يبرهـن هـؤالء )يدعوهـم محمـد أركـون باألصولييـن( على أنهـم مسـلوبون تماماً يحرّكهـم خيال عاطفي مشـحون بصور . 39

خياليـة، هلوسـية، وأسـطورية، ال تاريخيـة عـن اإلسـالم والماضـي اإلسـالمي، راجـع : محمـد أركـون، نحـو تاريـخ مقـارن 

لألديـان التوحيديـة، ترجمـة: هاشـم صالـح )بيروت–لنـدن: دار السـاقي، ط 2، 2012(، ص 337.

يـرى أميـن معلـوف أن المسـلمين فـي العالم الثالث حين يشـنون هجوماً عنيفـاً على الغرب فهم ال يفعلـون ذلك؛ ألنهم . 40

مسـلمون وأن الغـرب مسـيحي فقـط، بـل كذلـك ألنهـم فقـراء ومسـتضعفون ومنتهكـون أيضـاً، وألن الغرب غنـي وقوي. 

راجـع : أميـن معلـوف، الهويـات القاتلة، مرجع سـابق، ص 94.

المرجع السابق، ص 94.. 41

فريدون هويدا، اإلسالم معّطاًل، مرجع سابق، ص 166.. 42

أميـن معلـوف، الهويـات القاتلـة، مرجـع سـابق، ص 42. ويعتبـر برهـان غليـون أن الحـركات اإلسـالمية تطـرح نفسـها . 43

هويـة لمـن ال هويـة لهـم ولتلـك المجموعات وأولئك األفـراد المطحونيـن والمنفصلين عـن كل رابط، ويتركـز خطابها 

علـى ثـالث أفـكار رئيسـية، هي: معارضـة النخب الحاكمـة الفاسـدة والعاجزة، ومعارضـة الغرب الداعم لهـا، ومعارضة 

العلمانيـة. انظر: 
Ghalioun )B(, l’Islam comme identité politique, p. 192.

ارتبـط لفـظ اإلصـالح بالمجـال الدينـي ومن أعالمه جمـال الدين األفغانـي ومحمد عبده، وقـد تنازع التيـار اإلصالحي مع . 44

التيـار التحديثـي الذي سـعى إلى إقحام مكتسـبات الحضارة الجديـدة في الواقع اليومي محاولة تغييـر األوضاع المتردية. 

انظـر: محمـد الحداد، اإلسـالم نزوات العنف واسـتراتيجيات اإلصالح )بيروت: دار الطليعـة، ط 1، 2006(، ص 8.

يتجلـى ذلـك فـي أيديولوجيـا الحركـة القومية العربية وحركات اإلسـالم السياسـي المعتدلة والحركة االشـتراكية: لقد تبين . 45

بالتجربـة حسـب رأي جـاد كريـم الجباعـي أن هذه الحـركات مناهضـة للدولة الوطنيـة الحديثة ومناهضـة للديمقراطية 

وليسـت سـوى نسـق لتوليد االسـتبداد. راجـع: جاد كريم الجباعـي، "العلمانية من منظـور الدولة الوطنية"، مقال منشـور 

بتاريـخ 18–01–2012 فـي الرابط اإللكتروني:
http://aafaqcenter.com/index.php/post/989 )January 25, 2015(.

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص 154.. 46

بـول ريكـور، الـذات عينهـا كآخـر، ترجمـة وتقديـم وتعليـق: جـورج زيناتـي )بيـروت: المنظمة العربيـة للترجمـة، ط 1، . 47

2005(، ص 72.

أمين معلوف، الهويات القاتلة، مرجع سابق، ص 48.. 48

49 ..Triki )F(, La stratégie de l’identité )Paris: Arcantères Editions, 1998(, p. 39
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50 . .Triki, La stratégie de l’identité, p. 39

فتحـي التريكـي، الهويـة ورهاناتهـا، مرجـع سـابق، ص 23. وقـد طـرح هشـام جعيط السـؤال نفسـه وتسـاءل أيضـاً: هل . 51

الديـن اإلسـالمي ضميـر دينـي أم ضميـر تاريخي؟ وأوضح أن الطبقة السياسـية التي أمسـكت بحكم تونـس بعد الحصول 

علـى االسـتقالل كانـت معلمنـة ومعادية من الناحية الشـعورية لالنتماء اإلسـالمي ولكنها لم تسـتطع أن تتجاهل األسـس 

العربيـة واإلسـالمية لألنـا الوطنيـة. راجع: هشـام جعيط، الشـخصية العربية اإلسـالمية، مرجع سـابق، ص15 وص20. 

ال تعنـي العلمانيـة دائمـاً إلغـاء الديـن من حيـاة األفراد، بل هنـاك من التصـورات العلمانية التي تميز بيـن علمنة النظام . 52

االجتماعـي وعلمنـة الفاعليـن االجتماعييـن؛ فالعلمانيـة ال تعنـي أن يبتعد الناس عـن كل اهتمام بالديـن. راجع في ذلك 

رأي برايـن ولسـن B. Wilson في:
Willaime )Jean-Paul(, Sociologie des religions )Paris: PUF, 1995(, p. 94. 

ويمكـن أن تكـون العلمانيـة من وجهة نظر إسـالمية إطاراً وشـكاًل من التنظيم يسـمح للعمل بطريقة أكثـر ذكاء وفاعلية 

لنشـر محاسـن النظـم السياسـية الحديثـة والحـد مـن الظلـم، فهي تحمـل معها فلسـفة حقـوق اإلنسـان والديمقراطية 

راجـع فـي ذلك :
Filali-Ansary )A(, l’Islam est-il hostile à la laïcité )Arles, Sindbad Actes Sud, 2002(, p. 123. 

فتحي التريكي، الهوية ورهاناتها، مرجع سابق، ص 26.. 53
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أحمد، أكبر. اإلسالم تحت الحصار، ترجمة: عزت شعالن )بيروت: دار الساقي، ط 1، 2004(.	 

أركون، محمد. الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترجمة: هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، ط 2، 1992(.	 
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ط 1، 1998(.
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للنشــر، 2010(.

الجابري، محمد عابد. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية )بيروت: دار الطليعة، ط 2، 1985(.	 

جــاد كريــم، الجباعي."العلمانيــة مــن منظــور الدولــة الوطنيــة"، مركــز آفــاق للدراســات والبحــوث، مقــال منشــور بتاريخ 	 

في:  ،2012–01–18
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د. عبـد ربـه عبـدالقـادر العنــزي
جامعة األزهر - غزة - فلسطين

ملخص

تعد نظرية التسـويق السـيايس وسـيلة رضوريـة لإلحاطة ببعض التطـورات الغربية الحديثـة يف الحياة 

الدميقراطيـة؛ ألنهـا تتيـح لنـا وصف ظواهر سياسـية معينـة من منظور العلوم السياسـية، يف ظـل عدم قدرة 

العلـوم األخرى عىل تفسـريها.

إن مـن دواعـي االهتـامم بدراسـة موضـوع التسـويق السـيايس، قلـة الكتابـات التـي تصـّدت لـه يف 

املكتبـة العربيـة، مـا يسـتلزم بالـرورة االجتهـاد؛ لتلمـس هـذا الحقـل املعـريف املهـم ليضيـف إىل التجربـة 

السياسـية العربيـة عىل مسـتوى املامرسـة قدراً مـن املنهجية واالنضبـاط العلمي، ويوفر للفاعلني السياسـيني 

خـربة عمليـة ترفـع مـن مسـتوى الكفـاءة االنتخابيـة والتجنيـد السـيايس وتطويـر إسـهامات فعليـة لتعزيـز 

الدميقراطيـة التفاعليـة.

وتسـعى الدراسـة إىل تجـاوز التفسـري الضيـق لنظريـة التسـويق السـيايس، وفتـح اآلفاق البحثيـة أمام 

أُطُـر أوسـع لربامـج التسـويق السـيايس، مـع الرتكيـز عـىل فهـم األنشـطة التسـويقية يف السياسـة، مـن خالل 

منهجيـة تحليليـة تركـز عـىل فهـم البيئة السياسـية ملامريس التسـويق السـيايس والفاعلني السياسـيني، واألطر 

األخالقيـة واملعرفيـة، وتحليـل مفاهيـم نظرية التسـويق السـيايس ودالالتها.

المصطلحات األساسية

التسـويق السـيايس، العلـوم السياسـية، التسـويق السـيايس املقـارن، الدميقراطيـات الناشـئة واملقيـدة، 

املجتمعـات املتحولـة، االختيار الرشـيد.

 نظـريــة التسـويــق السيـاسـي:
المفاهيـم والدالالت في المجـال السيـاسـي
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مقدمة

السـيايس يف فعاليـات مختلفـة ومتعـددة، ويرتكـز عـادًة يف الحمـالت االنتخابيـة  التسـويق  يتمثـل 

والسياسـية. وهـذه األهميـة تتـامىش متامـاً مـع التطـورات املعـارصة للحيـاة السياسـية للمجتمعـات والدول 

الحديثـة، وقـد ُفـّرت التغيريات يف بيئة االتصاالت السياسـية بأنها متثل صعوداً للتسـويق السـيايس، وخاصة 

أن جميـع الحمـالت السياسـية واالنتخابيـة الراهنـة يف كثري من الـدول الدميقراطية يف العامل تعـرّب عن مرحلة 

االنتقـال إىل مـا بعـد الحداثة.

وتأثـرت نظريـة التسـويق بعـدد مـن التخصصـات املختلفـة، وأسـهمت يف إرسـاء عالقـات متبادلـة 

وتطويـر مجـاالت أكادمييـة أخـرى ضمن الدراسـات اإلدارية، وبات جوهر التسـويق يعزز املجـال للتالقح بني 

التخصصـات املختلفـة؛ بوصفـه نشـاطاً رئيسـياً، كان يجـري التعبري عنه خـالل العقود املاضية بعبـارة "آليات 

السـوق". وجـاء تصاُعـد هـذا النشـاط عـىل خلفية فقـدان الثقة باألحـزاب السياسـية وبالسياسـيني، وتعاظُم 

الفجـوة بـني الجمهـور واملؤسسـات الرسـمية، ما زاد مـن االتجاهات السـلبية نحو املامرسـات الدميقراطية يف 

بعـض املجتمعات.

وكثـرياً مـا قيـل إن تطبيـق األدوات والوسـائل التسـويقية يف السياسـة ليـس شـيئاً جديـداً، ولكن الذي 

تغـري بالتأكيـد يف العقـود املاضيـة، ليـس ضخامة إدارة التسـويق السـيايس فقـط، وإمنا االعتقاد بـأن الفاعلني 

التسـويق يف  السياسـيني مـن أحـزاب وحكومـات ومنظـامت وجامعـات ضغـط تسـعى إىل دمـج أدوات 

اسـرتاتيجية تسـويق متامسـكة، والتغيـري يف العقليـات، واالنتقـال مـن تطبيـق أدوات االتصـال إىل طريقـة 

متكاملـة إلدارة السياسـة، ووضـع السياسـات والحمـالت الدامئـة.

إن تطبيـق نظريـة التسـويق يف املجـال السـيايس يشـكل ظاهـرة جديـدة نسـبياً، عـىل الرغـم مـن 

وجـود إسـهامات كبـرية بخصـوص املعرفة املتعلقة بالتسـويق السـيايس، وخاصـًة يف مجـاالت إدارة الحمالت، 

واسـرتاتيجية التسـويق السـيايس، والتسـويق السـيايس املقـارن.

من جهة أخرى، ال يزال جوهر نظرية التسـويق السـيايس، إىل حد ما، غري شـفاف، وعنارصه الحاسـمة 

ال تـزال غـري واضحـة املعـامل، عـىل سـبيل املثـال: )السـوق السياسـية(، أو)املنتـج السـيايس(، كـام أن األطـر 

التقليديـة للتسـويق ال تنطبـق بدقـة عـىل تكوين التسـويق السـيايس، وقد تـم تطوير منظور التسـويق عىل 

السياسـة؛ نظـراً إىل تركيـز البحـوث عىل الدراسـات الوصفية التي تحـاول رشح ما ينبغي للفاعلني السياسـيني 

القيـام به عـىل أرض الواقع.

ويف الوقـت الـذي تبلـورت فيـه هـذه الصناعـة واسـتقرت وشـكلت إطارهـا وقواعدهـا الخاصـة بها يف 

الدميقراطيـات الغربيـة، نجـد التبايُـن الفـج يف اآلليات التي انتقل فيهـا إىل مجتمعات الدميقراطيات الناشـئة 

واملقيـدة أو املجتمعـات املتحولـة، وتشـّكل بعـض دول الرشق األوسـط أحـد مناذجها.
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مشكلة الدراسة

تناقش الدراسة املشكلة الرئيسية املتمثلة يف السؤال الرئيي اآليت:

ما األطر والمقاربات المفاهيمية لنظرية التسويق السياسي في النظم السياسية الحديثة؟

ويتفرع عنه السؤاالن اآلتيان:

كيف نشأ وتطور التسويق السيايس يف الحياة السياسية؟. 1

ما املفاهيم والتقنيات التي أخذها التسويق السيايس من التسويق التجاري؟. 2

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل:

اإلحاطة باملقاربات املفاهيمية التي ترتكز عليها نظرية التسـويق السـيايس يف سـياقاتها التفاعلية 	 

املختلفـة مـع املضامني السياسـية يف جانبها النظري، وزاويتهـا امليدانية أيضاً.

توضيـح الـدور املتنامـي الـذي تقـوم بـه نظريـة التسـويق السـيايس يف املجـال السـيايس العـام، 	 

وتتبـع تطورهـا التاريخـي يف النظـم السياسـية املعـارصة.

التعـرف إىل كيفيـة توظيـف مفاهيم التسـويق السـيايس يف إطار الفاعلية واملامرسـة السياسـية يف 	 

النظـم الدميقراطية.

تشـخيص اآلليـات والتقنيـات واألنشـطة التسـويقية التـي تقدمهـا نظريـة التسـويق السـيايس،  	 

والفـرص املتزايـدة التـي توفرهـا للفاعلـني السياسـيني للتأثـري يف املواطنـني، باعتبارهـم جوهـر 

الدميقراطيـة. العمليـة 

أهمية الدراسة

تحاول هذه الدراسة:

رصـد عمـق التحـول يف آليـات التواصـل السـيايس بـني النخـب السياسـية والجمهـور مـن خـالل  	 

التسـويق السـيايس الـذي بـات مصطلحـاً شـائعاً يف عـامل السياسـة ولـدى داريس العلـوم السياسـية.

الوقـوف عـىل بعـض الجوانـب املفاهيمية واملعرفيـة والعملية يف نظرية التسـويق السـيايس التي 	 

باتـت تـؤدي أدواراً مؤثرة وبالغة األهمية يف الشـأن السـيايس العام يف معظـم املجتمعات والنظم 

الحديثة.
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تزويـد املكتبـة العربيـة بقاعـدة معرفيـة وفائـدة عمليـة جديـدة عـن نظرية التسـويق السـيايس 	 

وعالقتهـا بعلـم السياسـة، ودورهـا يف صناعـة القيـادات السياسـية، وتسـتفيد منهـا بالتحديـد: 

املؤسسـات البحثيـة واألكادمييـة، واألحـزاب السياسـية، واملتخصصـون يف العلـوم السياسـية.

هـي محاولـة جـادة لالسـتفادة مـن خـربات الـدول الدميقراطيـة يف اسـتخدام مفاهيـم وآليـات 	 

وتقنيـات حقـل معـريف جديـد نسـبياً، هو التسـويق السـيايس؛ بغـرض اسـتخالص النتائـج املفيدة 

منـه وتعميمهـا يف واقعنـا العـريب.

منهجية الدراسة

تسـعى الدراسـة إىل رصـد نظريـة التسـويق السـيايس واإلحاطـة مبقارباتـه ودالالتـه املفاهيميـة ضمن 

منهجيـة وصفيـة، مـع أهمية اسـتخدام اقـرتاب االختيار الرشـيد Rational Choice  املعرب عـن تطور مناهج 

البحـث يف حقـل السياسـة املقارنـة، ويفـرتض هـذا االقـرتاب وجـود سـوق سياسـية يف األنظمـة الدميقراطية، 

تقـوم تحليالتُهـا عـىل وجـود دالـة للعرض متثّل السياسـات العامـة املتبعة، أو املقـرتح إحداثُهـا، وتلتقي هذه 

الدالـة مـع دالـة الطلـب التـي تحـدد أفضليـات الناخبـني، والنتائـج التـي تحّصلهـا األحـزاب السياسـية، هي 
نقطـة االلتقاء بـني الدالتني.1

الدراسات السابقة

ناقشـت دراسـة )املريـط: التواصـل السـيايس والتسـويق االنتخـايب: مـن تجليـات الواقـع إىل رهانـات 

التنميـة، 2010( األبعـاد املعرفيـة النظريـة لحضـور التواصـل واإلشـهار والتسـويق يف املجـال السـيايس عامة، 

ويف حقـل الحمـالت االنتخابيـة لألحـزاب بصفـة خاصـة، وحاولـت الدراسـة مقاربـة بعض معوقات اشـتغال 

خطاب التواصل والتسـويق السـيايس التي يعانيها املشـهد السـيايس املغريب، وضعف تأطري الفاعل السـيايس 

املغـريب يف مجـال التواصـل والتسـويق السـيايس، وأشـارت نتائج الدراسـة إىل أن السـاحة السياسـية املغربية 

مل تدخـل بعـد نطـاق التسـويق السـيايس كونهـا تعيـش يف مرحلـة الدعايـة، وضعـف التكويـن والتأطـري يف 

مجـال التواصـل والتسـويق السـيايس لـدى الفاعلـني السياسـيني واملرشـحني كآليـة رضوريـة يف املجتمعـات 
الدميقراطية.2

ملحـة   )Menon, Political Marketing: A Conceptual framework, 2009( دراسـة  قدمـت 

عامـة عـن مفهـوم التسـويق السـيايس وأهميتـه يف عـرص ثـورة املعلومـات املعـارصة وعـودة الدميقراطيـة، 

وركـزت عـىل أبعـاد املعنـى للتسـويق السـيايس، وتعريفـه مبختلـف الصيغ، بوصفـه مفهومـاً وأسـلوباً يتميز 

عـن مامرسـات التسـويق السـائدة، كـام قامـت بتحليـل أصـل هـذا املفهوم السـيايس وتطـوره يف السـياقات 

االجتامعيـة املختلفـة، واسـتخدامه كأداة قويـة يف الحمـالت االنتخابيـة، ورشحـت الدراسـة املهـام الرئيسـية 

للتسـويق السـيايس، مبـا يف ذلـك: وظيفـة املنتـج، والتوزيـع، والتكلفـة، والتواصـل، واإلدارة، وجمـع األمـوال، 
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وإدارة حملـة موازيـة، وتفسـري الكيفيـة التـي تـم مبوجبها تطبيـق وظائف التسـويق  السـيايس بفاعلية عىل 

السـوق االنتخابيـة واألسـواق الحكوميـة، واسـتعرضت الدراسـة النجـاح والفشـل يف التسـويق السـيايس يف 

اسـتاملة الجمهـور ملصلحـة األحـزاب، والتطـرق إىل أمثلـة يف التسـويق السـيايس مـن بلـدان مختلفـة، مبـا يف 
ذلـك  البلـدان الدميقراطيـة وغـري الدميقراطيـة.3

 Kotzaivazoglou, Zotos, Political Marketing in Greece and the Level of( وأشـارت دراسـة

Marketing  Orientation of Greek Parties ,2007( إىل التحـول الهائـل يف التواصل السـيايس يف اليونان، 

وكشـفت عـن سلسـلة مـن التغيـريات املهمـة يف اليونـان عـىل املسـتويني املحـي والـدويل، عـىل الصعيديـن 

االجتامعـي واالقتصـادي، واالتصـاالت، والبيئـة املؤسسـية والتكنولوجيـة والسياسـية، التي بـدأت يف منتصف 

عـام 1980، إذ أسـهمت االتصـاالت السياسـية يف وصـول اليونـان إىل مرحلـة "الحداثـة"، التي متيـزت بحيوية 

يف إطـار التسـويق السـيايس االحـرتايف، وعـدم وضـوح االختالفـات األيديولوجيـة بـني األحـزاب يف الحكومـة، 

كـام اسـتعرضت الدراسـة االتجاهـات التسـويقية لألحـزاب السياسـية يف اليونـان يف االنتخابـات العامـة لعام 

2004، وتحليـل اهتاممـات األحـزاب التـي انتخبـت للربملـان وعـرض ملضمـون منتجاتهـا السياسـية واملوجهة 

نحـو سـوق األحـزاب السياسـية، وقدمـت الدراسـة ملحـة عامة عـن النظـام السـيايس اليوناين، كخلفيـة لفهم 

الـرشوط املسـبقة للتسـويق السـيايس وتوجـه األحـزاب السياسـية اليونانيـة نحـو السـوق، ووصـف السـوق 

السياسـية الحالية اليونانية ونظام وسـائل اإلعالم، ورصد تاريخ تطور تقنيات التسـويق السـيايس يف اليونان، 
ودرجـة االحـرتاف من قبـل األحزاب الرئيسـية.4

تناولـت دراسـة )الجـامل، عيـاد: وسـائل اإلعالم والتسـويق السـيايس: قضية اإلصالح السـيايس يف مرص، 

2005( مفهـوم التسـويق السـيايس واإلعـالم، واسـتعرضت التعريفـات املتعـددة للتسـويق السـيايس وأبعاده 

املعرفية، وركزت عىل اإلعالم والتسـويق كمفاهيم تأسيسـية أساسـية للتسـويق السـيايس، وناقشـت الدراسـة 

مفاهيم التسـويق واسـرتاتيجياته يف الحقل السـيايس، كام بّينت الدراسـة مكونات مزيج التسـويق السـيايس، 

وتجزئـة السـوق ومكوناتـه، وسـلوك املسـتهلك السـيايس، واملنتـج السـيايس، وآليـات تعامـل األحـزاب مـع 

هـذه املكونـات، وتضّمنت الدراسـة اسـرتاتيجيات التسـويق السـيايس، ومداخل واتجاهـات تخطيط حمالت 
التسـويق السـيايس وتكتيكاتهـا، واسـرتاتيجيات االتصال وأثرها يف التسـويق السـيايس.5

 Henneberg, Political Marketing Theory: Hendiadyoin or Oxymoron,( ناقشـت دراسـة

2004( تركيـز البحـوث عـىل تطبيقـات أدوات التسـويق السـيايس، وتأكيـد رد الفعـل والتوجـه اإلداري يف 

مناقشـة جوهر نظرية التسـويق السـيايس، وعرضت الدراسـة موقفني مختلفني لبحوث التسـويق السـيايس: 

األول، موقف محدود وضّيق يركز عىل فهم أنشـطة التسـويق يف السياسـة. والثاين، واسـع يهدف إىل توسـيع 

دالالت أكـرث شـمولية يف املعرفـة السياسـية، وحددت الدراسـة أربعـة مفاهيم محورية، هـي: الطابع التباديل 
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يف التسـويق السـيايس، وبيئـة السـوق املؤهلـة، والتثبيت االجتامعي للنظام السـيايس يف أنظمـة عامة أخرى، 

والرتابـط الهيكي للتسـويق السـيايس والسياسـة. وسـعت الدراسـة إىل اقرتاح جـدول أعامل ألبحـاث جديدة 

للتسـويق السـيايس توفـر اتجاهـات جديـدة وآفاقـاً مفاهيميـة أقل تقييـداً، وفتح مجـال بحث يحـول اآلثار 
املرتتبـة عىل هـذه األبحـاث املفاهيمية.6

 Paul R., et al, The Political Marketing Planning Process: Improving( وهدفـت دراسـة

Image and Message in Strategic Target Areas, 2002( إىل مسـاعدة األحـزاب السياسـية يف تحسـني 

صورتهـا وتنسـيق حمالتهـا االنتخابيـة وتطويرهـا لتعكـس الطبيعـة املتغـرية للحمـالت االنتخابيـة يف العـامل 

املتقـدم، والحاجـة إىل املزيـد مـن التخطيـط الطويـل األجـل لتخطيـط التسـويق يف الحمـالت االنتخابيـة 

أو السياسـية، والتـي تتضمـن جمـع املعلومـات، وتحديـد الدوائـر االنتخابيـة، والتنافـس الحـزيب، وتحديـد 

الدوائـر الجغرافيـة، واسـتهداف الناخبـني، وتحليـل ما بعـد االنتخابات، وبّينت الدراسـة أن عملية التسـويق 

السـيايس تتضمـن تعزيـز العمليـة االتصاليـة بني الناخبـني والكيانات السياسـية، سـواء كانت أحزاباً سياسـية 

أو مرشـحني، وأهميـة اسـتخدام تقنيـات التسـويق التـي تسـتهدف أسـواق املسـتهلكني )الناخبـني(، ومعرفة 

رغباتهـم وحاجاتهـم، والعمـل عـىل إعداد سياسـات تلبي هـذه الحاجات عـىل نحو أكرث فاعليـة، كام رصدت 

مالمـح التخطيـط لعمليـة تسـويق سـيايس وخلـق ميـزة تنافسـية، ورضورة اسـتاملة جمهـور الناخبـني أو 

املواطنـني لدعـم سياسـات الحـزب وبرامجـه مـن خـالل اسـرتاتيجيات اتصاليـة فعالـة عـىل الصعيـد الوطني 

عـرب وسـائل االتصـال الرئيسـية )الصحافـة واإلذاعـة والتلفزيـون(، وتحسـني صورة ورسـالة املرشـح أو الحزب 
يف املناطـق املسـتهدفة اسـرتاتيجياً بطرائـق منهجيـة فعالـة.7

تناولـت دراسـة )Lock, Harris, Political Marketing – Vive la Différence, 1996( موضـوع 

التسـويق السـيايس واسـتفادته مـن املسـوقني التجاريـني، ومـا تـم مـن النقـل املبـارش للمفاهيـم واألدوات 

املستخدمة يف التســويق التــجاري يف الســاحة الســياسية، وخصـوصاً أن تطــور مفهوم التسـويق السـيايس 

ال يـزال يف مراحلـه األوىل، مبيِّنـة االختالفـات األساسـية بني املنتجـات التقليدية والخدمات السياسـية، ووضع 

بعض األطر التصنيفية ملفاهيم التسـويق السـيايس يف أبحاث العلوم السياسـية، وركزت الدراسـة عىل تحليل 

األمثلـة التسـويقية يف التواصـل الحـزيب ووسـائل اإلعالم ومصـادر التمويـل املختلفة، واألخالقيات والتسـويق 

السـيايس، فضـاًل عـن الناخبـني  يف بريطانيـا، وأوضحـت الدراسـة أن الحـزب السـيايس أو املرشـح هـو منتـج 

معقـد غـري ملمـوس ال ميكـن للناخـب تفكيكـه، وتطرقـت الدراسـة إىل صـورة العالمـة التجاريـة السياسـية، 

واملحـاوالت املبذولـة يف اململكـة املتحـدة لخلـق رمـوز أو شـعارات مصممة كعالمـة تجارية سياسـية لصورة 

األحـزاب، واسـتخدام زعيـم الحـزب كموضـوع رئيي يف التواصل السـيايس، وأشـارت إىل الـدروس التي ميكن 

أن يسـتفيد منهـا علـم السياسـة يف التسـويق، واألدوات التحليليـة املحتملـة ألولئـك الذيـن يحاولـون صياغة 
تفاهـم يف مجاالت االسـرتاتيجية وإدارة التسـويق.8
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التعليق على الدراسات السابقة

تناولت معظم الدراسـات تجارب التسـويق السـيايس يف أطره النظرية أو مامرسـته يف الشـأن السـيايس 

ضمـن التجـارب يف النظـم السياسـية الغربيـة، أو يف إطـار الدميقراطيـات العريقة التي اسـتفادت من هامش 

التفـوق الرأسـاميل وتقنياتـه وأدواتـه يف املجـال التجـاري وإمكاناتـه التسـويقية والرتويجيـة الكبـرية، وهـي 

يف مجملهـا دراسـات قطعـت شـوطاً يف مناقشـة العالقـة بـني التسـويق واملجـال السـيايس العـام، ويف صـور 

املامرسـات التسـويقية العمليـة يف هـذه النظـم، وهـي تفعـل ذلـك ضمـن حـدود تجاربهـا الفعليـة وتطـور 

أدوات وآليـات التسـويق السـيايس لديهـا وصـواًل إىل اعتبـاره صناعـة قامئـة بذاتـه، ويف مقابـل نضـج املعرفة 

السياسـية يف هـذه التجـارب الغربيـة، نجـد أن الدراسـات العربيـة مـا زالـت تتعـرث يف تحديـد مالمـح هـذه 

النظريـة يف الواقـع العـريب؛ نظـراً إىل اختـالف البيئـات السياسـية ومفاعيـل األنظمة السياسـية بـني الواقعني، 

واختـالف الثقافـة السياسـية بينهـام، وتبايُـن التطبيـق، والتشـوش يف إدراكـه يف العـامل العريب.

أواًل: مفاهيم أساسية في التسويق السياسي

1. تعريف التسويق السياسي

بـات مصطلـح التسـويق السـيايس يُسـتخدم عـىل نطـاق واسـع باعتبـاره وصفـاً ملجموعـة متنوعـة 

مـن التغيـريات التـي جـرت يف املامرسـة  السياسـية، عـىل الرغـم مـن أن بعضهـم يـرى أن هـذا االهتـامم 

بـات عـىل حسـاب الجوهـر السـيايس، وتتمثل إحدى صعوبـات الباحثني يف موضوع التسـويق السـيايس يف 

رصـد درجـة االهتـامم بـه يف الواقـع؛ إذ ال يوجـد تعريـف متفـق عليـه ملصطلـح التسـويق السـيايس،9 بيد 

أنـه يوفـر نقطـة انطـالق للتحليـل، وتسـويق األفـكار واآلراء التـي تتعلـق بالقضايـا العامـة أو السياسـية 

أو مرشـحني معينـني، وبشـكل عـام، فقـد تـم تصميـم التسـويق السـيايس للتأثـري يف أصـوات النـاس يف 

االنتخابـات، وهـو يختلـف عـن التسـويق التقليـدي، حيـث يتـم تسـويق املفاهيـم بـداًل مـن املنتجـات 

أو الخدمـات، ومـع ذلـك، توظـف تقنيـات عـدة ذاتهـا يف تسـويق املنتجـات، مثـل: اإلعالنـات املدفوعـة، 
والربيـد املبـارش، والدعايـة.10

ويُعـرَّف التسـويق السـيايس بأنـه: "مجموعة األنشـطة التي تسـتهدف تعظيـم وتنظيم عـدد املؤيدين 

ملرشـح سـيايس، أو لحـزب معـني، أو لربنامج أو لفكرة معينـة، مبا يف ذلك الدعم املادي الجامهريي باسـتخدام 

وسـائل االتصـال الجامهـريي كافـة، أو أي وسـائل أخـرى رضوريـة".11 كـام قد يُعرَّف التسـويق السـيايس بأنه 

مجموعـة مـن التقنيـات التـي تهـدف إىل إيجـاد مالءمة بني مرشـح مـا والناخبـني الحقيقيـني، وإىل التعريف 

بـه لـدى عـدد كبـري مـن الناخبـني ولـدى كل واحـد منهـم، باإلضافـة إىل خلـق الفـارق بينـه وبني املنافسـني 

اآلخريـن، وبأقـل الوسـائل املمكنـة، ومـن ثـم رفـع عـدد أصـوات الناخبـني التـي يعمل عـىل الحصـول عليها 
خـالل الحملة.12
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ويُعـرَّف التسـويق السـيايس كذلـك بأنـه: تطبيـق مبـادئ وإجـراءات التسـويق يف الحمالت السياسـية 

مـن قبـل مختلـف األفـراد واملنظامت، وتشـمل اإلجـراءات التـي تنطوي عـىل التحليـل، والتطويـر، والتنفيذ، 

وإدارة الحمـالت االسـرتاتيجية مـن قبـل املرشـحني واألحـزاب السياسـية والحكومـات، وجامعـات الضغـط 

واملصالـح التـي تسـعى إىل دفـع الرأي العـام؛ لي يتقبـل أيديولوجياتهـم، فيتمكنوا من الفـوز يف االنتخابات، 
ومتريـر الترشيعات واالسـتفتاءات واالسـتجابة الحتياجات ورغبـات اختارها الناس والجامعـات يف املجتمع.13

وتـرى جنيفـر ليـس مارشـمينت )Jennifer Lees-Marshment( أن التسـويق السـيايس هـو نتيجـة 
املـزج بـني التسـويق والسياسـة، وعمليـاً ميثـل اخرتاقـاً للمجـال السـيايس مـن خـالل التسـويق.14

وإذا ألقينـا نظـرة عـىل التعريفـات التـي قدمتهـا جمعيـة التسـويق األمريكيـة )AMA( عـام 1935، 

فإننـا نجـد أنهـا تعـرّف التسـويق عىل أنـه: أداء األنشـطة التجاريـة التي توجه تدفـق السـلع والخدمات من 

املنتجـني إىل املسـتهلكني، ويف عـام 1985 تـم تعديل تعريف التسـويق بأنه: "عملية تخطيـط وتنفيذ التصور، 

والتسـعري، والرتويـج، والتوزيـع لألفـكار والسـلع والخدمـات لخلـق التبـادالت التـي تلبـي األهـداف الفردية 

والتنظيميـة، ومؤخـراً يف عـام 2004، تـم تنقيـح التعريف ليصبح التسـويق: هـو وظيفة تنظيميـة ومجموعة 

مـن العمليـات لخلـق التواصـل، وتقديـم قيمـة مضافـة إىل العمـالء، وإدارة العالقـات مـع العمـالء يف إطـار 

ـُبل التـي تعـود بالنفـع عـىل املنظمـة وأصحـاب املصالـح فيهـا".15 ويعـرف التسـويق السـيايس مـن جهة  السُّ

أخـرى، بأنـه: علـم التأثـري يف السـلوك العـام الجامهـريي يف املواقـف التنافسـية، من خـالل اسـتخدام مبادئ 

التسـويق التجـاري ونظرياتـه، وذلك يف الحمالت السياسـية عرب مؤسسـات أو أشـخاص متخصصني، وتتضمن 

عمليـة التحليـل والتطويـر والتنفيـذ وإدارة الحمـالت التـي يقـوم بهـا املرشـحون أو األحـزاب السياسـية أو 

املسـؤولون يف السـلطة أو جامعـات املصالـح أو جامعـات الضغـط التي تسـعى إىل قيادة الـرأي العام، ونرش 
آرائهـا وأفكارهـا، أو تحقيـق الفـوز يف االنتخابات.16

وضمــن منظــور متوافــق مــع التعريــف الســابق يعــّد التســويق الســيايس ســعياً "إىل إقامــة العالقــات 

مــع الناخبــني وصيانتهــا وتعزيزهــا عــىل املــدى الطويــل محققــة الفائــدة للمجتمــع واألحــزاب السياســية، 

وبحيــث يتــم اســتيفاء أهــداف الجهــات السياســية الفرديــة واملنظــامت املعنيــة، ويتــم ذلــك عــن طريــق 

ــراد  ــل األف ــن قب ــادئ التســويق واإلجــراءات يف الحمــالت السياســية م ــق ملب ــاء بالوعــود"،17 أو "تطبي الوف

ــاج التنافســية وتعزيزهــا، وهــي  ــل البيئــي إلنت ــرأي والتحلي واملنظــامت"،18 واســتخدام املرشــح لبحــوث ال

ــة وإشــباع حاجــات مجموعــات الناخبــني يف  التــي ســوف تقــدم مســاعدة يف تحقيــق األهــداف التنظيمي
مقابــل الحصــول عــىل أصواتهــم.19

ويعرفـه هـري كريسـتيان رشودر وآخـرون، بأنـه إرضـاء عـدد كبري من الفاعلني السياسـيني، واالشـرتاك 

يف الدعـم املـادي، واالنخـراط النشـط انطالقـاً مـن برنامج حزب أو مرشـح بإعـامل جميع الوسـائل الرورية 
لبلـوغ هدف محـدد سـلفاً لتطلعات الـرأي العام.20
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ونستنتج من خالل استعراض هذه التعريفات، أن التسويق السيايس يتضمن اآليت:

يستهدف تسويق منتج وليس مجرد بيع منتج سيايس معني.. 1

أن نفي وجود التسويق السيايس يتعارض مع مامرسات الواقع يف سوق السياسة.. 2

يلعب االتصال دوراً مهامً يف التسويق السيايس.. 3

إمكان استخدام تقنيات تسويق السلع والخدمات يف مجال تسويق األفكار.. 4

أهميـة التسـويق هـي التأثـري يف اتجاهـات األفـراد يف أقـرص وقـت، كذلـك األمـر بالنسـبة إىل . 5

التسـويق السـيايس الذي ميثل أساسـاً أو اسـرتاتيجية إلدارة الحمالت االنتخابية باسـتخدام وسـائل 

االتصـال الجامهرييـة كافـة.

ُر لخدمة . 6 متثـل تقنيـات التسـويق السـيايس مجموعة من املعـارف والوسـائل واألدوات التي تَُسـخَّ
فكـرة أو برنامـج انتخايب.21

املتخصصـون يف التسـويق السـيايس يهتمـون بتغيـري أو بنـاء رأيس عـام حـول برنامـج حـزب أو . 7

مرشـح، أكـرث مـن إسـداء نصائـح التخـاذ القـرارات.

التسـويق السـيايس يهـدف إىل خلـق اسـتجابة لحاجات حقيقيـة، وليس مجرد خلـق حاجة ترتبط . 8

بسـلعة كام يفعل اإلعـالن التجاري.

أن التسويق السيايس ال ميس حرية املواطن يف االختيار، كام أنه ال يُعترب علامً سياسياً.. 9

يرتكـز التسـويق بفاعليـة عاليـة يف أثنـاء الحمـالت االنتخابيـة، مـن دون أن يكـون التسـويق – يف . 10

حـد ذاتـه – حكـراً عـىل املامرسـة االنتخابيـة فقط.

2. السوق السياسية

تُعـدُّ البضاعـة األساسـية يف السـوق السياسـية – يف األنظمـة الدميقراطيـة وشـبه الدميقراطيـة – هـي 

املزايـا الخاصـة يف إدارة شـؤون الجامعـة وحيـازة قسـط مـن السـلطة، ومـا يروجـه الفاعلـون السياسـيون 

ويوزعونـه، هـي: حـزم الُخطَـب، والربامـج، والوعـود، واآلمـال، والخدمـات اإلداريـة التـي يبيعهـا معظـم 

الفاعلـني السياسـيني – أحزابـاً وأفـراداً – لعمـوم الجمهور، مـع أهمية التمييز بـني البضاعة الرمزيـة )األفكار، 
واملبـادئ، واأليديولوجيـات(، والبضاعـة العينيـة )خدمـات، وواسـطات، وحاميـة،... إلـخ(.22

ومثة من يرى أن هناك أربع ساحات للسوق السياسية، هي:

الساحة الربملانية.. 1

الساحة الداخلية للحزب.. 2

ديلترعم ا ست عم  ح   دعم ام هحفع م يسساعم عم او اعم  ح   
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وسائل اإلعالم.. 3

الساحة االنتخابية.. 4

وهناك من يصنفها إىل ثالث ساحات سياسية رئيسية يف السوق، هي:

التنظيـم السـيايس الـذي يتضمـن جامعـات املصالـح، والحكومتـني املركزيـة واملحليـة، واألحـزاب . 1

السياسـية، والربملانـات الوطنيـة واملحليـة، واملؤسسـات العامـة.

وسائل الكتل اإلعالمية.. 2

ساحة الناخبني املجزأة واملستهدفة.23. 3

ــات  ــوارد املرشــحني، وتشــمل التزام ــع م ــني م ــن الناخب ــون األســواق السياســية م ــام، تتك بشــكل ع

ــث  ــة، حي ــع أحــد مــزّودي الخدم ــا، وهــو يف الواق ــدة مــن نوعه ــم خدمــة فري املرشــح الســيايس يف تقدي

ــون  ــية، وك ــوق السياس ــتهلك يف الس ــاره املس ــن( باعتب ــب )املواط ــه للناخ ــكاره وقيم ــه وأف ــرض مهارت يع

ــاج إىل  ــو يحت ــذا النح ــىل ه ــية، وع ــوق تنافس ــه يف س ــيجد نفس ــات، فس ــي الخدم ــن مقدم ــيايس م الس

االعتــامد عــىل منهــج مامثــل كــام يفعــل غــريه مــن مقدمــي الخدمــات الذيــن لديهــم التزامــات الخدمــة 
ــا يف األســواق.24 ــن نوعه ــدة م الفري

إن مجموعـة املبـادئ التي تعمل يف السـوق التجارية تسـتخدم يف السـوق السياسـية، كتوجه الرشكات 

الناجحـة نحـو السـوق ومشـاركتها باسـتمرار يف خلـق قيمـة مضافـة لعمالئهـا، بحيـث يسـتبق املسـّوقون 

احتياجـات عمالئهـم، ومـن ثـم تطويـر منتجـات وخدمـات مبتكـرة باسـتمرار للحفـاظ عـىل رضـا العمـالء، 

والسياسـيون بدورهـم لديهـم توجهات مامثلـة، ويحاولون باسـتمرار خلق قيمة لناخبيهم من خالل تحسـني 

نوعيـة الحيـاة، وخلـق أكـرب قـدر من الفائـدة بأقل التكاليـف، ويجب عىل املسـّوقني أال يكونـوا قادرين عىل 

قيـاس وتحديـد احتياجـات العمـالء ورغباتهم فحسـب، ولكن أن يكـون لديهم كذلك رؤيـة متكنهم من توقع 

نوعيـة هـذه االحتياجـات، والتسـويق عنرص حاسـم لفهـم احتياجـات الناخبـني واملواطنني أو )املسـتهلكني(، 

وقـد تكـون الدوافـع وراء احتياجاتهـم عاطفيـًة أو عقالنيـًة، مـا يعنـي أن الراغبـني يف الحصـول عـىل املنتـج 
)املرشـح( نفسـه قد تكـون لديهـم أسـبابهم املختلفة.25

وهنـاك أوجـه تشـابه يف تطويـر األسـواق االسـتهالكية والسياسـية، متامـاً كـام يحـق للمسـتهلك زيـادة 

خياراتـه، وتوسـيع مـوارد املعلومـات بشـكل كبري، فكذلك الحال بالنسـبة إىل املسـتهلك السـيايس، وعىل غرار 

مـا يفعلـه االقتصـاد الخدمـايت الحديـث بدفـع املسـتهلك إىل زيـادة رغبتـه يف رشاء السـلع االسـتهالكية، فإن 

هنـاك تحـواًل مشـابهاً يف ميـزان القـوى داخـل السـوق السياسـية ملصلحـة املنتجـني )املرشـحني( السياسـيني، 

والسـيام مـع مامرسـة املسـتهلكني خيـارات جديـدة يف ظـروف فائـض العـرض يف السـوق مقارنـة بالطلب،26 

ويعمـل املسـوقون بجـد يف تشـكيل تطلعـات عمالئهـم، وغالبـاً مـا تتأثـر توقعـات العمـالء بالفجـوات يف 
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تصوراتهـم الخاصـة مـع مصالـح مـزودي الخدمـة، وواحـدة مـن أفضـل الـدروس التـي تعلمهـا املسـّوقون 

األمريكيـون يف العقـد املـايض، هـو أن تطويـر املنتجـات الجديـدة يجـب أن يكـون عمليـة مسـتمرة.

3. المنتج السياسي

تتكـون الخصائـص الهيكليـة للتسـويق السـيايس مـن املنتـج السـيايس والتنظيـم السـيايس والسـوق 

السياسـية، وينقسـم املنتـج السـيايس إىل ثالثـة أجـزاء متعـددة العنـارص )شـخص – حـزب – أيديولوجيـا(،27 

ويـرّص بعـض الكّتـاب عـىل أن التسـويق السـيايس يختلف عـن املنتـج أو الخدمة التسـويقية بطـرق كثرية،28 

فاملنتـج السـيايس يتضمـن القيـم واالتجاهـات واألبعـاد الثقافيـة والفكريـة للمجتمـع، ولـه خصائصـه التـي 
تحـدد مكوناتـه ودرجـة الـوالء القابلـة للتغيري.29

ويعـد املنتـج السـيايس مزيجـاً مـن بعـض الخصائـص الشـخصية للمرشـح واإلطـار األيديولوجـي،30 

واملنتـج يف السياسـة يتمثـل يف السياسـات وصورة املرشـح املؤهلة للنجـاح، وتطوير حملة تسـويقه االنتخايب 

والسـيايس، مـع اإلشـارة إىل أن املنتـج يتأثـر يف هـذا السـياق بالكثـري مـن املصادر، مبا يف ذلك املرشـح نفسـه، 

والنـاس يف منظامتهـم، أو الحـزب، والناخبـون، فبعـد تطويـر الحملـة، هنـاك قنـوات ميكـن للمرشـح الرتويج 

لنفسـه مـن خاللهـا، واحـدة منهـا عمليـة التسـويق، والتسـويق هنـا مـرادف ملفهوم التوزيـع، متامـاً كام يتم 

توزيـع منتـج اسـتهاليك مـن منتـج إىل تاجـر الجملة إىل تاجـر التجزئة قبـل وصوله إىل املسـتهلك، وهذه هي 

رسـالة املرشـح عـن برنامجـه السـيايس، وواحـدة من الطـرق لتوصيل الرسـالة هي مـن خالل جهـود القاعدة 

الشـعبية التقليديـة، واالعتـامد عـىل آليـات الحـزب املحليـة، باإلضافـة إىل ذلك، يجـب عىل املرشـح االعتامد 

عـىل هـؤالء النـاس أنفسـهم للحصـول عـىل الثقة يـوم االنتخابـات، ويتحتـم عىل املرشـح أن تكون له شـبكة 
فعالـة من املتطوعـني لتحقيـق الفوز.31

ثانيًا: مقاربات مفهومية للتسويق السياسي

1. نشأة التسويق السياسي

متـت اإلشـارة يف الكثـري مـن الدراسـات التـي تناولـت التسـويق السـيايس إىل تبّنـي تواريـخ محـددة 

لنشـأته، واعتمـدت هـذه الدراسـات عىل اجتهـادات باحثيها يف اختيار تاريـخ معني، إال أننا نـرى أن التحديد 

الدقيـق لنشـأة التسـويق السـيايس بصورتـه الحاليـة مسـألة يف غايـة الصعوبـة؛ ألن التسـويق السـيايس مل 

يتبلـور فجـأة، ومل يتحـدد بصـورة نهائيـة يف حقبـة زمنيـة معينـة، إمنا تشـكل خـالل تراكامت زمنيـة مختلفة 

وعـرب منـاذج تطوريـة ازدادت تدريجيـاً مـع تطـور النظـم السياسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة يف 

املجتمعـات اإلنسـانية، وارتبـط بظـروف متباينـة لتجـارب مختلفـة عـىل األقـل شـكاًل وإطـاراً، ولعـل اقرتانها 

مبفهـوم التسـويق التجـاري الـذي شـهد هـو اآلخر تطـوراً ملحوظـاً مع تطور وسـائل االتصـال والنمـو الهائل 

لتقنيـات التكنولوجيـا يؤكـد املعنـى الـذي نشـري إليـه أيضـاً، لذلـك، فقـد حملـت كل تجربـة يف التسـويق 
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السـيايس يف املجتمعـات العامليـة املختلفـة إضافـة مميـزة إىل صياغـة الصورة النموذجية للتسـويق السـيايس 

الحـايل، الـذي نعتقـد أنـه هـو اآلخـر مرشـح ملزيـد مـن التطـور بفعـل تعـدد التجـارب السياسـية وتنوعهـا 

يف النظـم السياسـية العامليـة، وبحكـم اإلضافـات التـي مـن املحتمـل أن تُقدمهـا دراسـات الحقـة يف فهـم 

أعمـق وأجـود وأوضـح للتسـويق السـيايس، لذلـك ال ميكننـا الجـزم بتحديد ميالد محدد للتسـويق السـيايس، 

فاإلنسـان منـذ مطلـع التاريـخ اإلنسـاين، ومنـذ اكتشـف الـكالم والكتابـة والرسـم، سـعى إىل اإلقنـاع، وظلت 

التجربـة اإلنسـانية يف اإلقنـاع متواصلـة ومسـتمرة حتـى ظهـور الطباعـة التـي سـمحت بانتشـار الدعوة إىل 

أكـرب عـدد ممكـن مـن النـاس، ثـم انترشت الصحافـة، ثم تلتهـا اإلذاعـة والتلفاز، ومـع تطور العصـور وتبدل 

النظـم السياسـية واالقتصاديـة وظهـور جامعـات املصالـح والضغـط والحاجـة إىل أصـوات الناخبـني، بـدأت 

تدريجيـاً تتشـكل مالمـح منهجيـة جديـدة للتسـويق السـيايس ترتكز عـىل قواعد التسـويق التجاري وأسسـه 

الرتويجيـة والدعائيـة ودينامياتـه الداخلية.

ويعيـد بعـض املتابعني نشـأة "التسـويق" إىل الواليات املتحـدة يف عهد إدارة الرئيس األمريي ويلسـون 

بعـد تـورط إدارتـه يف الحـرب األوروبيـة، وتأسـيس لجنـة كريل للدعايـة الحكوميـة، التي نجحـت يف تحويل 

الشـعب مـن شـعب هادئ إىل شـعب هسـتريي، يتاجر بالحـرب ويرّوج لها، وقـد طرح املثقفـون األمريكيون 

عـىل الرئيـس ويلسـون "هندسـة التاريـخ" خالل الحـرب العاملية األوىل للسـيطرة عىل فكر الشـعوب، ويعترب 

آخـرون أن مفهـوم التسـويق السـيايس ظهـر ألول مـرة يف الثالثينيـات مـن القـرن املايض حينام عمـد الحزب 

 32
الدميقراطـي األمريـي إىل خلـق مصلحـة إشـهار تابعـة له بعد هزميتـه يف االنتخابات الرئاسـية سـنة 1928،ا

واسـتخدم الرئيـس األمريـي روزفلـت أحدث الوسـائل الدعائية يف التسـويق السـيايس؛ إذ كان أول من أدخل 

يف جهـاز الحكومـة قسـم "العالقـات العامـة"، وغـرّي مفهـوم الدعايـة إىل مصطلـح التسـويق السـيايس، ولكن 

طبقت بشـكل أدق أول أسـاليب التسـويق السـيايس املنهجية خـالل الحملة االنتخابية التـي خاضها أيزنهاور 

يف عـام 1952، حيـث صممـت هـذه الحملة وأدارتهـا وكالة اإلعالن )Ted Bates(. كام اسـتعان جون كينيدي 

ألول مـرة يف عـام 1960، بالتحليل )السوسـيوبوليتيي( يف دراسـة الرأي العـام للناخبني.

2. عوامل تطور التسويق السياسي

شـهدت العالقـة يف الكثـري مـن الدميقراطيـات تغيـريات عميقـة بـني املواطنـني واملؤسسـات السياسـية 

منـذ نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة، واندرجـت هـذه التحـوالت تحـت عنـوان الحداثـة، حيـث متيـزت هذه 

املرحلـة بالضعـف الشـديد – إن مل يكـن التاليش – يف العالقات التقليدية بني املواطنني ومؤسسـات السـلطة، 

مثـل األحـزاب السياسـية والنقابـات العامليـة، والكنائس... إلـخ، وأصبح واضحـاً أن العلمنة حّولت السياسـة 
الصارمـة لالنقسـامات االجتامعيـة والوالءات الحزبية إىل نظـام أكرث مرونة وتنوعاً بداًل مـن األيديولوجيات.33

كان مـن الطبيعـي أن ينشـأ هـذا العلم مع تطور اقتصاد السـوق الحـر، والتنافس االقتصـادي املحموم 

بـني الـرشكات الكـربى لرتويـج منتجاتهـا وتسـويقها، يف ظـل دول دميقراطية تتعـدد وتتنوع أسـاليب الدعاية 
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االنتخابيـة فيهـا، والتـي باتـت تتقـن الرتويـج والتمويـه إلبـراز املرشـح أو الفكـرة، وكان لظهـور التلفزيـون 

والتقـدم السـيناميئ واالسـتعانة بالتكنولوجيـا لحمـالت التوجيـه االنتخـايب وإدخـال علـم النفـس االجتامعـي 

لدراسـة توجهـات الـرأي العـام دور كبـري يف ظهـور نظريـة التسـويق السـيايس وتقدمهـا، وإذا اسـتعرضنا كل 

مـا ذكرنـاه ال نفاجـأ إذا عرفنـا أن هـذا العلـم ظهر أول مـا ظهر يف الواليـات املتحدة األمريكيـة،34 وخاصة أن 

تاريـخ التسـويق السـيايس متجـذٌر متاماً يف التاريـخ الحديث للتواصل السـيايس يف الواليات املتحـدة ومتزامٌن 
مـع ظهـور التلفزيون.35

إجـاماًل، فـإن نشـأة التسـويق السـيايس تتضـح يف ضـوء تطـور التحقيقـات الصحفيـة والتغـريات يف 

النظـم السياسـية واالنتخابيـة، وخاصـة حـني أدرك الباحثـون تعاظـم فاعليـة وسـائل اإلعـالم، تحديـداً املـريئ 

منهـا، التـي أسـهمت بشـكل مؤثـر يف املتلقـني، عـدا عـن وجود إسـهامات كبـرية بخصـوص املعرفـة املتعلقة 

بالتسـويق السـيايس، والسـيام يف مجـاالت إدارة الحمـالت السياسـية واالنتخابيـة، واسـرتاتيجيات التسـويق 

السـيايس والتسـويق السـيايس املقـارن، كـام أن األنشـطة البحثية املنسـقة واملكثفـة عىل تطبيقات التسـويق 

يف السياسـة تشـكل إضافـة حديثـة نسـبياً، لكـن البحـوث املتعلقـة بالتسـويق السـيايس رسعان ما اكتسـبت 

الزخـم، مدفوعـة بشـكل رئيـي مـن خـالل تطويـر ديناميكيـة تطبيقـات التسـويق مـن األحزاب السياسـية 

واملرشـحني وتطـور التكنولوجيـا، خصوصـاً يف السـاحة اإلعالميـة، باعتبارهـا السـبب الرئيـي لهـذا التطـور 
املتسارع.36

وتبـني الدالئـل واملـؤرشات يف هـذا الصـدد، أن التسـويق السـيايس نجح يف تحسـني االتصال بـني القادة 

السياسـيني والناخبـني، والسـيام أن فلسـفة التسـويق ال تتعلـق بالبيـع أو القيـام بالحمـالت السياسـية فقـط؛ 

فاالختـالف بـني التسـويق والبيـع أكـرث مـن مجـرد فـرق داليل؛ إذ يركز البيـع عىل حاجـات البائع، والتسـويق 

يهتـم بحاجـات املشـرتي، كـام أن فلسـفة التسـويق تعتمـد عـىل طريقـة إشـباع الـرشكات للعمـالء وتبّني ما 

يُعـرف بتوّجـه السـوق، فـإذا اسـتطاعت الرشكـة تقديـم ما يريـده العمـالء، فإن العمـالء أكرث احتـاماًل لرشاء 

املنتـج ومـن ثم تحقـق الرشكـة الربح.

2. بيئة التسويق السياسي

إن نظريـة التسـويق السـيايس تتطلـب فهـامً شـمولياً يتضمـن البيئـة السياسـية من أنشـطة سياسـية، 

وفاعلـني سياسـيني، وهيـاكل، وأطـر أخالقيـة، ونظـم حزبيـة، وآليـات تصويـت، ووسـائل إعـالم، وتوزيـع 

السـلطة يف املجتمـع، مـا يعنـي – أيضـاً- الحاجـة املاسـة إىل نهج شـامل لتطوير التسـويق السـيايس واملعرفة 

السياسـة، ومـا مييز نظرية التسـويق السـيايس هو تبـادل التفاعالت والعالقـات املتبادلة )بدرجـات متفاوتة( 

بـني الجهـات الفاعلـة التابعـة والهيـاكل، مـع زيـادة الرتكيـز عـىل ديناميـات الوقـت، كـام أن نظم التسـويق 

تفـرتض أن املجـال السـيايس ليـس موجـوداً بشـكل مسـتقل عن الجوانـب األخـرى الثقافيـة واالجتامعية، بل 
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هنـاك ارتبـاط بـني هـذه التفاعـالت ووضـوح لتبعيات السياسـة عـىل االقتصـاد، والنظـام القانـوين، والخربات 
االجتامعية والثقـافيــة.37

ومـن الواضـح، أن تطـور مفهـوم السياسـة انعكـس عـىل تنامـي دور التسـويق السـيايس، فمفهـوم 

السياسـة ركـز سـابقاً عـىل مفهـوم السـلطة املقرتنـة بالقـوة واملحصـورة بالنخبـة الحاكمـة املالكـة لعنـارص 

القـوة، ثـم اتسـع هـذا املفهوم ليشـمل فئات وطبقـات عدة أصبحت رشيكـة بطريقة مبـارشة أو غري مبارشة 

يف املجتمـع السـيايس، وركـزت التعريفـات الحديثـة عـىل دراسـة القوى السياسـية ومنظـامت املجتمع املدين 

التـي باتـت تـؤدي دوراً مهـامً كقـوة مرادفـة للسـلطة السياسـية، مـن خـالل دورها الرقـايب ووزنها السـيايس 

والجامهريي.

وكشـف هـذا التطـور – يف مفهـوم السياسـة – عـن حقيقـة وجـود قـوة من خارج املؤسسـة الرسـمية 

للسلطــة، وعـن أهميـة البحـث عــن الـدور السـيايس  لهـذه الجامعـات غـري السلطويــة لتناقـش – وتقـرر 

أحيانـاً – حقيقـة الـدور املفـرتض أن تقـوم به الحكومة وحدود سـلطتها، وهـو ما دفع السياسـيني والحزبيني 

إىل البحـث عـن مـربرات وجيهـة تقنع هـذه القوى املجتمعيـة واملواطنني لتأييد السياسـيني املرشـحني ملواقع 

السـلطة أو األحـزاب السياسـية مـن خـالل آليـات منهجية للتسـويق السـيايس، والتأثري يف الناخبـني عرب رؤية 

اجتامعيـة وثقافيـة مسـتمدة مـن قيمهـم واتجاهاتهـم، والتفتيـش عن أهـم تطلعاتهم وحاجاتهـم من خالل 

اإلقناع السـيايس، وتنشـيط مفاعيل التسـويق السـيايس.

وال يقتـرص التسـويق السـيايس عـىل الدعايـة السياسـية، أو نشـاط األحـزاب السياسـية واإلذاعـات 

والخطـب االنتخابيـة فقـط، لكنـه يغطـي كامـل املنطقـة االنتخابيـة لتحديـد مواقـع الحـزب أو املرشـح يف 

السـوق االنتخابيـة، ومعالجـة اهتاممـات الناخبـني واحتياجاتهـم املتنوعـة من خـالل التحليـالت، والتخطيط 

والتنفيـذ والسـيطرة السياسـية واالنتخابيـة، مـع اسـتخدام تقنيات اإلقنـاع يف الحمالت االنتخابيـة، وذلك من 
خـالل االسـتفادة مـن أدوات االتصـاالت املهنيـة.38

كـام أصبـح التسـويق جـزءاً أساسـياً مـن اإلدارة السياسـية يف كثـري مـن الحـاالت، وخاصـة، أن الجانب 

األسـايس لنظريـة التسـويق السـيايس يأخـذ زخمه من حقيقة املامرسـة يف املجال السـيايس، ويتـم دمجها مع 

البيئـة السياسـية التـي يتـم نرشها عىل نحو شـامل لجميع األنشـطة السياسـية، والالعبـني، والهيـاكل،... إلخ، 

وتتجـىل يف أنشـطة متنوعـة، مثـل حملـة تركـز عـىل القضايـا السياسـية البـارزة التـي تلفـت انتبـاه الناخبني 
املرتدديـن، مـن خالل تطبيـق التقنيـات املتطورة.39

وتعتمـد نظريـة التسـويق السـيايس عـىل قاعدة تسـويقية تجاريـة مفادها، أن السـوق يحركهـا تنظيم 

يبقـى عـىل مقربـة مـن العمـالء قبـل وقـت كاٍف مـن املنافسـة، وهـذا ما تفعلـه عملية التسـويق السـيايس 
خاصـة يف مواسـم االنتخابات، أو املنافسـات السياسـية.40 
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4. مضامين نظرية التسويق السياسي

يندرج التسـويق السـيايس ضمن إطار نظري علمي؛ إذ تحاول نظرية التسـويق السـيايس أن تقدم من 

الناحيـة املبدئيـة مقرتحـات تفسـريية ملـا يحـدث يف السـوق السياسـية عطفاً عـىل مفاعيل وآليات التسـويق 

يف السـوق التجاريـة، وتتنـاول نسـقاً مرتابطـاً مـن املقرتحـات واالفرتاضات حـول املتغريات الحاصلة يف سـياق 

منافسـة السـوق السياسـية، وتقـدم تفسـريات منطقيـة لظاهـرة االنتخابـات أو حمـالت الحشـد السياسـية، 

هـذه التفسـريات تعتمـد بالـرورة عـىل مجموعة مـن العوامل والرشوط التـي تحّدد نجاحات املرشـحني يف 

االنتخابات السياسـية، ونظرية التسـويق السـيايس ال تكتفي بإقرارات وصفية وتفسـريية لظاهرة االنتخابات 

فحسـب، بـل تؤسـس ملقاربـات مفهوميـة ترتكـز عـىل مجموعـة مـن االفرتاضـات العامـة، تتـم بنـاًء عليهـا 

صياغـة فرضيـات تجريبيـة ضمـن بيئات سياسـية محددة يتـم اختبارها وتتأسـس عىل نتائجهـا مجموعٌة من 

القوانـني واملقرتحـات املفـرة لظاهـرة االنتخابـات، وهنـا تظهـر أهميـة نظرية التسـويق السـيايس؛ إذ تقدم 

لنـا يف الحقـل السـيايس تفسـريات سـببية لفواعل ظاهـرة االنتخابـات وآليات عملهـا وفرص النجـاح فيها. 

ويتـم االسـتدالل عـىل أهميـة التطـور يف التسـويق السـيايس مـن خـالل الرتكيز عـىل بحوث التسـويق 

السـيايس التـي  تركـز يف أثنـاء حملـة االنتخابـات يف مختلـف املجـاالت السياسـية والنظـام السـيايس، ونظـام 

اإلدارة الحكومية، ونظام االنتخابات، والتسـويق السـيايس املقارن والعاملي يف ظل النظم السياسـية املختلفة، 

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، تركـز بحـوث التسـويق السـيايس عـىل املرشـحني يف االنتخابـات والحمـالت 

االنتخابيـة التـي اسـتطلعت العالمـات التجارية الشـخصية للمرشـحني، وتبنّي من منظور التسـويق السـيايس 

أن وسـائل اإلعـالم كانـت أدوات مهمة يف التسـويق السـيايس.

ويعـد التسـويق السـيايس عمليـة تفاعل بني التسـويق والسياسـة، ويعكـس تداخل التسـويق يف نطاق 

السياسـة، فالحمـالت االنتخابيـة عـرب اإلنرتنـت واالسـتعانة باملتخصصـني واالستشـاريني ومديـري الحمـالت 

السياسـية وخـرباء الدعايـة واإلعـالن جميعهـا وسـائل تسـتخدم يف التسـويق السـيايس، ويسـجل مـدى تأثـري 

فاعليـة التسـويق السـيايس يف طريقـة عمـل األحـزاب السياسـية التـي ازدادت اهتامماتها نحو فكرة السـوق 

أيضاً، ولجأت إىل تصميم برامجها وسياسـاتها مع توجهات اسـتطالعات الرأي والدراسـات املسـحية للسـوق.

وقـد تناولـت دراسـات التسـويق السـيايس جوانـب مهمـة، منهـا كيفيـة اسـتفادة األحـزاب السياسـية 

مـن نظريـة التسـويق وعلـم السياسـة، إذ يسـتفيد التسـويق السـيايس مـن نظريـات العلـوم السياسـية مـن 

ناحيـة، ومـن تكتيـكات التسـويق ومناذجـه من ناحية أخرى؛ فالتسـويق السـيايس يأخـذ اتجاهاً تسـويقياً يف 

جانبـه العمـي، ويتـم تطبيقـه يف املسـائل السياسـية، وقد أسـهم التقدم يف التقنيـات والتكنولوجيـا يف القرن 

العرشيـن يف مـد التسـويق السـيايس بـأدوات جديـدة، مثـل اسـتطالعات الـرأي العـام، والوفـرة املعلوماتية، 

ونظريـات علـم النفـس االجتامعيـة، وأصبحـت هـذه التقنيات مـن أهم األدوات يف التسـويق السـيايس، كام 

يتـم اسـتخدام مفاهيـم التسـويق التجـاري وتقنياتـه مـن قبـل الجهـات السياسـية الفاعلة لتنظيم األنشـطة 

السياسـية وتنفيذهـا وإدارتهـا لتحقيـق أهـداف سياسـية، عـىل الرغـم مـن أنها مامرسـة تنظيميـة حديثة يف 
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مجـال السياسـة، ويعتمـد التسـويق السـيايس كذلـك عـىل االتصـاالت والنهـج االسـرتاتيجي العاملـي لتصميم 

وسـائل النقل السياسـية.

وتحتـاج نظريـة التسـويق إىل أن تكـون عـىل اسـتعداد للقبـول )واالنخراط مـع( التخصصـات األخرى، 

إىل نقـاط انطـالق محـددة مـن أجـل تحليـل دراسـات اإلدارة والتسـويق، التـي تُعـدُّ يف جوهرهـا منهجيـة 

انتقائيـة تتضمـن مزيجـاً مـن التخصصـات األخرى،41 ويبـدو التسـويق السـيايس يف تجلياته العمليـة محاولًة 

لتحسـني صـورة حـزب سـيايس، أو قائد سـيايس، أو السـعي إىل اسـتاملة أعضاء جـدد للحـزب، وتطوير آليات 

تجنيـد املسـاهمني املاليـني لحـزب أو قائـد سـيايس، أو عمليـة اتصـال توظـف تقنيـات متطـورة يف التفكـري 

والوسـائل املاديـة لرتصـد بعناية رغبـات الناخبني، واحتياجاتهـم، وتوقعاتهم، ولتسـتخدمها يف تصميم برنامج 

يـروج ملرشـح أو لحـزب مـن خالل غطـاء شـعبي وجامهريي.

عـىل صعيـد آخـر، أسـهمت ثـورة املعلومـات والعوملة بدور مهـم يف تعديل األسـلوب واآلليـة املتعلقة 

بالحمـالت السياسـية التقليديـة؛ إذ باتـت تتطلـب مهارة وخربة وتخصصـاً أدق، وأسـهمت يف تحفيز األحزاب 

السياسـية عـىل تبّنـي قواعـد التسـويق لتلبية حاجـات الناخبني وتطلعاتهـم وثقتهم، وصـواًل إىل دعم انتخايب 

يحقـق أهـداف هـذه األحـزاب، ويف هـذا الصدد، يجّسـد التسـويق السـيايس أحد أشـكال العوملة السياسـية 

القادمـة لالندمـاج يف سـوق عاملـي مـواٍز، أو كـام وصفـه رشودر بأنه "تقنية، ولكنه مسـمى جديـد يف خدمة 
العلم السـيايس أيضاً".42

ويُعـزى االهتـامم املتزايـد بالتسـويق السـيايس إىل وضـع الصحافـة واإلعـالم، وانخفـاض الـوالء الحزيب، 

والتغـريات يف النظـم السياسـية واالنتخابيـة عـىل وجه الخصوص، ولعب  التوسـع يف وسـائل اإلعالم، خصوصاً 

التلفزيـون، دوراً كبـرياً يف ذلـك، باإلضافـة إىل األهمية املتزايدة للصورة التي ظهـرت  كمؤثر فاعل يف الناخبني.

كـام بـدا واضحـاً أن التسـويق السـيايس يسـهم يف تحسـني االتصـال بـني السياسـيني والناخبـني، وازداد 

االهتـامم بـه بشـكل خـاص عـىل املسـتويني السـيايس واألكادميـي، وأسـهم يف عـرض  املعلومـات عن املرشـح 
والناخبـني عـىل حـد سـواء، وصـواًل إىل تعزيـز اسـتجابة أكـرب يف العمليـة السياسـية.43

مـن جهـة أخـرى، يهـدف التسـويق السـيايس إىل عـرض آراء املرشـحني وبرامجهم، والسـعي إىل كسـب 

ثقـة النـاس عمومـاً، والناخبـني خصوصاً، وإجراء الدراسـات الالزمة يف الـرأي العام، وتصميـم برامج وفعاليات 

تتناسـب مـع طموحـات الناخبـني وتطلعاتهـم وقيمهـم وعاداتهـم، وذلك من خـالل تبّني منهجيـة علمية يف 

التحليـل والتخطيـط والتنظيـم وإعداد األنشـطة وتحديد االسـرتاتيجيات وصواًل إىل تحسـني صورة املرشـح أو 

الحزب.

إن الحاجـة إىل التسـويق السـيايس باتـت رضوريـة، وخاصـة مـع الثـورة املعرفيـة واملعلوماتيـة وتطور 

شـبكة العالقات اإلنسـانية والسياسـية، ما يسـتوجب تغيري األمناط التقليدية يف مضامني الحمالت االنتخابية، 

مـن خـالل توظيـف تقنيـات تسـعى إىل تحقيـق جملـة من املهـارات واملعـارف والوسـائل، التـي تعمل عىل 
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تحسـني الكفاءة والفاعلية لخدمة برنامج سـيايس أو انتخايب أو مرشـح، من خالل تقديم اسـتجابات حقيقية 

الحتياجـات الناخبـني مختلفـة عـام يفعله التسـويق التجاري يف الرتويج للسـلع.

ثالثًا: األحزاب السياسية ومجاالت التسويق السياسي

يُعـدُّ التسـويق السـيايس تطبيقـاً ملبـادئ التسـويق التجـاري وأسـاليبه يف الحمـالت السياسـية التـي 

تقـوم بهـا األحـزاب، أو األفـراد، أو الكيانـات السياسـية، وتشـمل هـذه األسـاليب: تحليـل السـوق السـيايس، 

وتخطيـط وتنفيـذ الحمالت السياسـية، كام يشـمل التسـويق السـيايس: املعرفة العلميـة باحتياجات ورغبات 

املسـتهلكني املسـتهدفني )الناخبـني(، وتحقيـق رغباتهـم، مـع األخـذ يف االعتبـار أن تبّنـي مفهـوم التسـويق 

السـيايس ال يسـتدعي تطبيق كل وظائفه وأسـاليبه بقدر ما يتطلب تطبيق وظائف وأسـاليب تالئم املوقف 

السـائد، وعـىل ذلـك، فـإن هنـاك تنوعـاً يف املواقـف التـي يطبق فيها التسـويق السـيايس.

وتغطي دراسات التسويق السيايس عدداً من املجاالت الفرعية منها:44

الدراسات السياسية التسويقية التي تتعلق بإدارة حمالت األحزاب واملرشحني.	 

إدارة فريق املتطوعني من قبل األحزاب واملرشحني.	 

موضوعات الوسائط السياسية.	 

املرشـحني 	  شـعبية  لتقييـم  املسـحية  البحـوث  باسـتخدام  وتحليلهـا  السياسـية  السـوق  تقييـم 

واألحـزاب، مبـا يف ذلـك البحـوث التسـويقية خـالل الحملـة االنتخابيـة واالنتخابات واسـتطالعات 

الـرأي، وتحليـل العوامـل التـي تحـدد سـلوك الناخبـني وسـلوك غـري الناخبـني.

التسـويق، 	  السـيايس لألحـزاب واملرشـحني، مبـا يف ذلـك  التسـويق  تنميـة  اسـرتاتيجيات  دراسـة 

واملناظـرات السياسـية املبـارشة التـي تعـرض يف التلفزيـون، وتجزئـة السـوق وتحديـد املواقـع يف 

السـوق.

تحليـل كيفيـة صياغـة أفضـل اسـرتاتيجية لتنفيـذ حمـالت األحـزاب واملرشـحني، وإدارة جامعـات 	 

الضغـط خـالل الحملـة واالنتخابـات، التـي تواجـه املصالـح السياسـية املختلفـة واهتـامم اإلدارة 

الحكوميـة، وإدارة الحمـالت الدامئـة.

مُتّكن من الكشـف عن القضايا املعارصة يف التسـويق السـيايس باسـتخدام وسائل اإلعالم الجديدة، 	 

والصعوبات السياسـية لجمع التربعات، والتسـويق السيايس والدعاية والسياسة املالية.

وقـد وضعـت يف النظـم الدميقراطيـة وجهـات نظـر مختلفـة إلعداد اسـرتاتيجيات وأسـاليب التسـويق 

السـيايس مـن قبـل كل األحـزاب واملرشـحني خـالل كل األوقـات، ويف أي بلـد دميقراطـي توجـد تقاليـد قوية 
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لألحـزاب السياسـية تـدل عـادة عـىل سـعي األحـزاب إىل متثيـل املصالـح السياسـية لناخبيهـا،45 ففـي عـرص 

السياسـة العلامنيـة، اسـتطاعت األحـزاب أن تعتمـد عىل دعـم الناخبني، ليـس انطالقاً مـن األيديولوجيات أو 

الـوالءات التقليديـة، لكـن يتـم بـداًل مـن ذلك حشـد الناخبـني من خـالل قضايا معينـة أو مالمسـة تطلعات 

املواطنـني وطموحاتهـم ألمنـاط حيـاة أفضـل،46 فكـام يجـوز لألحـزاب الرتشـح لتطبيـق رؤيتهـا، والرتكيز عىل 

إقنـاع الناخبـني لالتفـاق معهـم، فهنـاك ثالثـة توجهـات تركـز عليها األحـزاب السياسـية، هي: منحـى املنتج، 

ومنحـى املبيعـات، والتوجـه نحو السـوق، وهناك مامثلة لتطوير ثـالث مراحل من مامرسـة األعامل الحديثة 

عـىل النحـو اآليت، هـي: البيـع، واإلنتـاج، والتسـويق، ومـن املسـلم به عمومـاً، أن مامرسـة األعـامل التجارية 

قـد انتقلـت مـن اإلنتـاج إىل هيمنـة نهج البيـع، ثم إىل الرتكيـز املوّجه  ملصلحـة العمالء أو التسـويق، وخالل 

ـه رجـال األعـامل نحـو اإلنتـاج، وكان رجـال األعـامل منكّبـني عـىل  املرحلـة األوىل مـن الرأسـاملية، كان توجُّ

قضايـا اإلنتـاج، والتصنيـع، والكفـاءة. وبحلـول منتصـف عـام 1950 ظهـرت املرحلـة الثانيـة، مرحلـة التوجه 

إىل املبيعـات، وكان الهاجـس الرئيـي لرجـال األعـامل بيـع ما يتـم إنتاجه. وبحلـول أوائل عـام 1970 ظهرت 

املرحلـة الثالثـة، حيـث بـرزت مرحلـة التوجـه إىل التسـويق وإدراك رجـال األعـامل الحتياجات املسـتهلكني، 

واتضحـت أهميـة البحـوث التسـويقية، وتبنّي عقم محاوالت تسـويق منتجات ال يرغب النـاس فيها. ويعتقد 

بعـض الباحثـني أننـا اآلن عىل وشـك املرحلـة الرابعة، وهـي التوجه إىل التسـويق الشـخيص، وأن التكنولوجيا 
املتاحـة اليوم تسـاعد يف التسـويق لألفراد بشـكل شـخيص.47

وقـد يكـون مـن الـروري يف بيئـة أكـرث تعقيـداً ورسيعة التغـري، تطويـر سياسـة واسـرتاتيجية الحملة 

إىل فـرٍق أكـرث احرتافيـة، وسـعي األحـزاب إىل الناخبـني بهدف زيـادة التحكـم يف املراكز، ووضوح السياسـات 

واالسـرتاتيجيات والرسـالة، وخاصـة أنـه قـد طُرحـت للنقـاش منـذ فـرتة طويلـة القيمـة الوظيفيـة لعضويـة 

األحـزاب يف العلـوم السياسـية، وتبـنّي أنهـا تسـهم يف توريـد وتسـمية املرشـحني للمناصـب، وحشـد الدعـم 
االنتخـايب وتحفيـز املشـاركة، وأصبح من الشـائع أن تصاعـد تكنولوجيا االتصاالت يسـهم يف تعبئة الناخبني.48

وأجـربت التغـريات املجتمعيـة يف الدميقراطيـات األوروبيـة التقليديـة األحـزاب السياسـية عـىل اعتامد 

طرائـق جديـدة لجـذب الناخبـني، بعـد أن ُلوحـظ انخفـاٌض يف تحديـد الحـزب لناخبيـه، وواجهـت األحزاب 

نقصـاً حـاّداً يف عـدد األصـوات، كـام أن تغـرّي الخصائـص االجتامعيـة والدميغرافيـة واالنشـقاقات االجتامعيـة 

والثقافيـة العميقـة شّوشـت عـىل مؤرشات تفضيـالت الحزب املوثوق بهـا، وفتحت رصاعات جديـدة وارتباكاً 
يف التوجهـات القيميـة ويف توقـع السـلوك االنتخـايب لـدى الناخبني.49

تظهـر أهميـة األحـزاب يف الدميقراطيـة التمثيليـة، ويف توفـري توجيهـات ومعلومات عن البنيـة التحتية 

التامسـك  الجمهـور عـن طريـق تحسـني  يفيـد  الحاليـة واملحتملـة لألمـة، وهـذا  السياسـية واالقتصاديـة 

االجتامعـي، واملشـاركة الدميقراطيـة، واملواطنـة الصالحـة، ولـن كان إطـالع الجمهـور عىل القضايا السياسـية 

يعزز مشـاركته السياسـية،50 فإن التسـويق السـيايس ميثّل اسـتمراراً للتقنيات القامئة، واملامرسـات التي تتعزز 

وتُصقـل بالتطـورات التكنولوجيـة، ويف الوقـت نفسـه، ميثـل تغيـرياً جوهريـاً يف التفكـري الحـزيب، ومجموعـة 
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املبـادئ التوجيهيـة، التـي تهيمن عىل السـلوك التنظيمي، ببسـاطة، كان هناك تحّول عميق يف السـلوك العام 

تجـاه النشـاط السـيايس الرسـمي، ومل تعـد األحـزاب تعتمد عىل مسـتويات عاليـة من الدعم الحـزيب، يف ظل 

انخفـاض عضويـة األحـزاب، ومـا أحدثتـه التغـريات الدميغرافيـة مـن تأثـريات عـىل نطاق واسـع يف السـلوك 
االنتخايب.51

وقـد أكـدت جنيفـر ليـس مارشـمنت، أن حـزب العـامل قـام بأكرث مـن مجرد عمليـة اعتـامد  لتقنيات 

جديـدة، حيـث غـرّي الحـزب، باالشـرتاك مـع أحـزاب سياسـة غربيـة عـدة، منهجيـة الطـراز القديـم، أواًل من 

)حـزب موّجـه اإلنتـاج(، إىل )حـزب موّجـه املبيعـات(، وأخـرياً )حـزب موّجـه سـوقياً(، ورأت أن التحـّول من 

التوجـه اإلنتاجـي إىل التوجـه السـوقي يعكـس التغيـريات التـي قامـت بها رشكات رأسـاملية عـدة ناجحة يف 

السـنوات األخـرية، وقـد يكـون هـذا التحّول أسـس لعالقة حقيقيـة تقبلت فيهـا جميع األحـزاب الدميقراطية 
الكـربى بعضـاً مـن أشـكال النظام الرأسـاميل ومحاولـة العمـل بقواعده.52

رابعًا: استراتيجية التسويق السياسي

1. تجزئة السوق السياسية

متيـل منظـامت الخدمـة واألحـزاب إىل اسـتخدام البيانـات الدميغرافيـة والجغرافيـة لألسـواق املجـزأة، 

والقاعـدة الشـائعة املسـتخدمة مـن قبل األحزاب السياسـية هي الوالء، وتصمم عىل اسـتخدام أسـاليب فرز 

األصـوات لتحديـد موقـع مفتـاح الناخبـني، ففـي حـني يتواصـل األنصـار التقليديـون يف بريطانيـا مـن خـالل 

أسـلوب )الطـرق عـىل األبـواب(، يتم حـث الناخبني يف الواليـات املتحدة عرب السـيارات املتجولـة، ويف معظم 

األحيـان يتـم تحديـد نـوع مـن الناخبني هـم الناخبـون العامئـون )Swinging Voters( والناخـب العائم هو 

الناخـب الـذي ليـس لـه والء لحـزب، وهـؤالء الناخبـون هم فئـة مثالية لالسـتهداف؛ ألنهم مـن دون والءات 
حزبيـة، كـام أنـه مـن الصعـب اسـتهدافهم لعدم وجـود ملف دميغـرايف محـدد لهم.53

وتُسـتخدم تجزئـة السـوق يف مجـال األعـامل التجارية، وتعـود تجزئة السـوق واالسـتهداف إىل تحديد 

املسـتهلكني وتصنيفهـم الذيـن يُفـرتض أن يصـل إليهـم املسـّوق ويوّجـه إليهـم املنتـج والحملـة الرتويجيـة، 

وتُسـتخدم التجزئـة مـن قبـل الكثـري مـن الـرشكات التـي تختار عـدم بيـع املنتـج أو الخدمـة إىل كل العمالء 

املحتملـني، ولكـن البيـع ألولئك الذين هم عرضة لرشائه فقط، ويف السياسـة، تتم تجزئة السـوق املسـتخدمة 

تقليديـاً مـن قبـل السياسـيني أيضـاً؛ الختيـار أي قطاعات مـن املواطنني هـي املسـتهدفة واملقصودة.

عـىل سـبيل املثـال، أدرك آل غـور يف وقـت مبكـر مـن عـام 2000 أن حملتـه يجـب أن تسـتهدف 

جـزءاً معينـاً مـن السـوق، هـي الطبقـة الوسـطى يف املجتمـع األمريـي، واتخـذ قـراراً حاسـامً يف العثور عىل 

رسـالة السـتقطاب هـذه الرشيحة، ونظـراً إىل أهميـة القضايا االقتصاديـة يف الحملة االنتخابية الرئاسـية، قرر 

آل غـور اسـتخدام املزيـد مـن الوعـود لفـرص العمـل وتحسـني األجـور لجـذب هـذه الرشيحـة، يف املقابـل، 

ديلترعم ا ست عم  ح   دعم ام هحفع م يسساعم عم او اعم  ح   
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اسـتخدم جـورج دبليـو بـوش يف عـام 2000 اسـرتاتيجية تجزئـة السـوق لتمييز نفسـه عن آل غـور من خالل 
إشـارته إىل آل غـور باعتبـاره )ليرباليـاً(، وكان بوش يسـتهدف الناخبـني الذين أرادوا دعم مرشـح املحافظني.54

مــن جهــة أخــرى، تعتــرب تجزئــة الســوق اســرتاتيجية التســويق البديلــة لتاميــز املنتجــات يف األســواق 

التنافســية، ويعــد متايــز املنتــج االســرتاتيجيَة املفضلــة عندمــا يرتكــز الطلــب عــىل عــروض املنتجــات، ومكانة 

ــن  ــداد صغــرية نســبياً م ــاك أع ــم، وهن ــن التنظي ــة م ــا عــىل درجــة عالي الســوق السياســية توصــف بأنه

األحــزاب تتنافــس عــىل تقديــم خدمــات نوعيــة للناخبــني يف عمليــة مشــابهة لعمليــة تقديــم العطــاءات 

حرصيــة االمتيــاز.

وهنـاك حاجـة إىل تحديـد كيفيـة شـعور املسـتهلكني؛ ألن هـذا يؤثـر يف املجموعـات الدميغرافيـة، ويف 

أمنـاط حياتهـم، ومـا يفكـرون فيه ويتوافرون عليـه من اآلراء واملعتقـدات، وقيمهم ومواقفهم التـي يتبنَّْونها، 

وقـد تـم تحديـد القيـم مصـدراً مهاّمً من خيارات األسـواق السياسـية، يف حـني أن اختيارات املسـتهلك ترفض 
غالبـاً البدائل.55

وتركـز االفرتاضـات يف هـذا الصـدد، عـىل أن السـوق االنتخابيـة ميكـن تقسـيمها إىل فئـات فرعيـة بناء 

عـىل املتغـريات التقليديـة مـن حيث الطبقـة والجنس، كـام أن التجزئة تعنـي أن األطراف الفاعلة السياسـية 

ميكنهـا تحديـد مواقـف الناخبني ومعتقداتهم، وتحويل الرسـالة االنتخابية لتناسـب امللف الشـخيص للناخبني 

الذيـن يتـم اسـتهدافهم للحصـول عىل دعمهم، ولكسـب رؤى مسـبقة يف سـلوك الناخبني، كـام أن التطورات 

التكنولوجيـة، والتمكـن مـن اسـرتاتيجيات التسـويق، وتقديـم املشـورة مـن االسـرتاتيجيني الدوليـني، وزيادة 

توافـر املعلومـات عـن منـط حيـاة الناخبني، تسـتدعي تعزيز الخيـارات واالتجاهات االسـتهالكية يف املامرسـة 
السياسـية العمليـة، لتجزئـة الناخبـني إىل مجموعـات صغـرية ميكن الوصـول إليها والتأثـري فيها.56

وتركـز تجزئـة السـوق عـىل الرتكيبـة السـكانية، والتقنيات السـلوكية والنفسـية، وتعتني بشـكل خاص 

بالسياسـات الوطنيـة السـليمة، والقيـم، واملرشـحني؛ لتكـون أكـرث أهميـة يف تأمني أكـرث األصـوات االنتخابية، 

وتتصـل فوائـد التصويـت بزيـادة االنتـامء والتامسـك االجتامعـي واملشـاركة الدميقراطيـة، ويعتمـد نهـج 

املفاضلـة بـني املنتجـات عـىل اسـرتاتيجية ميزات الخدمـة التقنية بهدف تحقيـق هذه الفوائـد التصويتية، ما 

يعـد إسـهاماً أكـرث فاعليـة مـن قبل املسـّوقني عـرب تجزئـة  الناخبني يف السـوق السياسـية.

2. العالمة التجارية السياسية

إن مفهـوم العالمـة التجاريـة ليـس جديداً عىل االتصاالت السياسـية، فخالل العقديـن األخريين، اعتمد 

السياسـيون واألحـزاب يف بلـدان مختلفـة عىل إدارة العالمـة التجارية لتطوير العـرض الخارجي، ولوحظ عىل 

نطـاق واسـع أن تسـمية حـزب الطبقـة العاملـة يف اململكـة املتحـدة "حـزب العـامل الجديـد"، أو "الطريـق 

الثالـث" يف منتصـف عـام 1990، وبعدهـا، فقـد سـاعدت جزئياً عىل تحقيـق نجاحات مهمـة يف تطوير هذه 
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العالمـة التجاريـة السياسـية، كام اسـتخدم السياسـيون األملان مصطلحـات "العالمة التجاريـة"، أو "العالمات 

التجاريـة" بطريقـة روتينيـة لإلشـارة إىل أنشـطة االتصـال الخاصـة بهـم، وبوصفهـا اسـرتاتيجية مدروسـة من 

قبـل الجهات السياسـية الفاعلة.

وتـرى بعـض وجهات النظر، أن تراجع دور األحزاب السياسـية كأدوات ذات صلة وفائدة مع الجمهور، 

دفعـت التسـويق بوصفـه وسـيلة إىل إعـادة االتصـال عىل نحـو متزايـد ومتنوع مـع الناخبني، وبحيث تنشـأ 
الفـرص لعمليـة بناء )الـوالءات للعالمة التجاريـة(، لتحل محل )الـوالءات الحزبية(.57

ــة  ــة مــن العالمــات التجاري ــة السياســية الشــخصية للمرشــحني أكــرث أهمي وتعــد العالمــات التجاري

لحــزب ســيايس، ومــن ثــم يتــم توظيــف وســائل اإلعــالم واإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم االجتامعيــة يف التســويق 

ــيايس يف  ــال الس ــو االتص ــيون ومحرتف ــد السياس ــزاب، ويعتم ــن األح ــداًل م ــحني ب ــويق املرش ــيايس لتس الس

معظــم األحيــان عــىل العالمــة التجاريــة السياســية لتحســني طريقــة عرضهــم الخارجــي، وخاصــة أن العالمــة 

ــا  ــة، وكونه ــات الفاعل ــل الجه ــن قب ــدة م ــرتاتيجية معتم ــا اس ــاً بوصفه ــى رواج ــية تلق ــة السياس التجاري

تســتجيب ملجموعــة متنوعــة مــن االتصــاالت السياســية املعــارصة، وميكــن الكشــف عــن مســألة إذا مــا 

كانــت العالمــات التجاريــة تعكــس نوعيــة متميــزة مــن السياســيني مــن خــالل استكشــاف التواصــل عــرب 

االنتخابــات التمهيديــة التــي جــرت يف الحــزب الدميقراطــي األمريــي للرئاســة، وتوصــف عــادة حملــة بــاراك 

ــي  ــل مضمــون كّم ــن خــالل تحلي ــة السياســية، م ــات التجاري ــري عــىل العالم ــا برتكيزهــا إىل حــد كب أوبام

لحملــة اإلعالنــات التلفزيونيــة الخاصــة بــه، حيــث اعُتــرب أوبامــا مــن ذوي العالمــات التجاريــة السياســية 

ــد  ــذي ق ــه املرشــح األول، ال ــه بوصف ــزت مكانت ــا مي ــني بأنه ــن املحلل ــدد م ــا ع ــزة، ووصفه ــة واملمي الثقيل

ــة يف نظــر املســتهلك، وهــي  ــة الراقي ــل العالمــة التجاري ــه مياث ــه عــرب وســائل اإلعــالم، كون ــج ل ــم الرتوي ت

اســرتاتيجية بنــاء للعالمــة التجاريــة التــي تتــم خــارج الشــبكات االجتامعيــة.

وتعـد الحملـة االنتخابيـة، وفقـاً ملنظـور العالمـات التجاريـة الخاصـة هـذه، سياسـة داخليـة ومبـدأ 

موجهـاً يف اتصـال املنظـامت السياسـية، وتلعـب دوراً مؤثراً يف العمليـات التنظيمية، وتشـري العالمة التجارية  

يف املجـال السـيايس إىل قيمـة رمزيـة أو انطبـاع نفـي  ملنتـج معـني، أو مجموعة مـن الفوائد غري امللموسـة 

املتصلـة مبنتـج، ومـن ثـم، فالعالمـة التجاريـة تشـمل جوانـب أكـرث ليونـة، مثـل العواطـف أو الـدالالت 
االجتامعيـة يف أثنـاء اسـتخدام املنتـج.58

ــة السياســية رواجــاً بوصفهــا اســرتاتيجية مخططــة مــن جانــب الجهــات  وتالقــي العالمــات التجاري

ــة  ــار املعياري ــم اآلث ــل بعــض العلــامء لتقيي ــة، وقــد اهتمــت أبحــاث االتصــاالت مــن قب السياســية الفاعل

ــة السياســية وتأثريهــا يف الخطــاب الدميقراطــي واملشــاركة السياســية، ويعتمــد الساســة  ــة التجاري للعالم

واملهنيــون يف التواصــل الســيايس، يف كثــري مــن األحيــان، عــىل إدارة العالمــات التجاريــة لتحســني العــرض 

الخارجــي.

ديلترعم ا ست عم  ح   دعم ام هحفع م يسساعم عم او اعم  ح   

Cop
y R

igh
ts 



71 يونيو  2016

3. الفاعلية السياسية في التسويق السياسي

يصـف أدب التسـويق السـيايس مـا يفعلـه السياسـيون للحصـول عـىل أصـوات الناخبني، ولكـن األهم 

مـن ذلـك، اإلحاطـة بآليـات اسـتخدام االسـرتاتيجيات والتقنيـات املسـتمدة مـن األعـامل؛ فالتسـويق ليـس 

مجـرد إطـار تحليـي أو وصفـي، ولكنه يقدم املشـورة العملية للفاعلني السياسـيني، وتوصف إدارة التسـويق 

السـيايس بأنهـا فـن وعلـم إلدارة عمليـة التبـادل السـيايس بنجـاح، فالتسـويق السـيايس وتطبيقاتـه اإلدارية، 
وإدارة التسـويق السـيايس، ميكـن أن تدلنـا عـىل موضوعـات بحثيـة نوعية.59

إن الجانب األسـايس يف نظرية التسـويق السـيايس يأخذ زخمه من املامرسـة القامئة يف املجال السـيايس، 

كـام تتجـىل هذه املامرسـة يف عملية إدارة التسـويق السـيايس، واألنشـطة املتنوعة فيها، مثـل تركيز الحمالت 

عـىل القضايـا السياسـية البـارزة للناخبـني املرتدديـن، مـن خـالل تطبيـق تقنيـات متطـورة وتجزئـة السـوق 

السياسـية، واعتـامد اسـرتاتيجيات التأييـد كجـزء من االتصـاالت التسـويقية املتكاملة، وقد عممـت تطبيقات 

التسـويق السـيايس ملعظـم السياسـيني الدميقراطيـني يف العقديـن األخرييـن، وخاصـة مـع التطـور املتزايـد 

لالتصـال، والرتكيـز عـىل تنظيم التسـويق السـيايس واالسـتعانة باملتخصصني، ومـع ذلك، فإن معظـم الجهات 

الفاعلـة السياسـية بعيـدة كل البعـد عـن وجـود قواعد متكاملـة ومتطورة لفهـم تطبيقات التسـويق التي مل 
تَْنُج مـن النقد السـيايس.60

ويشـمل التسـويق السـيايس العنـارَص اإلداريـة والتخطيـط واملراقبـة، باإلضافـة إىل املسـائل التنظيمية 

قبـل الحمـالت االنتخابيـة ويف أثنائهـا وبعدها، وحتـى يف أثناء الحكم، وتتضمن أنشـطة سياسـية متنوعة، مبا 

يف ذلـك جمـع األمـوال وتعبئة املتطوعني،61 واسـتخدام حزب أو مرشـح لبحوث الرأي والتحليـل البيئي إلنتاج 

القـدرة التنافسـية وتعزيزهـا، التـي تسـاعد يف تحقيـق األهـداف التنظيميـة وإشـباع توقعـات مجموعـات 

مـن الناخبـني مقابـل أصواتهـم،62 وقـد أثـر التسـويق السـيايس يف الحمـالت االنتخابيـة يف الواليـات املتحـدة 

األمريكيـة، واململكـة املتحـدة، وأملانيا، والنمسـا، والدمنارك، وهولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وأسـرتاليا، والسـويد، 

والصـني، ويعتقـد الكثـريون أن اسـرتاتيجية التسـويق تكمـن يف قلـب النجـاح االنتخـايب، ورآه آخرون وسـيلة 

مـن وسـائل الحكم.

وهنـاك مـن يرى أن التسـويق السـيايس يوفـر لألحزاب واملرشـحني إمكانيـة معالجة مخـاوف الناخبني 

املتنوعـة واحتياجاتهـم، حيـث تتضمـن عمليـة التسـويق: التحليـل والتخطيـط والتنفيـذ ومراقبـة الحمـالت 

السياسـية واالنتخابيـة، وهنـاك جانبـان لهـذه العمليـة: تتضمـن األوىل تقنيـات التسـويق التـي تشـمل، عىل 

سـبيل املثـال: اإلعـالن، وأبحـاث السـوق، ووسـائل اإلعـالم، واإلدارة. والثانيـة، عـىل مسـتوى االسـرتاتيجية،63 

واسـرتاتيجية التسـويق، هي خطة العمل التي يتم اسـتخدامها لتنفيذ سلسـلة من األنشـطة التي من شـأنها 

ضـامن النجـاح يف السـوق االنتخابيـة عـىل وجـه التحديـد، ووضـع اسـرتاتيجية التسـويق ضمن دمـج أدوات 

عـدة تسـويقية تعتمـد عـىل تعزيـز موقـف له قدرة عـىل خلق منتـج ابتـكاري، وتبدأ اسـرتاتيجية التسـويق 
الناجحـة يف السياسـة عـرب توظيف املرشـحني القابلـني لالسـتمرار والبقـاء والنجاح.64
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يتكـون التسـويق مـن اإلجـراءات املتخـذة للحصـول عـىل الـردود املطلوبـة، مبـا يف ذلـك االسـتجابات 

السـلوكية، مثـل التصويـت أو الحصـول عـىل دعـم مـن الجمهـور املسـتهدف يف إحـداث تبـادالت ناجحـة، 

وتحليـل املسـوقني ملـا يتوقـع مـن كل طـرف يف الصفقـة، عـىل سـبيل املثـال، األحـزاب والسياسـيون يريدون 

الثقـة وااللتزامـات، والنجـاح االنتخـايب عـىل املـدى الطويـل، أو الـوالء والدعـم أو تكـرار تصويـت الناخبـني 

لهـم، وتعظيـم الدعـم االنتخـايب، ويركـز التسـويق السـيايس عىل تبـادل العالقات، عـرب منظور طويـل األجل، 

لتوجيـه الناخبـني، وتهـدف عالقـة التسـويق إىل بنـاء املصالح طويلـة األجل لجميـع األطراف املعنيـة، كام أن 

اعتـامد نهـج عالقـة التسـويق يف حملـة انتخابيـة، مع املرشـح بصفته مسـؤواًل عـن الحملة، يعني أن املرشـح 

سـوف يكـون حـارضاً ومتفاعـاًل مع السـوق، وأن تدفـق املعلومـات ليـس إىل الناخبني املحتملـني فقط ولكن 
إىل األحـزاب أيضاً.65

السياسـية  األحـزاب  اسـتعانة  إىل  السـيايس  التنظيـم  قـوة  وتراجـع  الناخبـني  والء  تـآكل  أدى  وقـد 

النقلـة  التسـويق، وأسـهمت  مـن  اسـرتاتيجيات ومامرسـات واضحـة  اعتـامد  إىل  ثـم  باملتخصصـني، ومـن 

التكنولوجيـة، خصوصـاً يف السـاحة اإلعالميـة، يف اإلرساع  يف تطويـر التسـويق السـيايس، ومـع ذلـك، فهنـاك 

تحديـات أخـرى مثـل: انخفاض مسـتوى القـوة الجامهرييـة الحزبية، والتقلبـات االنتخابية، فضـاًل عن ضغط 

املنافسـة يف السـوق السياسـية من خالل املنافسـة غري االنتخابية، كام أن االسـتعانة باملتخصصني يف أنشـطة 

اإلدارة السياسـية أسـهمت يف تطويـر أنشـطة التسـويق السـيايس.

إن التسـويق ليـس حـاًل جاهـزاً ولكنه عملية تسـمح بأسـلوب أكـرث فاعليـة وكفاءة لتصميـم الحمالت 

السياسـية وتنفيذهـا، والعـروض التسـويقية لألحـزاب السياسـية والقـدرة عـىل معالجـة مخـاوف الناخبـني 

املتنوعـة واحتياجاتهـم مـن خـالل التحليـل والتسـويق، والتخطيـط، والتنفيـذ ومراقبـة الحمـالت السياسـية 
واالنتخابيـة،66 والتسـويق هـو وظيفـة سياسـية ثابتـة ورضوريـة وميارسـها السياسـيون ضمنـاً أو رصاحـًة.67

ويُجـادل بعـض الباحثـني بأنـه ميكـن تطبيـق منـوذج التسـويق عـرب عالقتـه بالسياسـة عىل مسـتويات 

متعـددة، وأن العالقـات هـي األصـول املهمـة بالنسـبة إىل أي منظمة، وتحتـاج إليها األحزاب السياسـية ومن 

ثـم الرتكيـز عـىل اسـرتاتيجيات طويلـة األجـل؛ لتطويـر العالقـات مـع الناخبـني ورعايتها، ويشـري آخـرون إىل 

أن الحفـاظ عـىل عالقـات مسـتمرة مـع الناخبـني لـه فوائـد لألفـراد املرشـحني، فيـام يـرى بعضهـم اآلخـر أن 

التسـويق منـوذج العالقـة لجهـود جامعـات الضغـط السـيايس أيضاً.

خامسًا: أهم االنتقادات لنظرية التسويق السياسي

تزامـن مـع ظهـور نظريـة التسـويق السـيايس موجـة مـن االنتقـادات، بوصفهـا تفـرغ السياسـة مـن 

مضامينهـا الحقيقيـة، وتُركـز عـىل تطبيـق قوانـني العـرض والطلـب، وتجعلهـا مجـرد منتـج أو سـلعة قابلـة 

للرتويـج والبيـع واالسـتهالك، مـا يعني أنهـا تفتقد القيـم األخالقية واملعنويـة ومصداقية العالقة بـني القيادة 

السياسـية واملواطنـني، ومـن ضمـن االنتقـادات التي ُوجهت إىل التسـويق السـيايس، أنه يُخّفـض من مضامني 
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قيمـة العمليـات الدميقراطيـة،68 بيـد أن نظـام االنتخابـات التمهيديـة يشـجع املرشـحني الحزبيـني يف النظـم 

الدميقراطيـة عـىل تسـويق أنفسـهم كأفـراد، بداًل مـن كونهم أويل قيمـة وأهمية حاملني لرسـالة حزب، حيث 

تظهـر االعتبـارات الشـخصية بوضـوح يف املامرسـة الحزبية، خصوصـاً يف الجانب املتعلق بالحملـة االنتخابية، 

فاألحـزاب السياسـية ال متنـح التزكيـة للمرشـحني ذوي الكفاءات العاليـة؛ نظراً إىل الطابع الشـخيص للحمالت 

االنتخابيـة الراهنـة، وملـن يُتقنـون الحمـالت االنتخابيـة، وهكـذا تتحـول معظـم الحمـالت االنتخابيـة إىل 

منافسـات انتخابيـة بـني املرشـحني وتكـون أهميـة الشـخصيات أعـىل مـن برامـج األحـزاب ورؤاهـا، ويُعرَّض 

الغـرُض الرئيـي مـن االنتخابـات الدميقراطيـة للخطـر؛ ألنهـا ينبغـي أن تكـون عمليـة عقالنيـة يف املداوالت 

حـول القضايـا واملرشـحني واألحـزاب التـي يتطلـع إليهـا املواطنـون. ويرافـق ذلـك كثافـة اسـتخدام تقنيـات 

التسـويق التجـاري والعالقـات العامـة كـرورة يف العمـل السـيايس، وذلـك مـا ال يعـدُّ مسـتغرباً يف مواطـن 

الرأسامليـة. 

ومـن املفارقـات يف هـذا الصـدد، أن السـوق التجاريـة عادة مـا تكون واضحـة املعامل، ولكـن يف املجال 

السـيايس ال وجـود ملثـل هذه السـوق الحقيقية، ويف التسـويق السـيايس ليـس هناك طلب يتميـز مبوضوعية 

وواقعيـة، مثلـام نجـده يف التسـويق التجـاري، وعمليـاً، فـإن التسـويق السـيايس ال يقـّدم حـاًل سـحرياً لـكل 

صعوبـات حشـد الدعـم االنتخايب.

عـىل صعيـد آخـر، مـا زال التسـويق السـيايس يف سـياقه املفهومـي يف طـور التطـور، كونه مجـااًل بحثياً 

حديثـاً نسـبياً، وهـو عىل مسـتوى تأصيلـه املعريف – عربياً عىل األقـل – يتداخل مع اإلنتاج املشـوَّش للبضاعة 

واملنتجـات الثقافيـة الغربيـة التـي نتأخـر يف ترجمـة معانيهـا ودالالتهـا االصطالحيـة، أو ينتقـل التعريـف 

مشوشـاً مـن مصـدره األصـي حـني يصـل إىل مسـتوى املامرسـة السياسـية العربية، كـام هي الحـال يف الكثري 

مـن الـدالالت األمريكيـة، مثـل نظريـة الفـوىض الخالقـة، التـي تُفهـم جوانـب منهـا وتظـل جوانبهـا األخرى 

غـري قابلـة للـرشح أو الفهـم أو التيقـن من مضمونها ومعانيها. مع اإلشـارة إىل أن نظرية التسـويق السـيايس 

املامرسـة واملجّربـة يف الـدول الغربيـة والدميقراطيـة ال تتطابـق يف أدواتهـا وتقنياتهـا وبرامجهـا بالرورة مع 

خصوصيـات السـياقات الوطنيـة العربيـة، مثـل: نوع النظـام االنتخايب، وهيكل املنافسـة الحزبيـة، والتنظيم، 

وجهـود الثقافـة السياسـية والوطنيـة، والنظـام السـيايس الوطني، ووسـائل اإلعـالم؛ ألن جميع هـذه العوامل 

مهمـة وال ميكـن تجاوزها.

خاتمة

بّينـت الدراسـة صعوبـة االتفـاق عـىل تعريـف دقيـق ملفهـوم التسـويق السـيايس؛ نظـراً إىل تعقيدات 

هـذه الظاهـرة السياسـية وتداخالتهـا املتعـددة مـع تخصصات علميـة أخرى، والصلـة الوثيقة بني التسـويق 

والسياسـة يف سـياق مرحلة الحداثة نفسـها التي تعيشـها النظم السياسـية الدميقراطية. وعىل الرغم من أن 

التسـويق السـيايس مصطلح جديد نسـبياً يف أدبيات العلوم السياسـية السـائدة، فإنه يعكس تغلغاًل متزايداً 
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يف املجـال السـيايس، وازديـاد االهتـامم بـه عـىل املسـتويني السـيايس واألكادميـي عـىل حد سـواء، مـا يتطلب 

فهـامً شـمولياً يشـمل البيئـة السياسـية مبجملهـا، وصواًل إىل تعزيز اسـتجابة أكـرب يف العملية السياسـية.

ويتضـح أن تسـلل التسـويق إىل السياسـة يف العقـود األخـرية أسـهم يف زيـادة أدوار إدارة التسـويق 

السـيايس، ولفـت انتباه األحزاب السياسـية والسياسـيني والحكومات ومجموعات الضغـط وجامعات املصالح 

إىل االهتـامم بالتسـويق وتطويـر آلياتـه يف إطـار خطط تسـويقية متكاملة، كام أسـهم التسـويق السـيايس يف 

تحسـني االتصـال بـني السياسـيني والناخبني.

واسـتنتجت الدراسـة أن الحمـالت السياسـية متثـل منوذجـاً نشـطاً مـن أسـاليب التسـويق، لكنها تأخذ 

شـكاًل أكـرث مهنيـة وتطـوراً، مـن خـالل سـعيها إىل تلبيـة احتياجـات ورغبـات الناخبـني، وانتقلـت تطبيقـات 

التسـويق السـيايس مـن كونهـا أداة اتصـال فقـط إىل مجال إلدارة السياسـة بطريقـة متكاملة، وبـدا أن إدارة 

التسـويق السـيايس تُعـدُّ املظلـة النظريـة لتطبيقـات مختلفـة ملفاهيـم التسـويق يف املجـال السـيايس، وذلك 

متاشـياً مـع طبيعـة املـدارس التجاريـة والتسـويقية متعـددة األوجه.

السـيايس، واملامرسـات  التسـويق  إدارة  بـني مفاهيـم  املتبادلـة  العالقـات  تحليـل  لنـا خـالل  وظهـر 

الدميقراطيـة للنظـم السياسـية الحديثـة رضورة البحث عن أطُـر معرفية توضح بدقة مالمـح البنى املفهومية 

لنظرية التسـويق السـيايس.
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ملخص

هدفـت الدراسـة إىل الكشـف عـن أهميـة التكامل بـني إدارة الجودة الشـاملة وتقنيـات إدارة التكلفة 

يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، وتكّون مجتمع الدراسـة مـن فئات ذات 

صلـة مبوضـوع الدراسـة، وهـم العاملـون يف اإلدارة املالية وأقسـام الجـودة أو من يقـوم مقامهم يف عرش من 

الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة يف األردن، أمـا عينـة الدراسـة فبلـغ عددهـم )70( فرداً تـم اختيارهم 

مـن مجتمـع الدراسـة. وتـم اسـتخدام عـدد مـن األسـاليب اإلحصائيـة يف تحليـل البيانـات ضمـن برنامـج 

الـرزم اإلحصائيـة للعلوم االجتامعية )SPSS(، مثل: املتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات املعيارية، واالنحدار 

البسـيط، واالنحـدار املتعـدد، باإلضافـة إىل تحليـل املسـار الحـرج إليجـاد األثر املبارش وغـري املبارش.

وتوصلـت الدراسـة إىل نتائـج عـدة، مـن أهمهـا: وجـود أثـر لعنـارص إدارة الجـودة الشـاملة )تحسـني 

الجـودة، وتخفيـض التكاليـف، ورضـا الزبائـن(، يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة 

األردنيـة، ووجـود أثـر لعنارص تقنيات إدارة التكلفة يف تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية املسـاهمة العامة 

األردنيـة، ووجـود أثـر للتكامـل بـني تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة يف 

تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. وقدمـت الدراسـة عـدداً مـن التوصيـات، 

أبرزهـا: رضورة اسـتمرار الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة يف تطبيـق نظـام إدارة الجـودة 

الشـاملة وتطبيـق تقنيـات إدارة التكلفـة، ومواكبة املسـتجدات يف هـذه التقنيات واختيار ما يناسـب الرشكة 

منهـا ملـا لهـا مـن تأثـري إيجـايب يف تحسـني أدائها.
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المقدمة

نتيجــة للتقــدم الهائــل يف مجــال االتصــاالت واملواصــالت دخــل العــامل حقبــة جديــدة متيــزت بانفتــاح 

املجتمعــات واألســواق عــىل بعضهــا بعضــاً، واشــتدت املنافســة بــني املنظــامت للحصــول عــىل أكــرب قــدر 

ممكــن مــن الزبائــن يف جميــع أنحــاء العــامل. وهــذه الحالــة فرضــت تطــوراً هائــاًل يف مجــال تقديــم الســلع 

والخدمــات مبــا يتناســب مــع أذواق املســتهلكني يف أماكــن وجودهــم وثقافاتهــم. وحتــى تتمكــن املنظــامت 

مــن اكتســاب أكــرب كــّم مــن الزبائــن كان لزامــاً عليهــا أن تقــدم ســلعاً وخدمــات ذات جــودة تتناســب مــع 

ــا بحيــث تضمــن  ــع أنحــاء العــامل، وأن ترتقــي بصناعته ــن ورغباتهــم وتفضيالتهــم يف جمي حاجــات الزبائ

اســتمراريتها يف ظــل املنافســة العامليــة. وأكــد ذلــك النعيمــي وآخــرون )2009(، حيــث ذكــر “يف ظــل بيئــة 

التصنيــع الحديثــة أصبــح تحقيــق الجــودة ليــس مكلفــاً وإمنــا املكلــف هــو عــدم تحقيقهــا، لذلــك أصبحــت 

الجــودة رضوريــة، ويجــب توافرهــا يف أي رشكــة ترغــب يف تحقيــق أهــداف النمــو والتــوازن واالســتقرار يف 

الســوق”.

وبرغـم تعـدد تعريفـات الجـودة ومفاهيمهـا فإنه يوجد هناك شـبه اتفـاق عىل مسـمى إدارة الجودة 

يف إدارة الجـودة الشـاملة. وأشـار عقيـي )2001( إىل أن إدارة الجـودة الشـاملة هـي فلسـفة إداريـة حديثة 

تأخـذ صـورة منهـاج أو نظـام إداري شـامل مبنّي عىل أسـاس إحداث تغيـريات جذرية داخـل املنظمة للفكر 

والسـلوك واملفاهيـم اإلداريـة ومنـط القيادة اإلداريـة واألداء، وكل يشء فيها؛ بهدف تطويـر مكونات املنظمة 

كافـة وتحسـينها بهـدف الوصـول إىل أعـىل جـودة ملخرجاتهـا مـن سـلع وخدمـات، وبأقـل كلفـة، وبالتـايل 

تحقيـق أعـىل درجـات الرضـا للزبائـن مـن خـالل إشـباع حاجاتهـم ورغباتهـم. وعـرف جـودة )2009( إدارة 

الجـودة الشـاملة بأنهـا: مجموعـة مـن التنظيـامت االسـرتاتيجية طويلـة األجـل تسـاعد اإلدارة عـىل توفـري 

مبـادرات تحسـني مسـتمرة مـن خـالل جميـع أقسـام اإلنتـاج، وأن مامرسـات الجـودة تعمـل عـىل التكامـل 

والتنسـيق بـني عـدد مـن األسـاليب واملبـادئ اإلداريـة املختلفـة، بحيـث تصبح مامرسـة عنارص الجـودة من 

قبـل جميـع أقسـام املنظمـة هدفـاً يسـعى إىل تحقيقـه الجميع.

وحـدد عقيـي )2001( أهـداف إدارة الجـودة الشـاملة مبـا يـأيت: زيـادة القـدرة التنافسـية للمنشـأة، 

وزيـادة كفـاءة املنشـأة بإرضـاء الزبائـن والتفـوق والتمّيـز عىل املنافسـني، وزيادة إنتاجية املنشـأة وتحسـني 

مسـتوى أدائهـا، وزيـادة حركيـة املنشـأة ومرونتهـا يف تعاملها مع املتغريات، وزيادة ربحية املنشـأة وتحسـني 

اقتصادياتهـا. وذكـر الدرادكـة والشـبي )2002( أن هنـاك الكثري من العوامل التـي أدت إىل االهتامم بالجودة 

الشـاملة، وهـي: العوملـة وانفتـاح األسـواق عـىل الصعيـد العاملـي، وزيـادة حـدة املنافسـة بـني املنظـامت، 

وزيـادة االتجـاه نحـو الخصخصـة، وتحـول بعـض الـدول الناميـة إىل دول متطـورة، مثـل: كوريـا الجنوبيـة 

وإندونيسـيا. وتايوان 

إال أن املسـتهلك يطلـب السـلع ذات الجـودة العاليـة بأسـعار مناسـبة، مـا جعـل املنظامت تفكـر ملّياً 

يف كيفيـة تحقيـق أعـىل درجـات الجودة بأسـعار مناسـبة ومنافسـة، األمر الذي اسـتدعى املنظامت للسـعي 
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إىل تقليـل التكاليـف بينـام تسـعى إىل تحسـني الجـودة يف الوقـت نفسـه. وهذا قاد إىل ما يسـمى »محاسـبة 

التكاليـف«، وذلـك بتوظيـف عـدد من تقنيـات إدارة التكلفـة كمسـتجدات حديثة لرتشـيد التكاليف يف ظل 

إدارة الجـودة الشـاملة. وبنـاًء عـىل ذلك تسـعى هذه الدراسـة إىل بيـان أهمية التكامل بني تقنيات محاسـبة 

التكاليـف وإدارة الجـودة الشـاملة وترابطهـا يف خدمة الـرشكات الصناعية املسـاهمة األردنية.

مفهوم إدارة التكلفة 
عـرف باسـيي )2001( إدارة التكاليـف بأنهـا »عبـارة عـن مجموعـة من األنظمـة التي ميارسـها املديرون 

 Horngren عنـد التخطيـط القصـري األجـل والطويل األجـل، فضالً عن الرقابـة عىل التكاليـف«. بينام عرفهـا

)2006( بأنهـا “األداء والجهـد املبـذول مـن قبـل التنفيذيـني وغريهـم يف مجال إدخال وتضمـني وربط الكلف 

منطقيـاً بوظيفتـي التخطيـط والرقابـة، وعىل املديـني القصري األجل والطويـل األجل”. 

ومن ضمن التقنيات التي تستخدم في إدارة التكاليف:

ضغـط أو منحنـى اإلنتـاج أو اإلنتاج يف الوقت املحـدد )Lean Production(: اعترب Morse )2003( أن . 1

ضغـط أو منحنـى اإلنتاج أو اإلنتاج يف الوقـت املحدد (Lean Production(  يعترب إحدى تقنيات إدارة 

محاسـبة التكاليـف، وقـد عرفهـا بأنهـا “فلسـفة شـاملة إلدارة املخـزون، تركز عـىل سياسـات وإجراءات 

ومواقـف مـن قبـل املديريـن، ينتـج عنهـا اإلنتاج الكفء لسـلع عاليـة الجـودة، مع املحافظـة عىل أدىن 

 Lean Production مسـتوى ممكـن مـن املخزون”. بينـام يعترب الجامل ونور الديـن )2005( أن تقنيـة

تقـوم عـىل أسـاس اسـتبعاد كل أنـواع املخـزون وتخفيـض وقـت االنتظـار باعتبارهـا أنشـطة ال تضيـف 

قيمـة. وذكـر ,.Weygandt et. al )2013( أن هـذه التقنيـة لهـا منافـع عـدة، كاآليت: تخفيـض األمـوال 

املجمـدة يف املخـزون أو إلغاؤهـا، وتخفيـض التلـف، وبالتـايل تخفيـض تكاليـف التلـف، وتعزيـز جودة 

املنتـج، وتخفيـض تكاليـف إعـادة التصنيـع أو إلغاؤهـا، وتوفـري يف تكاليـف اإلنتـاج، وذلـك مـن خـالل 

تطويـر تدفق السـلع خـالل العمليات.

تقنيـة التكلفـة عـىل أسـاس األنشـطة ))Activity Based Costing )ABC(: باسـيي )2001( وضح أن   .2

تقنيـة ABC تقـوم عـىل أسـاس الرتكيـز عـىل األنشـطة، حيـث يتـم تجميـع كلـف األنشـطة عىل شـكل 

مجمعـات تسـمى مجمعـات الكلـف (Cost Pools(، وذلـك عـن طريـق تخصيـص كلف األنشـطة عىل 

املنتجـات أو الخدمـات وفقـاً ملسـببات التكلفـة باالعتـامد عـىل معيـار السـبب/األثر الـذي يهـدف إىل 

 Drury تحقيـق أكـرب قـدر مـن العدالة يف تخصيص التكاليف وأكرب قدر من الدقـة يف التخصيص. وعرف

)2005( تقنيـة ABC بأنهـا “نظـام يفرتض أن التدفقات النقدية الخارجة تكـون للحصول عىل تجهيزات 

املـوارد، التـي تسـتهلك فيـام بعد بواسـطة األنشـطة؛ مبعنى أن األنشـطة تسـبب الكلـف، وأن املنتجات 

أو الخدمـات تحقـق الطلـب عـىل األنشـطة”. وحـدد ,.Weygandt, et. al )2013( إجـراءات عمـل 

تقنيـة ABC كاآليت: تحديـد وتصنيف األنشـطة الرئيسـية الداخلة يف تصنيع منتجـات معينة، وتخصيص 
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التكاليـف الصناعيـة غـري املبـارشة لتحديـد مجمعات كلف مناسـبة للنشـاط، وتحديد موجهـات الكلف 

لـكل نشـاط، واحتسـاب معـدل التكلفـة غري املبـارشة لكل موجهـة، وتخصيـص التكاليـف الصناعية غري 

املبـارشة لـكل مجمـع تكلفة نشـاط عـىل املنتجات.

تقنيـة التكلفـة املسـتهدفة )).Target Cost )T.C(: رأى الذهبـي والغبـان )2007( أنـه ميكـن تنفيـذ   .3

تقنيـة T.C بخطـوات عـدة كاآليت: تحديـد السـعر املسـتهدف، وتحديـد الربـح املسـتهدف، وتحديـد 

التكلفـة املسـتهدفة، واسـتخدام هندسـة القيمـة لتحديـد طـرق تخفيـض تكلفـة املنتـج، واسـتخدام 

التحسـني املسـتمر يف التكاليـف ورقابـة العمليـات التشـغيلية، والتخفيـض املسـتهدف للتكلفـة، حيـث 

يتمثـل الفـرق بـني التكلفـة املبدئيـة للمنتـج والتكلفـة املسـتهدفة بالتخفيـض املنشـود، الـذي تسـعى 

املنظمـة إىل تحقيقـه لتدعيـم ربحيتها. وقـد عرف Horngron )2012( تقنيـة T.C بأنها “إحدى أدوات 

إدارة التكلفـة يف ظـل البيئـة التنافسـية؛ ألنهـا تسـتهدف ثالثـة عنارص تنافسـية رئيسـية، هي: “السـعر، 

والنوعيـة، والكلفـة” إىل جانـب “اإلبـداع”، ومن أجل تحقيـق التخفيض الحقيقي للتكلفـة تدخل تقنية 

هندسـة القيمـة عـن طريـق اسـتخدامها ملـا يسـمى “التحليـل الوظائفي”.

تقنية هندسة القيمة ))Value Engineering )V.E(: عرف Hilton )2011( تقنية V.E بأنها “األسلوب   .4

الـذي عـن طريقـه تسـتطيع املنظمـة تخفيـض التكلفة املبدئيـة إىل التكلفـة املسـتهدفة؛ ألن كل عنرص 

مـن املنتـج يدخـل لتحديـد كيف ميكن تخفيـض التكلفة مع املحافظـة عىل جودة املنتـج وأدائه”. بينام 

ذكـر Horngron )2012( أن هندسـة القيمـة تحقـق أهدافها يف التكلفة املسـتهدفة مـن خالل: تحديد 

تصاميـم املنتـج املحسـنة، التـي تخفـض كلـف الصنـع وكلـف األجـزاء، وإلغـاء الوظائف غـري الرورية 

التـي تزيـد كلـف املنتـج. فهندسـة القيمـة تعتمد عـىل التحليـل الوظائفي لتحديـد الوظائف الرئيسـية 

والخصائـص املفضلـة للمنتـج ودراسـة مكوناته وأجزائـه، ومن ثم تقييـم البدائل، مبا فيهـا تعديل املنتج 

أو اسـتحداث منتجـات بديلـة، إذ تقـارن كلـف هذه البدائل مبا يكون املسـتهلك مسـتعداً لدفعه مقابل 

هـذه املنتجات.

 )2007( Atkinson and Kaplan عـرف :)Theory of Constraints )TOC(( 5.  تقنيـة نظريـة القيـود

بأنهـا مدخـل إداري يتجـه نحـو تعظيـم الربـح طويـل األمد من خـالل إدارة تهتـم مبعالجـة االختناقات 

التنظيميـة أو املـوارد النـادرة. بينـام وضـح Hilton )2009( أن مبـادئ تطبيق نظرية القيـود كاآليت: إن 

مسـتوى املخرجـات املتحققـة عـىل مسـتوى املـوارد غري املقيدة يتحدد مبسـتوى مـوارد النظـام املقيدة، 

وأن الرتكيـز عـىل التدفـق املتزامـن بـدل الرتكيـز عىل تـوازن الطاقات.

تقنيـة بطاقـة األداء املتوازنـة ))Balanced Scorecard )BSC(: زويلـف ونـور )2005( أكـدا أن عـىل   .6

املنظـامت، ومـن خـالل رؤيتهـا االسـرتاتيجية، عدم الرتكيـز عىل قيـاس الجوانب املالية )امللموسـة( فقط 

لقيـاس األداء، بـل عليهـا الرتكيـز عـىل املقاييـس غـري امللموسـة أيضـاً، واسـتخدام تقنيـة بطاقـة األداء 

املتوازنـة، لخلـق قيمـة للمنظمـة مـن خـالل تكامـل مكوناتهـا املتمثلـة يف الفـرص الحاليـة واملسـتقبلية.
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التكامل بين إدارة الجودة وإدارة محاسبة التكاليف:

متتــاز البيئــة املعــارصة بتحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية املتمثلــة يف )الكلفــة، والجــودة، والوقــت، 

ــذه  ــتطيع إدارة ه ــي تس ــك الت ــة، وتل ــذه البيئ ــل ه ــزة يف مث ــامت املتمي ــدد املنظ ــي تح ــكار(، الت واالبت

ــز بهــا مــن أجــل ضــامن النجــاح والبقــاء، وقــد ال يكــون هــذا النجــاح كافيــاً يف مواجهــة  العوامــل والتمّي

التغيــري املتســارع والتعقيــد مــن دون التوجــه نحــو التكامــل بــني أطــراف البيئــة. ويف ضــوء تلــك النظــرة 

الشــمولية يجــب أن تظهــر بــوادر التغيــري يف النظــم اإلداريــة، وال ســيام النظــم املحاســبية، فــإن الجــودة 

ــة تكامــل أنظمــة الجــودة وإدارة  ــاة املنظــامت، وإن محاول وإدارة الكلــف عنــرصا نجــاح حاســامن يف حي

ــة رئيســية لبقــاء املنظــامت واســتمرارها. الكلــف متثــل محاول

ــكل  ــدم بش ــاملة تخ ــودة الش ــع إدارة الج ــة م ــات إدارة التكلف ــن تقني ــل كلٍّ م ــة تفاع وإن حصيل

ــن(،  ــة يف )تحســني الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا الزبائ أســايس يف تحقيــق أهــداف TQM املتمثل

ــف أو  ــض التل ــايل تخفي ــا، وبالت ــة كله ــج واملنظم ــودة للمنت ــول إىل الج ــعي للوص ــالل الس ــن خ ــك م وذل

إلغــاؤه، ومــن ثــم تكاليــف التلــف لتخفيــض إجــاميل تكاليــف اإلنتــاج، ومبــا يحقــق ميــزة تنافســية للمنظمة 

وضــامن التحســني املســتمر والشــامل فيهــا لــكل قطاعــات املنظمــة، مبــا يحقــق البقــاء والنمــو والتــوازن يف 

الســوق وزيــادة اإلنتاجيــة والحصــة الســوقية، وهــو مــا ينعكــس عــىل تخفيــض التكاليــف وتعظيــم األربــاح 

وتحســني املركــز التنافــي وصــواًل إىل إرضــاء الزبائــن.

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسـة إىل تحديد أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة الشـاملة TQM )تحسـني الجودة، 

وتخفيـض التكاليـف، ورضـا الزبائن( عـىل الرشكات الصناعية املسـاهمة العامة األردنية، وإىل أي مــدى يؤثر 

تكامـل عنـارص إدارة الجـودة الشـاملة TQM مع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفة املتمثلة )نظـام اإلنتاج يف 

الوقـت املحـدد، والتكاليـف عـىل أسـاس األنشـطة، والتكلفة املسـتهدفة، وهندسـة القيمـة، ونظريـة القيود 

وبطاقـة األداء املتوازنـة( يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. كـام هدفـت هـذه الدراسـة إىل 

تقديـم توصيـات للـرشكات املعنية حـول أهمية التكامـل والرتابط بـني إدارة الجودة الشـاملة وتقنيات إدارة 

التكلفـة وأثرهـام يف خدمـة الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة يف تقليـل التكاليـف التشـغيلية 

للعمليـة اإلنتاجيـة. باإلضافـة املسـاهمة بـاألدب النظري حـول تطوير األداء.

أهمية الدراسة 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أنهــا محاولــة لتوضيــح أهميــة التكامــل بــني إدارة الجــودة الشــاملة 

ــت  ــة، وأتاح ــة األردني ــاهمة العام ــة املس ــرشكات الصناعي ــني األداء يف ال ــة يف تحس ــات إدارة التكلف وتقني

ــني  ــط ب ــل والرتاب ــات التكام ــة عالق ــة ملعرف ــرشكات الصناعي ــني يف ال ــن التنفيذي ــادة واملديري ــة للق الفرص
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إدارة الجــودة الشــاملة )TQM( وتقنيــات إدارة التكلفــة. وقــد تشــكل هــذه الدراســة خطــوة عــىل طريــق 

مناقشــة األدب النظــري والعمــي حــول أهميــة كلٍّ مــن إدارة الجــودة الشــاملة وتقنيــات إدارة التكلفــة يف 

تطويــر أداء الــرشكات. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 تكمــن مشــكلة الدراســة يف وجــود الكثــري مــن املنظــامت التــي مــا زالــت تخــى الدخــول يف عــامل 

التصنيــع الحديــث )ألســباب تتعلــق بعــدم قدرتهــا عــىل التحكــم يف األســواق وقــرارات التســعري، وبالتــايل 

ــف(،  ــض التكالي ــة يف خف ــاً تقليدي ــا طرق ــب اعتامده ــف، إىل جان ــم يف التكالي ــىل التحك ــدرة ع ــدم الق ع

ــاً يف ظــل ظــروف املنافســة الشــديدة، حيــث  عــىل الرغــم مــن أن دخــول هــذا العــامل أصبــح أمــراً حتمي

أثــرت تلــك البيئــة يف محاســبة التكاليــف، وذلــك بظهــور مســتجدات إلدارة التكلفــة، وهــي )تقنيــات إدارة 

التكلفــة(، التــي عــن طريقهــا يصبــح يف اإلمــكان إدارة التكاليــف وتخفيضهــا وصــواًل إىل الريــادة يف التكلفــة 

مــن خــالل تكامــل عمــل تلــك التقنيــات مــع نظــام إدارة الجــودة الشــاملة يف املنظــامت. وبنــاء عــىل ذلــك 

ميكــن صياغــة مشــكلة الدراســة يف األســئلة اآلتيــة:

أوالً: هل تؤثر عنارص إدارة الجودة الشاملة )تحسني الجودة، وتخفيض التكاليف، ورضا الزبائن( يف تحسني 

األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية؟ 

ويشتق من هذا السؤال الرئيي األسئلة الفرعية اآلتية:

هل تؤثر إدارة الجودة الشاملة من خالل تحسني الجودة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة . 1

العامة األردنية؟

الصناعية . 2 الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  التكاليف  تخفيض  خالل  من  الشاملة  الجودة  إدارة  تؤثر  هل 

املساهمة العامة األردنية؟

هل تؤثر إدارة الجودة الشاملة من خالل رضا الزبائن يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة . 3

العامة األردنية؟

العامة  املساهمة  الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  التكلفة  إدارة  تقنيات  استخدام  يؤثر  هل  ثانياً: 

األردنية؟

ثالثاً: هل تؤثر عنارص إدارة الجودة الشاملة واستخدام تقنيات إدارة التكلفة يف تحسني األداء يف الرشكات 

الصناعية املساهمة العامة األردنية؟
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فرضيات الدراسة 
استناداً إىل مشكلة الدراسة الواردة سابقاً، فإن فرضيات الدراسة تكون كاآليت: 

:HO1 الفرضية الرئيسية األولى

ال يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة TQM )تحسني الجودة، وتخفيض التكاليف، ورضا الزبائن( يف 

.)α≥0.05) تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية، عند

وتقسم هذه الفرضية إىل الفرضيات الفرعية اآلتية:

:HO1-1 الفرضية الفرعية األولى

ال يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة )تحسني الجودة( يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة 

.)α≥0.05) العامة األردنية، عند

:HO1-2 الفرضية الفرعية الثانية

الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  التكاليف(  )تخفيض  الشاملة  الجودة  إدارة  لتطبيق  أثر  يوجد  ال 

.)α≥0.05) املساهمة العامة األردنية، عند

: HO1-3 الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة )رضا الزبائن( يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة 

.)α≥0.05) ،العامة األردنية عند

:HO2 الفرضية الرئيسية الثانية

ال يوجد أثر الستخدام تقنيات إدارة التكلفة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية، 

.)α≥0.05) عند

:HO3 الفرضية الرئيسية الثالثة

ال يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة يف التكامل مع استخدام تقنيات إدارة التكلفة يف تحسني األداء يف 

.)α≥0.05( الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية، عند

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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المتغيرات التابعةالمتغيرات المستقلة

TQM إدارة الجودة الشاملة  

تحسني الجودة. 1

تخفيض التكاليف. 2

رضا الزبائن. 3

تحسني األداء 

يف الرشكات الصناعية املساهمة 

العامة األردنية

تأثري مبارش

تأثري غري مبارش

HO1

أنموذج الدراسة
 الشكل  )1(

أنموذج الدراسة

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: 
إدارة الجودة الشاملة TQM: مدخل فكري وثقايف لضامن جودة الرشكة يف جميع مراحلها بدءاً من املواصفات 

عىل  وتعتمد  الالحقة،  واملراحل  اإلنتاجية  والعمليات  بالتصميم  مروراً  الزبون،  مبتطلبات  تعتني  التي 

تكامل جميع األنشطة، ويشرتك يف مامرستها جميع العاملني، ويف مقدمتها اإلدارة العليا التي تقود إىل 

التحسني املستمر للمنتجات )الدرادكة، الشبي، 2002، 4(.

تقنيات إدارة التكلفة: هي مجموعة اإلجراءات املتخذة من قبل املديرين سعياً إىل تحقيق رضا الزبائن، إىل 

.)Horngren, 2006, 991) جانب تخفيض التكاليف ومراقبتها بصورة مستمرة

اإلنتاج يف الوقت املحدد: ذلك النظام الذي يعمل عىل تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل اإلزالة قدر اإلمكان 

تأخريات اإلنتاج واملخزون؛ أي إنه يسعى من أجل التخلص من الضياع يف املواد خالل العملية اإلنتاجية، 

ابتداء من التصميم إىل حني تسليمه إىل الزبون )اليعقوب، 2009(.

من  نشاط  لكل  املبارشة  غري  الكلف  بتجميع  أوالً  يقوم  الذي  النظام   :ABC األنشطة أساس  التكلفة عىل 

أنشطة املنظمة، ثم يخصص كلف األنشطة عىل املنتجات أو الخدمات أو األهداف األخرى التي تسبب 

.) Horngen, 2005: 131( األنشطة

تقنيات إدارة التكلفة

متغير وسيط
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التكلفة املستهدفة (T.C(: إحدى تقنيات إدارة التكلفة املوجهة نحو السوق، إذ يتم استعاملها يف بداية حياة 

املنتج –املرحلة املبكرة من دورة حياة املنتج- لتعزيز الربحية واإلنتاجية بشكل عام )الذهبي والغبان، 

.)2007،236

هندسة القيمة (V.E(: التقويم املنظم لجميع جوانب وأنشطة البحث والتطوير وتصميم املنتجات وعمليات 

الزبائن  احتياجات  تلبية  مع  التكاليف  تخفيض  بهدف  الزبائن،  وخدمة  والتوزيع  والتسويق  اإلنتاج 

.)Horngron, 2003, 417(

نظرية القيود (TOC(: مدخل إداري يتجه نحو تعظيم الربح طويل األمد من خالل إدارة تهتم مبعالجة 

.)Hilton, 2009, 224(  االختناقات التنظيمية أو املوارد النادرة

بطاقة األداء املتوازنة (BSC(: تعد نظاماً إدارياً وخطة اسرتاتيجية لتقييم أنشطة املنشأة وأدائها وفق رؤيتها 

الداخلية،  العمليات  العمالء، وفاعلية  املالية ورضا  الجوانب  النظام ما بني  واسرتاتيجيتها، ويوازن هذا 

وجوانب التعلم والتطوير واإلبداع يف املنشأة )زويلف، ونور، 2005(.

تحسني األداء: الفعل الذي يقود إىل إنجاز األعامل كام يجب أن تنجز، والذي يتصف بالشمولية واالستمرار، 

ومن ثم فهو بهذا املعنى يعترب املحدد لنجاح املنظمة وبقائها يف أسواقها املستهدفة )الغالبي، وإدريس، 

.)2009

الدراسات السابقة:
تسمى . 1 املنافسة  مجال  يف  جديدة  نظرية  بعرض  قامت   :)Cooper & Raiborn, 2002) دراسة 

تقديم  عىل  قدرتها  عىل  تعتمد  للرشكة  التنافسية  املزايا  أن  عىل  تقوم  التي  املواجهة«،  »اسرتاتيجية 

منتجات ذات مستويات عالية الجودة ولها مستويات أداء وظيفي مرتفعة يف ظل أقل تكلفة ممكنة. 

عنارص  ثالثة  بني  التوازن  تحقيق  هو  الحالية  التنافسية  البيئة  يف  النجاح  مفتاح  أن  الدراسة  وأكدت 

أساسية هي: التكلفة )السعر(، والجودة، واألداء الوظيفي. وعرضت الدراسة مثانية أساليب تساعد عىل 

القيمة، وسلسلة  املستهدفة، وهندسة  التكاليف  األساليب:  بني هذه  السابقة، ومن  األهداف  تحقيق 

القيمة، والتكاليف املطورة. وتم تطبيق الدراسة عىل عرشين رشكة يابانية، واستخلصت الدراسة أن 

ذلك يتم من خالل أسلوب إعادة الهندسة للمنتج بإحالل مكونات أقل تكلفة مكان املكونات األكرث 

تكلفة، بحيث تظل كفاءة املنتج ثابتة عىل مستوى الجودة واألداء الوظيفي. وأظهرت النتائج أن قدرة 

ولها  الجودة  عالية  مستويات  ذات  منتجات  تقديم  عىل  قدرتها  عىل  تعتمد  املنافسة  عىل  الرشكات 

مستويات أداء وظيفي مرتفعة يف ظل أقل تكلفة ممكنة، وهذا لن يتأىت إال بتحقيق التوازن بني التكلفة 

والجودة واألداء الوظيفي.
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دراسة (زويلف ونور، 2005(: هدفت الدراسة إىل إظهار أهمية بطاقة األداء املتوازن وآلية تطبيقها، . 2

مع بيان كيفية مساهمتها بتحويل اسرتاتيجية املنشأة إىل لغة مشرتكة بني األفراد العاملني فيها، من 

خالل صياغة مقاييس لألداء وفقاً لبطاقة األداء املتوازن، ومعرفة مدى استخدام تلك البطاقة لتقييم 

وتقويم األداء االسرتاتيجي يف قطاع املصارف األردنية. وتبني أن هناك انعكاسات إيجابية للربط بني 

مقاييس األداء وعملية تقوميه واملساهمة يف تحقيق أهداف املنظمة االسرتاتيجية. وأوصت برورة 

تطبيق نظام بطاقة األداء املتوازن بشكل متكامل وفقاً لهيكل بطاقة األداء املتوازن.

الشاملة يف . 3 الجودة  أثر تطبيق مفهوم  هدفت إىل تعرف   :)karia & Abu Hassan, 2006) دراسة

بعض املتغريات املتعلقة بالعمل )االنغامس الوظيفي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي(، يف منظامت 

القطاع العام والخاص يف ماليزيا. وتوصلت الدراسة إىل نتائج، كان من أهمها: وجود أثر إيجايب لتطبيق 

مفهوم الجودة الشاملة يف )االنغامس الوظيفي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي(. وأوصت الدراسة 

الشاملة بشكل شامل وهادف نحو تحسني  الجودة  إدارة  أبعاد  بزيادة االهتامم والوعي بتطبيق كل 

األداء التنظيمي. 

دراسـة (Wysocki & Lueck, 2006(: هدفـت إىل تطبيـق نظـام “يف الوقـت املحـدد”، وذلك يف مجال . 4

األعامل التجاريـة، ومتـت الدراسـة عىل مجموعـة من املستشفيات يف الواليات املتحدة، وبيّنت الدراسـة 

أن اسـتخدام نظـام “الوقـت املحـدد” أدى إىل خفـض التكاليـف وتحسـني نوعيـة الخدمـة عـن طريـق 

 Just"تخفيـض املخـزون، وتوفـري األدوية وتسـلّمها حسـب الحاجـة إليها، عىل خالف اسـتخدام نظـام الـ

in Case"، الـذي يعمـل عىل تشـجيع األدويـة وتخزينهـا يف مسـتودعات املستشفى اسـتعداداً للحاالت 

الطارئـة. وأوصت الدراسـة باسـتخدام نظـام الوقـت املحـدد يف املستشفيات األمريكية.

دراسـة (Gheorghina & Denisi, 2008(: هدفـت إىل تحسـني اإلنتاجيـة مـن خـالل عمليـات إعـادة . 5

التفكـري بالعمليـات واملنتجـات باسـتمرار. وتـم إجـراء الدراسـة عـىل منظـامت عـدة تهتـم بالزبائـن. 

وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن هنـاك نوعـني مـن جـودة املنتـج: جـودة التصميـم، وجـودة املطابقـة. 

وأوصـت الدراسـة بـرورة احـرتام املنظـامت املنهـج العلمـي يف تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة مـن 

أجـل الوصـول إىل التحسـني املسـتمر يف جميـع أنشـطة املنظمـة.

أثر تطبيق نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد عىل تعظيم . 6 دراسة (اليعقوب، 2009(: هدفت إىل تعرف 

جودة  وتحسني  اإلنتاج،  تكاليف  )تخفيض  خالل  من  األردن  يف  املساهمة  الصناعية  الرشكات  ربحية 

املنتج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافي، وتخفيض عامل الوقت(. كام اهتمت الدراسة 

بتطوير األساليب التكنولوجية، والتوسع باستخدامها يف الرشكات الصناعية املساهمة يف األردن مبا يتالءم 

مع متطلبات تطبيق النظام يف الرشكات املدروسة، والعمل عىل تزويد الرشكات الصناعية املساهمة يف 

األردن بالكوادر البرشية املؤهلة والقادرة عىل تطبيق نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد.
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دراسة (Ada & Zengin, 2010(: هدفت إىل استرشاف دور التكاليف املستهدفة يف إدارة تكاليف . 7

املنتج مع تعزيز مواصفات الجودة التي من شأنها تلبية متطلبات العمالء. واستخدمت الدراسة املنهج 

نتائج  وأظهرت  تحليلها.  عىل  والعمل  بالدراسة  املتعلقة  البيانات  جمع  خالل  من  وذلك  التحليي، 

 QFD-TC)Quality Function الدراسة أن عملية نرش وظيفة الجودة من خالل التكلفة املستهدفة

كبري،  التكاليف بشكل  يقلل من  ما  التكاليف،  Deployment - Target Cost( هي رضورية إلدارة 

وهذا يتطلب مشاركة فعالة من جميع اإلدارات لتحقيق التكلفة املستهدفة التحسني املستمر يف تكلفة 

املنتج، وأخرياً تم دمج عملية QFD-TC يف تصميم املنتجات وتطويرها إىل جانب املحاسبة وتحليل 

التكاليف. وإن التنفيذ الفعال للتكلفة املستهدفة يعتمد عىل تحليل إدارة العمليات.

األداء . 8 بطاقة  بني  السببية  العالقة  توضيح  إىل  هدفت   :)Jang Chi & Feng Hung, 2010) دراسة

رشكات  من  مجموعة  عىل  الدراسة  واألداء. وأجريت  االسرتاتيجي  الهدف  إنجاز  وتعزيز  املتوازن 

الربمجيات يف تايوان بواسطة االستبانة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الرشكات التي استخدمت بطاقة 

األداء املتوازن متيل إىل تحقيق أهدافها بشكل أفضل من غريها. وأظهرت النتائج أيضاً أن تنفيذ إدارة 

بطاقة األداء املتوازن يعزز إنجاز األهداف االسرتاتيجية واألداء. 

دراسة (Singh, 2010(: هدفت إىل استعراض مامرسات إدارة الجودة الشاملة املختلفة، مبا يف ذلك . 9

الشاملة  الجودة  إدارة  مامرسات  بني  العالقة  الستكشاف  الهندية  الدوائية  الصناعات  يف   ISO تنفيذ 

وأداء الرشكة. واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل األدوية املصنعة يف الهند يف مخترب متخصص للكشف 

عن نوعيتها. وأظهرت نتائج الدراسة أهمية تنفيذ مامرسات الجودة الشاملة وأثرها اإليجايب يف أداء 

الرشكات الدوائية يف الهند، وذلك ألهمية التأكد من نوعية األدوية ملا لها من أعراض جانبية، كام تسهم 

إدارة الجودة الشاملة يف كسب رضا العمالء، والحد من التكاليف والهدر وزيادة كفاءة الخدمات.

دراسة (Alawad, 2011(: هدفت إىل معرفة آثار تنفيذ إدارة الجودة الشاملة يف اإلنتاجية يف مصانع . 10

العربية السعودية. وأجريت الدراسة عىل عينة مختارة من ثالثة مصانع  تجهيز الدواجن يف اململكة 

لتجهيز الدواجن، وقد تم جمع البيانات باستخدام أداة االستبانة. وأظهرت الدراسة أن مامرسات إدارة 

الجودة الشاملة لها تأثري إيجايب يف إنتاجية مصانع تجهيز الدواجن.

دراسة :(Anvari & et. al, 2011( هدفت إىل إجراء مقارنة بني إدارة الجودة الشاملة والتصنيع اللني . 11

والرتكيز عىل منهج التصنيع اللني. واستخدمت الدراسة املنهج التحليي، وذلك من خالل جمع البيانات 

املتعلقة بالدراسة والعمل عىل تحليلها. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك قواسم عدة مشرتكة ما بني 

التصنيع اللني وإدارة الجودة الشاملة. 

دراسة (Escanciano & Rodreguez, 2011(: هدفت إىل االطالع عىل تأثري إدارة الجودة يف مجال . 12

عمل  إطار  للرشكات  توفر  الجودة  إدارة  نظام  شهادة  كانت  ما  إذا  واكتشاف  إسبانيا،  يف  التعدين 

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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مناسباً لدمج إدارة الجودة الشاملة مع نظم اإلدارة األخرى. وأجريت الدراسة عىل 104 من رشكات 

التعدين العاملة يف إسبانيا. وأظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ نظام إدارة الجودة الشاملة هو إحدى 

بالجودة والتحسني. وبينت أهمية  التزامها  الرشكات إلظهار  تتبعها  التي  األكرث شيوعاً  االسرتاتيجيات 

شهادة األيزو 9001 يف مراجعة يف تحسني جودة الرشكات.

استخدام . 13 من  والسلبيات  اإليجابيات  تعرف  إىل  هدفت   :)Khozein & Dankoob, 2011) دراسة 

الدراسة  وأظهرت  املنظامت.  عينة من  الدراسة عىل  وأجريت  األنشطة.  أساس  التكاليف عىل  تقدير 

أسباب الفشل يف استخدام النظام العائدة إىل العقبات يف املؤسسة والخصائص املوجودة يف الكيانات 

وإن  املنظمة.  يف  والبرشية  املالية  املصادر  ضياع  إىل  تؤديان  النظم  وإدارة  امليزانية  أن  كام  املحددة. 

معرفة القضايا املسببة للفشل وتجنبها هام أصل تنفيذ هذه النظم ونجاحها. 

دور . 14 فشل  عن  املسؤولة  السلوكية  العوامل  استكشاف  إىل  هدفت   :)Malik, et. al, 2011) دراسة 

تقنيات إدارة التكاليف يف خلق قيمة مضافة يف قطاع الصناعة التحويلية يف باكستان. وأخذت الدراسة 

يف االعتبار، أحد األبعاد الثقافية التنظيمية يف االبتكار التنظيمي وأثره يف دور تقنيات إدارة التكلفة يف 

خلق القيمة وبيان أهمية نجاح تنفيذ CMT املعتمد لخلق القيمة. وأجريت الدراسة عىل 300 موظف 

من املحاسبني املؤهلني. وأثبتت نتائج الدراسة العالقة بني االبتكار يف املؤسسة ودور هيئة السوق املالية 

يف خلق القيمة. 

املستخدمة . 15 الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  تحديد  إىل  هدفت   :)Sharon & Okibo, 2011) دراسة 

واستخدمت   .)KWS( الشاملة يف الجودة  إدارة  تنفيذ مامرسات  التحديات يف  وتحديد   ،)KWS( يف

الدراسة املنهج التحليي، وذلك من خالل جمع البيانات املتعلقة بالدراسة وتحليلها. وأجري االستطالع 

اإلدارات، وكانت )28( منها صالحة  استبانة عىل مختلف  امليداين يف مقر )KWS(، وتم توزيع )60( 

للتحليل. وأظهرت نتائج الدراسة مدى التأثري اإليجايب لدور القيادة يف تطبيق إدارة الجودة الشاملة، 

اإلدارية تؤثر بشكل مبارش يف  القرارات  الشاملة يف  الجودة  إدارة  أن مامرسة  أيضاً  النتائج  وأظهرت 

عمليات التنفيذ. وأوصت الدراسة برورة الرتكيز عىل إدماج إدارة الجودة الشاملة يف جميع املبادئ، 

وأن نجاح تنفيذ إدارة الجودة الشاملة يرتتب عليه نجاح املنظمة.

دراسة (Agrawal & Shukla, 2012(: هدفت إىل دراسة آثار مامرسة إدارة الجودة الشاملة يف الحصول . 16

عىل االمتيازات. واستخدمت الدراسة املنهج التحليي، وذلك من خالل جمع البيانات املتعلقة بالدراسة 

والعمل عىل تحليلها يف قطاع السيارات. وأظهرت نتائج الدراسة أن امتيازات الجودة تؤثر يف أداء الرشكات 

بشكل إيجايب إذا قامت الرشكات بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح. وأظهرت النتائج أيضاً وجود أدلة 

قوية تثبت تحسن أداء الوحدات التي تعمل مع امتيازات الجودة يف الرشكة. وبينت أهمية مراقبة الجودة 

يف تصحيح الخلل الذي تعانيه املنتجات قبل إنتاج كميات من املنتجات التي ال تلبي املواصفات. 
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الجودة يف . 17 الحفاظ عىل  اإلنتاج مع  تكاليف  السعي إىل خفض  إىل  هدفت   :)Alwan, 2012) دراسة

اإلنتاج، والكشف عن مدى تأثري دور الجودة يف تكاليف اإلنتاج. واستخدمت الدراسة املنهج التحليي، 

وذلك من خالل جمع البيانات املتعلقة بالدراسة والعمل عىل تحليلها. وأظهرت نتائج الدراسة تبّني 

املؤسسات عملية تطوير األداء، وأنها تتبع مواصفات الـ ISO، ومنها: التحسني والتطوير املستمر. كام 

أظهرت النتائج أهمية رفع كفاءة التدريب وأدائه، واالستخدام األفضل للموارد، وفتح أسواق جديدة 

من أجل االستمرار والبقاء. 

دراسة (Ijaz & et.al, 2012(: هدفت إىل دراسة العالقة بني مامرسات إدارة الجودة الشاملة ورضا . 18

املوظفني يف املنظامت الباكستانية. وأجريت الدراسة عىل 243 من املوظفني العاملني يف ست مؤسسات. 

وأظهرت نتائج الدراسة األثر اإليجايب والكبري ملامرسات TQM يف أداء املوظف والرضا الوظيفي الذي 

ينتج عنه مزيد من االلتزام والدافعية وتقليل الغياب.

دراسة (Jain & Gupta, 2012(: هدفت إىل دراسة آثار إدارة الجودة الشاملة يف تصورات املوظفني . 19

أسلوب  الدراسة  واستخدمت  الهند.  داخل   )HRM) البرشية  املوارد  إدارة  لنتائج  الحي  اإلدراك  أو 

االستبانة، وتألفت عينة الدراسة من 324 موظفاً. وقد تم تحليل البيانات من خالل توظيف االنحدارات 

املتعددة. وأظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية ومتكني املوظف من مامرسة إدارة الجودة الشاملة لهام 

أثر قوي يف اإلدراك الحي للموظف واالتصال.

دراسة (Nayak, 2012(: هدفت إىل معرفة تأثري مامرسات إدارة الجودة الشاملة يف قطاع الرشكات . 20

لجمع  الهند  يف  موظفاً   250 من  تألفت  عينة  عىل  الدراسة  وأجريت  الجنوبية.  غوجارات  منطقة  يف 

البيانات املتعلقة باالستبانة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مشاركة املوظف اإلجاملية أمر حيوي لنجاح 

تنفيذ إدارة الجودة الشاملة. كام أظهرت النتائج أيضاً أن الرشكات تقوم بوضع خطة لعمليات النمو 

التي تقوم عىل أساس االبتكار الدائم لتوفري رضا العمالء وإدخال التحسينات وخلق املعرفة لتوفري رضا 

العمالء.

الطريقة واإلجراءات 
منهجية الدراسة:

تعترب هذه الدراسة ضمن املنهج الوصفي والتحليي، حيث تم تطوير أسئلة الدراسة وفرضياتها ومنوذجها 

النظري املتعلق بالدراسات واألبحاث السابقة، وبعد ذلك تم تطوير االستبانة مبا  من خالل مراجعة األدب 

يتناسب مع البيانات املستهدفة من أجل الوصول إىل نتائج وتوصيات حول أهمية التكامل بني إدارة الجودة 

الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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مجتمع الدراسة وعينتها:

أواًل: مجتمع الدراسة:

يتكـون مجتمـع الدراسـة من الـرشكات الصناعية املسـاهمة العامة يف األردن ذات الحجـم الكبري لرأس 

املـال، التـي يصـل عددهـا إىل نحو 100 رشكة صناعية. وتم اختيار 10 رشكات منها بشـكل قصدي. وتشـكلت 

وحـدة التحليـل مـن العاملـني يف اإلدارات العليـا واإلدارات املاليـة وأقسـام إدارة الجـودة الشـاملة يف هـذه 

الـرشكات، البالـغ عددهـم )669( موظفاً خـالل عام 2012. 

ثانياً: عينة الدراسة:

تـم اسـتخدام الطريقـة العشـوائية البسـيطة مـن أجـل اختيـار عينـة الدراسـة، التي تكونـت من 100 

موظـف مـن أصـل 669 موظفـاً مـن عـرش رشكات من الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة يف األردن التي 

تـم اختيارهـا بشـكل قصـدي، أي بنسـبة 15%. حيـث تـم توزيـع 100 اسـتبانة، وتـم اسـرتجاع 70 منهـا؛ أي 

بنسـبة 70% مـن العينة.

أدوات الدراسة:

مـن أجـل الوصـول إىل أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام نوعـني مـن املصـادر للحصـول عـىل البيانـات: 

مصـادر البيانـات الثانويـة، وشـملت: الكتـب، والدراسـات، واألبحـاث ذات العالقـة، والدوريـات، واملقـاالت، 

والتقاريـر، والرسـائل العلميـة التـي تناولت موضوع الدراسـة؛ من أجل بنـاء وتطوير اإلطار النظري للدراسـة 

وأسـئلتها وفرضياتهـا ومنوذجهـا. وشـملت مصـادر البيانـات: االسـتبانة التـي أعدت للدراسـة الحاليـة خاصة، 

والتـي تـم تطويرهـا والتأكـد من صدقهـا وثباتها وأخذ آراء املحكمـني فيها من أجل تحقيق أهداف الدراسـة، 

التـي تضمنت قسـمني كاآليت:

الوظيفي،  )املركز  تتضمن  حيث  الدراسة،  عينة  ألفراد  الدميغرافية  بالخصائص  يختص  األول:  القسم 

واملؤهل العلمي، والتخصص األكادميي، وعدد سنوات الخربة(.

القسم الثاين: يتضمن 50 فقرة تتعلق مبتغريات الدراسة كاآليت: 

املتغريات املستقلة: إدارة الجودة الشاملة تتضمن 16 فقرة: 6 لتحسني الجودة، و4 لتخفيض التكاليف، 

و6 لرضا الزبائن. أما تقنيات إدارة التكلفة فتتضمن 24 فقرة: 4 لنظام اإلنتاج يف الوقت املحدد، و4 للتكاليف 

عىل أساس األنشطة، و5 للتكلفة املستهدفة، و4 لهندسة القيمة، و2 لنظرية القيود، و5 لبطاقة األداء املتوازن. 

املتغري التابع: تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية يتضمن 10 فقرات.

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لتحديد درجة األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة، 

بحيث 5 تعني موافق بشدة، و4 موافق، و3 محايد، و2 غري موافق، و1 غري موافق بشدة.
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ومتوسط،  )مرتفع،  هي:  مستويات،  ثالثة  اعتامد  تم  واملتغريات  للفقرات  النسبية  األهمية  ولتحديد 

ومنخفض( للمتوسط الحسايب لكل فقرة ومتغري، وذلك بناء عىل املعادلة اآلتية: طول الفئة = )الحد األعىل 

= 1.33، وبذلك تكون املستويات  للبديل( عىل عدد املستويات؛ أي )1-5(/3= 3/4  الحد األدىن  للبديل – 

كاآليت: منخفض من )1.0( إىل )2.33(، ومتوسط من )2.34( إىل )3.66(، ومرتفع من )3.67( إىل )5.00(.              

 وفيام يأيت الوصف التفصيي للخصائص الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة: 

 الجدول  )1(
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

النسبة املئويةالتكرارالفئةالبعد

املركز الوظيفي

40.0%28مدير دائرة

22.9%16مدير مايل

18.6%13رئيس قسم

14.3%10ضبط الجودة

4.3%3أخرى

100.0%70الكيل

املؤهل العلمي

1.4%1دكتوراه

14.3%10ماجستري

70.0%49بكالوريوس

14.3%10دبلوم

100.0%70الكيل

التخصص األكادميي

58.6%41محاسبة

21.4%15إدارة أعامل

10.0%7مالية ومرصفية )متويل(

7.1%5اقتصاد

2.9%2أخرى

100.0%70الكيل

سنوات الخربة

5.7%4أقل من 5

34.3%24من 5 - 10

27.1%19من 10 - 15

32.9%23أكرث من 15

100.0%70الكيل

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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يتضـح مـن الجـدول )1( أن عينـة الدراسـة تكونـت مـن: 40% مـن مديـري الدوائـر، و22.9% مـن 

املديريـن املاليـني، و18.6% مـن رؤسـاء األقسـام، و14.3% مـن موظفـي ضبـط الجـودة، و4.3% يعملون يف 

مراكـز أخـرى. بينـام كانت املؤهـالت العلمية لعينة الدراسـة كاآليت: 70% من حملـة البكالوريوس، و%14.3 

مـن كل مـن حملـة املاجسـتري والدبلـوم، و1.4% فقـط مـن حملـة الدكتـوراه. وفيـام يخـص التخصصـات 

األكادمييـة، كانـت عينـة الدراسـة كاآليت: 58.6% مـن تخصص املحاسـبة، و21.4% إدارة أعـامل، و10% مالية 

ومرصفيـة، و7.1% اقتصـاد، و2.9% تخصصـات أخـرى. وأخـرياً فيـام يتعلـق بعـدد سـنوات الخـربة احتـوت 

العينـة عـىل 34.3% ممـن لديهـم خربة بني 5 و10 سـنوات، و32.9% لديهم خربة أكرث من 15 سـنة، و%27.1 

ممـن لديهـم خـربة مـا بـني 10 و15 سـنة، وأخـرياً 5.7% لديهـم خـربة أقـل من 5 سـنوات.

ولـدى تفحـص النتائـج املشـار إليها أعاله بشـأن الخصائـص الدميغرافية لعينة الدراسـة، ميكن اسـتنتاج 

أن تلـك النتائـج يف مجملهـا توفـر مـؤرشاً ميكـن االعتامد عليه بشـأن أهلية أفـراد العينة لإلجابة عن األسـئلة 

املطروحـة يف االسـتبانة، ومـن ثـم االعتامد عىل إجاباتهم السـتخالص النتائج املسـتهدفة من الدراسـة.

صدق أداة الدراسة:

للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري والصــدق املنطقــي ملحتــوى االســتبانة، فقــد تــم عرضهــا يف صورتهــا 

ــرات االســتبانة  ــة فق ــة عــىل عــدد مــن املحكمــني ذوي االختصــاص والخــربة ليحكمــوا عــىل صالحي األولي

ومالءمتهــا للمحــاور املقرتحــة للدراســة. ويف ضــوء مالحظــات املحكمــني املختصــني ومقرتحاتهــم، تــم تعديــل 

الصياغــة اللغويــة لبعــض الفقــرات، وحــذف عــدد منهــا، وإضافــة أخــرى، ودمــج الفقــرات املتشــابهة، مــا 

يجعــل أداة الدراســة ذات صالحيــة عاليــة للتطبيــق عــىل عينــة الدراســة.

ثبات أداة الدراسة:

مـن أجـل التأكـد مـن أن االسـتبانة مناسـبة ملـا نريد قياسـه والختبار مدى االتسـاق الداخـي لفقرات 

االسـتبانة، تـم اسـتخدام معامـل كرونبـاخ ألفـا )Cronbach’s Alpha( لفحـص الثبـات. ومبـا أن معامـل 

كرونبـاخ ألفـا للمتغـريات تـراوح مـا بـني 65 و95، فـإن األداة تعترب ذات ثبـات مقبول، حيث تجـاوز معامل 

ألفـا الــ 0.60؛ أي )Alpha ≥ 0.60(، وهـي الحـد األدىن للثبـات يف العلـوم املاليـة واإلداريـة. كـام يشـري 

الجـدول )2(.
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 الجدول  )2(
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا(

قيمة (α( ألفااملتغريالرقم

89تحسني الجودة1

78تخفيض التكاليف2

69رضا الزبائن3

4Lean Production 77نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد

5ABC 82التكاليف عىل أساس األنشطة

6T.C 89التكلفة املستهدفة

7V.E 90هندسة القيمة

8TOC 95نظرية القيود

9BSC 65بطاقة األداء املتوازن

88تحسني األداء10

87الفقرات جميعها كوحدة واحدة

اإلحصاء الوصفي والتحليلي للبيانات:

تــم اســتخدام اإلحصــاء الوصفــي )املتوســطات، واالنحــراف املعيــاري، واملرتبــة، ومســتوى األهميــة( 

لوصــف عينــة الدراســة.

أواًل: عناصر إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

يظهـر الجـدول )3( املتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات املعياريـة إلجابـات أفـراد العينـة عـن عنارص 

إدارة الجـودة الشـاملة يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنية. كـام يظهر الجدول أن متوسـطات 

متغـريات إدارة الجـودة الشـاملة تـرتاوح مـا بـني 4.01 و4.09 وبانحـراف معياري يرتاوح ما بـني 0.55 و0.60، 

وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك اتفاقـاً بـني املجيبـني حـول تطبيـق عنـارص إدارة الجـودة الشـاملة. كـام يشـري 

املتوسـط الحسـايب العـام 4.04 وبانحـراف معيـاري 0.57 إىل أن هنـاك اتفاقـاً حـول التطبيـق املرتفع لعنارص 

إدارة الجودة الشـاملة.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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املتغريالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية 

مرتفع4.090.571تحسني الجودة1

مرتفع4.010.553تخفيض التكاليف2

مرتفع4.040.602رضا الزبائن3

مرتفع4.040.57املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

تحسني الجودة 	·

يظهـر الجـدول )4( أن املتوسـطات الحسـابية لفقـرات تحسـني الجـودة تراوحت ما بـني 3.97 و4.30، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـني 0.73 و1.08، وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات تحسـني الجـودة بدرجـة مرتفعـة. كـام يشـري املتوسـط الحسـايب العـام ملتغري تحسـني الجـودة 4.09 

وبانحـراف معيـاري 0.57 إىل موافقة أفراد عينة الدراسـة عىل التطبيق املرتفـع للمتغري يف الرشكات املذكورة. 

الفقراتالرقم 
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

تحرص إدارة الرشكة عىل معالجة الخلل الذي قد يحدث لتحقيق 4
الجودة الكلية املرغوب فيها يف املنتج.

مرتفع 4.300.731

يوجد يف الرشكة إدارة متخصصة يف الرقابة عىل جودة الخدمات 6
املقدمة للزبون.

مرتفع4.110.892

واملبادئ 2 األساليب  من  عدد  بني  بالتنسيق  الرشكة  إدارة  تقوم 
اإلدارية املختلفة لتحسني الجودة.

مرتفع4.100.753

تقوم إدارة الرشكة بإحداث تغيريات جذرية داخل املنظمة بهدف 3
تطوير الجودة وتحسينها.

مرتفع4.040.774

خالل 5 من  جديدة  منتجات  استحداث  عىل  الرشكة  إدارة  تقوم 
استغالل استثامر البحوث والتطوير.

مرتفع3.991.085

التنظيامت االسرتاتيجية طويلة 1 توفر إدارة الرشكة مجموعة من 
األجل تساعدها عىل توفري مبادرات تحسني مستمرة من خالل 

جميع أقسام اإلنتاج.

مرتفع3.970.926

مرتفع4.090.57املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 الجدول  )3(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت عناصر إدارة الجودة الشاملة 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الجدول  )4(

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بتحسين الجودة
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تخفيض التكاليف 	·

يظهر الجدول )5( أن املتوسطات الحسابية لفقرات تخفيض التكاليف تراوحت ما بني 3.83 و4.21، 

وبانحرافات معيارية تراوحت ما بني 0.83 و0.89، وهذا يدل عىل أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات 

تخفيض التكاليف بدرجة مرتفعة. كام يشري املتوسط الحسايب العام ملتغري تخفيض التكاليف 4.01 وبانحراف 

معياري 0.55 إىل موافقة أفراد عينة الدراسة عىل التطبيق املرتفع للمتغري يف الرشكات املذكورة.

الفقراتالرقم
 املتوسط

الحسايب

 االنحراف

املعياري
املرتبة

 مستوى

األهمية

يف 7 تكاليف  أقل  عىل  للحصول  اسرتاتيجية  الرشكة  إدارة  تضع 

السوق لتخفيض الكلفة عىل الزبون.

 مرتفع4.210.831

مرتفع4.010.892تستطيع إدارة الرشكة التحكم يف املوارد املتوافرة فيها.8

تتبع إدارة الرشكة أسس مبادئ اقتصادية سليمة إلنشاء خطة 10

لتخفيض الكلفة.

مرتفع3.970.873

عىل 9 املوارد  لتخصيص  املوجه  الكلفة  نهج  الرشكة  إدارة  تتبع 

أساس مبادئ اقتصادية سليمة.

مرتفع3.830.874

مرتفع4.010.55املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

رضا الزبائن 	·

يظهر الجدول )6( أن املتوسطات الحسابية لفقرات رضا الزبائن تراوحت ما بني 3.70 و4.27 وبانحرافات 

معيارية تراوحت ما بني 0.73 و1.20، وهذا يدل عىل أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات رضا الزبائن 

بدرجة مرتفعة. كام يشري املتوسط الحسايب العام ملتغري رضا الزبائن 4.04 وبانحراف معياري 0.60 إىل موافقة 

أفراد عينة الدراسة عىل التطبيق املرتفع للمتغري يف الرشكات املذكورة.

الفقراتالرقم 
 املتوسط

الحسايب

 االنحراف

املعياري
املرتبة

 مستوى

األهمية

 مرتفع4.270.781تهتم إدارة الرشكة بخدمة الزبائن بشكل أكرب من اهتامم املنافسني.11

مرتفع4.200.732تحرص إدارة الرشكة عىل تلبية احتياجات الزبائن يف األوقات كافة.12

مرتفع4.200.773تهتم إدارة الرشكة برعة االستجابة ملتطلبات الزبائن.15

 الجدول  )5(

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بتخفيض التكاليف

 الجدول  )6(

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة برضا الزبائن

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الزبائن 14 الحتياجات  االستجابة  عىل  القدرة  الرشكة  إدارة  متتلك 

مبرونة إلقامة عالقة طويلة املدى مع الزبائن.

مرتفع4.060.834

خدمة 13 يف  التطور  عن  للكشف  قياس  أدوات  الرشكة  تستخدم 

الزبائن.

مرتفع3.800.865

تقوم إدارة الرشكة بتبادل املعلومات مع الزبائن بكل حرية فيام 16

يخص العمل.

مرتفع3.701.206

مرتفع4.040.60املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

ثانياً: عناصر تقنيات إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

يظهـر الجـدول )7( املتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات املعياريـة إلجابـات أفـراد العينـة عـن عنارص 

تقنيـات إدارة التكلفـة يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. كـام يظهر الجدول أن متوسـطات 

عنـارص تقنيـات إدارة التكلفـة تـرتاوح مـا بـني 3.69 و4.23، وبانحـراف معيـاري يـرتاوح ما بـني 0.52 و0.97، 

وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك شـبه اتفـاق بـني املجيبـني حول تطبيـق عنـارص تقنيـات إدارة التكلفة. كام يشـري 

املتوسـط الحسـايب العـام 3.92 وبانحـراف معيـاري 0.71 إىل أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول التطبيـق املرتفـع 

لعنـارص تقنيـات إدارة التكلفة.

املتغريالرقم 
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

1Production Lean مرتفع3.950.623نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد

2ABC مرتفع3.920.624التكاليف عىل أساس األنشطة

3T.C مرتفع4.020.632التكلفة املستهدفة

4V.E مرتفع3.690.926هندسة القيمة

5TOC مرتفع3.700.975نظرية القيود

6BSC مرتفع4.230.521بطاقة األداء املتوازن

مرتفع3.920.71املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 الجدول  )7(

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت عناصر تقنيات
إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

الفقراتالرقم 
 املتوسط

الحسايب

 االنحراف

املعياري
املرتبة

 مستوى

األهمية
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نظام اإلنتاج يف الوقت املحدد 	·

ــاج يف الوقــت املحــدد تراوحــت  يظهــر الجــدول )8( أن املتوســطات الحســابية لفقــرات نظــام اإلنت

ــاك  ــدل عــىل أن هن ــني 0.81 و1.03، وهــذا ي ــا ب ــة تراوحــت م ــات معياري ــني 3.71 و4.26، وبانحراف ــا ب م

شــبه اتفــاق حــول تطبيــق فقــرات نظــام اإلنتــاج يف الوقــت املحــدد بدرجــة مرتفعــة. كــام يشــري املتوســط 

الحســايب العــام ملتغــري نظــام اإلنتــاج يف الوقــت املحــدد 3.95 وبانحــراف معيــاري 0.62 إىل موافقــة أفــراد 

عينــة الدراســة عــىل التطبيــق املرتفــع للمتغــري يف الــرشكات املذكــورة.

الفقراتالرقم 
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

17
حيث  من  الزبائن  طلب  لتلبية  اإلنتاج  عىل  الرشكة  إدارة  تحرص 

النوعية والكمية والوقت.
مرتفع 4.260.811

19
أفضل  نوعية  مراقبة  مثل  جديدة،  مامرسات  الرشكة  إدارة  تطرح 

للخدمات.
مرتفع3.961.032

18
الوقت  من  األدىن  الحد  باستخدام  اإلنتاج  عىل  الرشكة  إدارة  تحرص 

واملوارد.
مرتفع3.860.863

20
املخزونات  لتقليل  Production؛   Lean سياسة  الرشكة  إدارة  تتبع 

وتنسيق التعامالت بني وداخل الرشكات مع قسم اإلنتاج.
مرتفع3.710.924

مرتفع3.950.62املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

التكاليف عىل أساس األنشطة 	·

يظهـر الجـدول )9( أن املتوسـطات الحسـابية لفقـرات التكاليف عىل أسـاس األنشـطة تراوحت ما بني 

3.70 و4.37، وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـني 0.71 و1.15، وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك شـبه اتفـاق 

حـول تطبيـق فقـرات التكاليـف عـىل أسـاس األنشـطة بدرجـة مرتفعـة. كام يشـري املتوسـط الحسـايب العام 

ملتغـري التكاليـف عـىل أسـاس األنشـطة 3.92 وبانحـراف معيـاري 0.62 إىل موافقـة أفراد عينة الدراسـة عىل 

التطبيـق املرتفـع للمتغـري يف الـرشكات املذكورة.

 الجدول  )8(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

بنظام اإلنتاج في الوقت المحدد

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

نجاح إدارة الرشكة يف تخفيض تكلفة السلعة يسهم يف تحسني 21

مركزها التنافي ومن ثم تعظيم الربحية.

مرتفع 4.370.711

التكاليف يف الرشكة دليل خاص ملراكز 22 إدارة  يوجد يف قسم 

تقدم  التي  باألنشطة  التكلفة مربوطة  أو مجمعات  التكلفة 

خدمات.

مرتفع3.860.802

مرتفع3.760.973تنظر إدارة الرشكة يف األنشطة الالزمة إلنتاج تكلفة املنتج.23

نظام 24 ومزايا  مفهوم  التكاليف  إدارة  قسم  يف  العاملون  يدرك 

التكاليف املبني عىل األنشطة ABC وأساليب تطبيق هذا النظام.

مرتفع3.701.154

مرتفع3.920.62املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

التكلفة املستهدفة 	·

يظهر الجدول )10( أن املتوسطات الحسابية لفقرات التكلفة املستهدفة تراوحت ما بني 3.81 و4.17، 

وبانحرافات معيارية تراوحت ما بني 0.77 و1.11، وهذا يدل عىل أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات 

التكلفة املستهدفة بدرجة مرتفعة. كام يشري املتوسط الحسايب العام ملتغري التكلفة املستهدفة 4.02، وبانحراف 

معياري 0.63، إىل موافقة أفراد عينة الدراسة عىل التطبيق املرتفع للمتغري يف الرشكات املذكورة.

الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

مرتفع4.170.851تهتم إدارة الرشكة مبتابعة التكاليف يف كامل دورة حياة املنتج.26

29
إن تبني منهج التكلفة املستهدفة يف تسعري السلعة يحسن سمعة 

الرشكة وزيادة معدل دوران املبيعات وبالتايل زيادة األرباح.
مرتفع4.160.772

27
تحرص إدارة الرشكة عىل تأهيل فريق إنتاج قادر عىل فهم تأثري 

عملية اإلنتاج يف التكلفة.
مرتفع4.000.783

مرتفع3.941.084تحرص إدارة الرشكة عىل خفض التكاليف يف املراحل األوىل يف تطوير املنتجات.25

28
سياسة تسعري السلعة يف الرشكة تقوم عىل منهج التكلفة املستهدفة 

وليس بناء عىل العرض والطلب.
مرتفع3.811.115

مرتفع4.020.63املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 الجدول  )9(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بالتكاليف على أساس األنشطة

 الجدول  )10(
Copالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بالتكلفة المستهدفة
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هندسة القيمة 	·  

يظهـر الجـدول )11( أن املتوسـطات الحسـابية لفقـرات هندسـة القيمة تراوحت ما بـني 3.51 و3.89، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـني 1.03 و1.24، وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات هندسـة القيمـة مـا بـني الدرجـة املتوسـطة والدرجـة املرتفعـة. كـام يشـري املتوسـط الحسـايب العام 

ملتغـري هندسـة القيمـة 3.69 وبانحـراف معيـاري 0.92، إىل أن هنـاك شـبه موافقـة بـني أفراد عينة الدراسـة 

عـىل التطبيـق املرتفـع للمتغـري يف الـرشكات املذكورة.

الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

قيمة 33 إىل  تؤدي  ال  التي  األنشطة  من  التخلص  يتم 

إىل  يؤدي  ما  املتبقية،  األنظمة  باستخدام  مضافة 

تعظيم الربحية.

مرتفع3.891.031

مرتفع3.701.112تقوم إدارة الرشكة بتقييم أجزاء مختلفة من املنتج.32

من 30 معني  قدر  تخصيص  عىل  الرشكة  إدارة  تحرص 

النفقات، يتم تربيره من خالل الوفورات يف التكاليف 

املحتملة.

متوسط3.641.063

للتحليل 31 عمل  ورقة  بإعداد  الرشكة  إدارة  تقوم 

الوظيفي ألجزاء مختلفة من املنتج.

متوسط3.511.244

مرتفع3.690.92املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 نظرية القيود 	·

يظهـر الجـدول )12( أن املتوسـطات الحسـابية لفقـرات نظريـة القيـود تراوحـت ما بـني 3.57 و3.83، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـني 0.95 و1.26، وهـذا يـدل عـىل أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات نظريـة القيـود ما بني الدرجة املتوسـطة والدرجة املرتفعة. كام يشـري املتوسـط الحسـايب العام ملتغري 

نظريـة القيـود 3.70 وبانحـراف معيـاري 0.97، إىل أن هنـاك شـبه موافقـة بـني أفـراد عينـة الدراسـة عـىل 

التطبيـق املرتفـع للمتغـري يف الـرشكات املذكورة.

 الجدول  )11(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بهندسة القيمة

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

كيفية 34 لتحديد  معينة  أساليب  الرشكة  إدارة  تستخدم 

استخدام مواردها عىل نحو أمثل.

مرتفع3.830.951

تستخدم إدارة الرشكة تقنية لتصنيع النهج القائم عىل 35

املنطق الضبايب من خالل استخدام املوارد النادرة.

متوسط3.571.262

مرتفع3.700.97املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

بطاقة األداء املتوازن 	·

ــني  ــا ب ــوازن تراوحــت م ــة األداء املت ــرات بطاق ــر الجــدول )13( أن املتوســطات الحســابية لفق يظه

4.07 و4.46، وبانحرافــات معياريــة تراوحــت مــا بــني 0.61 و0.95، وهــذا يــدل عــىل أن هنــاك شــبه اتفــاق 

حــول تطبيــق فقــرات بطاقــة األداء املتــوازن بدرجــة مرتفعــة. كــام يشــري املتوســط الحســايب العــام ملتغــري 

بطاقــة األداء املتــوازن 4.23 وبانحــراف معيــاري 0.52، إىل أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد عينــة الدراســة عــىل 

التطبيــق املرتفــع للمتغــري يف الــرشكات املذكــورة. 

الفقراتالرقم 
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

مرتفع4.460.611تهتم إدارة الرشكة بقياس املؤرشات املتعلقة بالربحية.36

املنتج 37 املتعلقة بجودة  املؤرشات  بقياس  الرشكة  إدارة  تهتم 

ورضا الزبائن.
مرتفع4.310.712

بجوانب 38 املتعلقة  املؤرشات  بقياس  الرشكة  إدارة  تهتم 

العمليات الداخلية للرشكة.
مرتفع4.140.713

االعتبار 40 يف  تؤخذ  للرشكة  االسرتاتيجية  الخطة  وضع  عند 

الزبائن،  وخدمة  املايل،  املستويات:  يف  األداء  مؤرشات 

وعمليات التجديد والتدريب، وتطوير املنتجات.

مرتفع4.140.914

بتطوير 39 املتعلقة  املؤرشات  بقياس  الرشكة  إدارة  تهتم 

املنتجات من خالل تدريب املوظفني وتعليمهم باستمرار.
مرتفع4.070.955

مرتفع4.230.52املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 الجدول  )12(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بنظرية القيود

 الجدول  )13(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة ببطاقة األداء المتوازن

Cop
y R

igh
ts 



106

ثالثاً: مدى تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

يظهـر الجـدول )14( أن املتوسـطات الحسـابية لفقـرات مـدى تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة 

املسـاهمة العامـة األردنيـة تراوحـت مـا بـني 3.71 و4.36، وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـني 0.61 

و1.23، وهـذا يـدل عـىل أن هناك شـبه اتفاق حول تطبيـق فقرات مدى تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية 

املسـاهمة العامـة األردنيـة بدرجـة مرتفعة. كام يشـري املتوسـط الحسـايب العام ملتغـري بطاقـة األداء املتوازن 

4.06 وبانحـراف معيـاري 0.62، إىل أن هنـاك موافقـة بـني أفراد عينة الدراسـة عىل التطبيـق املرتفع للمتغري 

يف الـرشكات املذكورة.

الفقراتالرقم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املرتبة

مستوى 

األهمية

مرتفع4.360.611تحرص إدارة الرشكة عىل إنجاز العمل بشكل جيد.41

45
متتلك إدارة الرشكة القدرة عىل التغلب عىل املشكالت التي 

ميكن أن تتعرض لها لتحقيق الهدف املطلوب.
مرتفع4.300.692

42
يختص  فيام  وحداتها  بني  بالتكامل  الرشكة  إدارة  تتسم 

بتحسني أداء الرشكة.
مرتفع4.270.723

مرتفع4.210.724تحرص إدارة الرشكة عىل االستمرارية والتطوير يف أعاملها.43

47
لتحسني  الحديثة  املعلومات  تقنية  الرشكة  إدارة  تستخدم 

أدائها.
مرتفع4.100.995

46
تتبع إدارة الرشكة سلسلة من اإلجراءات، مثل: تطوير املنهج 

املتبع داخل الرشكة لتحقيق األهداف قصرية وطويلة األمد.
مرتفع3.970.886

مرتفع3.910.947تستطيع إدارة الرشكة التكيف مع بيئة العمل.44

48
عمل  ودورات  إجراءات  باستحداث  الرشكة  إدارة  تقوم 

جديدة لتحسني األداء.
مرتفع3.891.078

50

تلتزم إدارة الرشكة باآلثار املرتتبة عىل عملية صنع القرارات 

بطريقة تضمن إيجاد توازن بني تحقيق األرباح االقتصادية 

املطلوبة والفوائد االجتامعية املرتتبة عىل اتخاذها.

مرتفع3.870.989

49

يف  باملساهمة  التجارية  بالنشاطات  الرشكة  إدارة  تلتزم 

لتحسني  موظفيها  مع  العمل  خالل  من  املستدامة  التنمية 

مستوى املعيشة.

مرتفع3.711.2310

مرتفع4.060.62املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري العام

 الجدول  )14(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمدى 

تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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اختبار الفرضيات

:HO1 الفرضية الرئيسية األولى

ال يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة TQM (تحســني الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا 

.)α≥0.05) الزبائــن( يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة، عنــد

للتحقـق من األثر املحتمل لعنارص إدارة الجودة الشـاملة )تحسـني الجـودة، وتخفيض التكاليف، ورضا 

الزبائـن( يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة تم اسـتخدام تحليـل االنحدار. 

ويوضـح الجـدول )15( أن هنـاك ارتباطـاً بـني عنارص إدارة الجودة الشـاملة وتحسـني األداء، حيث r تسـاوي 

0.274، ومعامـل التحديـد )التغايـر( R2 يسـاوي 0.075 عنـد مسـتوى داللة 0.000. وكذلك يشـري الجدول إىل 

أن هنـاك أثـراً لعنـارص إدارة الجـودة يف تحسـني األداء، حيـث )β=0.118, F=1.786, Sig.=0.000(. وبنـاء 

عـىل ذلـك نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص عـىل أنـه يوجـد أثـر لتطبيـق إدارة 

الجـودة الشـاملة TQM )تحسـني الجـودة، وتخفيض التكاليـف، ورضا الزبائن( يف تحسـني األداء يف الرشكات 

.)α≥0.05( الصناعية املسـاهمة العامـة األردنية، عنـد

.rR2FβSigالبيان

أثر عنارص إدارة الجودة يف تحسني األداء يف الرشكات 

الصناعية املساهمة العامة األردنية
0.274 )a(0.0751.7860.1180.000

:HO1-1 الفرضية الفرعية األولى

ال يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشـاملة (تحسـني الجودة( يف تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية 

.)α≥0.05) املسـاهمة العامة األردنية، عند

يوضح الجدول )16( األثر املحتمل لتحسـني الجودة يف تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة مـن خـالل معامـل االرتبـاط r ومعامـل التغايـر R2. وأظهـرت نتائـج التحليـل أنـه ال يوجـد 

أثـر أو إمكانيـة تفسـري تحسـني األداء مـن خالل تحسـني الجـودة بداللـة )α≥0.05(. وبناًء عـىل ذلك وحيث 

)F=5.271, Sig.=0.056( فإننـا نقبـل فرضيـة العـدم، التـي تنص عـىل أنه ال يوجد أثر لتطبيـق إدارة الجودة 

الشـاملة )تحسـني الجـودة( يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنية عند مسـتوى 

داللـة )α≥0.05(. وهـذا يختلـف مـع نتائـج دراسـة )Cooper & Raiborn, 2002(، التي أظهـرت أن قدرة 

 الجدول  )15(
تحليل االنحدار ألثر عناصر إدارة الجودة الشاملة (تحسين الجودة، وتخفيض التكاليف، 

ورضا الزبائن( في تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
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الـرشكات عـىل املنافسـة تعتمد عىل قدرتها يف تقديم منتجات ذات مسـتويات عالية الجودة ولها مسـتويات 

أداء وظيفـي مرتفعـة يف ظـل أقـل تكلفـة ممكنة، وهـذا لن يتـأىت إال بتحقيق التـوازن بني التكلفـة والجودة 

واألداء الوظيفـي. كـام أنهـا أيضـاً اختلفت مع نتائج دراسـة )زويلف، ونـور، 2005(، التي أظهـرت أن تطبيق 

بطاقـة األداء املتـوازن يـؤدي إىل ربط مقاييـس األداء األربعة باسـرتاتيجية املنظمة.

.rR2FSigالبيان

أثر تحسني الجودة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة 

العامة األردنية
0.148 )a(0.0225.2710.056

:HO1-2 الفرضية الفرعية الثانية

ــرشكات  ــف( يف تحســني األداء يف ال ــض التكالي ــق إدارة الجــودة الشــاملة )تخفي ــر لتطبي ال يوجــد أث

.)α≥0.05( ــد ــة، عن ــة األردني ــة املســاهمة العام الصناعي

ــة  ــر املحتمــل لتخفيــض التكاليــف يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعي يوضــح الجــدول )17( األث

املســاهمة العامــة األردنيــة، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل أن هنــاك عالقــة بني تخفيــض التكاليــف واألداء، 

حيــث r تســاوي 0.233، وميكــن تفســري التغايــر يف األداء مــن خــالل تخفيــض التكاليــف، حيــث R2 تســاوي 

0.054 عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05(. وبنــاء عــىل ذلــك وحيــث )F=3.898, Sig.=0.000( فإننــا نرفــض 

فرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة، التــي تنــص عــىل أنــه يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة 

 .)α≥0.05( يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة، عنــد )تخفيــض التكاليــف(

وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة )Wysocki & Lueck, 2006(، التــي أظهــرت أن اســتخدام نظــام “الوقــت 

ــري  ــزون، وتوف ــض املخ ــق تخفي ــن طري ــة ع ــة الخدم ــني نوعي ــف وتحس ــض التكالي ــدد” أدى إىل خف املح

األدويــة وتســّلمها حســب الحاجــة إليهــا. كــام اتفقــت مــع نتائــج دراســة )Ada & Zengin, 2010(، التــي 

أظهــرت أن عمليــة QFD-TC هــي رضوريــة ألداة إدارة التكاليــف، مــا يقلــل مــن التكاليــف بشــكل كبــري، 

كــام أن عمليــة QFD-TC هــي العمــل الجامعــي، وتتطلــب مشــاركة فعالــة مــن جميــع اإلدارات لتحقيــق 

التكلفــة املســتهدفة، وأن عمليــة QFD-TC هــي إدارة التكاليــف املســتمرة، األمــر الــذي يتطلــب التحســني 

املســتمر يف تكلفــة املنتــج.

 الجدول  )16(
تحليل االنحدار ألثر تحسين الجودة في تحسين األداء في الشركات 

الصناعية المساهمة العامة األردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  التكاليف  تخفيض  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.233 )a(0.0543.8980.000

: HO1-3 الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة )رضــا الزبائــن( يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة 

.)α≥0.05( املســاهمة العامــة األردنيــة، عنــد

يوضـح الجـدول )18( األثـر املحتمـل لرضـا الزبائـن يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك عالقـة بـني رضـا الزبائـن واألداء، حيث r تسـاوي 

0.222، وميكـن تفسـري التغايـر يف األداء مـن خـالل رضا الزبائن، حيث R2 تسـاوي 0.049 عند مسـتوى داللة 

)α≥0.05(. وبنـاء عـىل ذلـك وحيـث )F=3.539, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض فرضيـة العدم ونقبـل الفرضية 

البديلـة، التـي تنـص عـىل أنـه يوجد أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة )رضا الزبائـن( يف تحسـني األداء يف 

الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنية، عنـد )α≥0.05(. وميكـن أن يفر ذلك بأنه كلـام كان هناك 

 Ijaz et. al,( رضـا مـن جهـة الزبائـن أدى ذلـك إىل تحسـني األداء. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة

2012(، التـي أظهـرت أن هنـاك أثـراً إيجابيـاً ملامرسـات TQM يف الرضـا الوظيفي للموظـف وأداء املوظف، 

مـا ينتـج عنـه مزيـد مـن االلتـزام والدافعيـة اللذيـن يسـاعدان عـىل الحـد مـن الغياب، الـذي هـو يف نهاية 

املطـاف يسـاعد عـىل التقليـل من تعيـني املوظفني الجدد بشـكل مسـتمر.  

.rR2FSigالبيان

الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  الزبائن  رضا  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.222 )a(0.0493.5390.000

 الجدول  )17(
تحليل االنحدار ألثر تخفيض التكاليف في تحسين األداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الجدول  )18(
تحليل االنحدار ألثر رضا الزبائن في تحسين األداء في الشركات

 الصناعية المساهمة العامة األردنية

Cop
y R

igh
ts 



110

:HO2 الفرضية الرئيسية الثانية

ال يوجــد أثــر الســتخدام تقنيــات إدارة التكلفــة يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة املســاهمة 

.)α≥0.05( العامــة األردنيــة عنــد مســتوى داللــة

يوضـح الجـدول )19( األثـر املحتمـل لعنـارص تقنيـات إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف الـرشكات 

الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، حيث r تسـاوي 0.654، ومعامل التحديد )التغاير( R2 يسـاوي 0.428 

عنـد مسـتوى داللـة 0.000. وكذلـك يشـري الجـدول إىل أن هنـاك أثـراً لعنـارص تقنيـات إدارة التكلفـة يف 

تحسـني األداء، حيـث )β=0.118, F=7.860, Sig.=0.000(. وبنـاًء عـىل ذلـك نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل 

الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص عـىل أنـه يوجـد أثـر السـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف 

الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة عنـد مسـتوى داللـة )α≥0.05(. وميكـن أن يفـر ذلـك بأن 

تقنيـات إدارة التكلفـة املسـتخدمة يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة تعمـل عـىل تحسـني 

 Jang Chi & Feng Hung,( األداء وتطويـره يف تلـك الـرشكات. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة

2010(، التـي أظهـرت أن تنفيـذ إدارة سـجل األداء املتـوازن ميكـن أن يعـزز، عىل نحو فعـال، إنجاز األهداف 

االسـرتاتيجية واألداء. 

.rR2FβSigالبيان

يف  األداء  تحسني  يف  التكلفة  إدارة  تقنيات  عنارص  أثر 

الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية
0.654)a(0.4287.8600.1180.000

أواًل: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خالل نظام اإلنتـاج في الوقت المحدد في تحسـين األداء في 
الشركات الصناعية المسـاهمة العامة األردنية.

يوضـح الجـدول )20( األثـر املحتمـل لنظـام اإلنتـاج يف الوقـت املحـدد يف تحسـني األداء يف الـرشكات 

الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك عالقـة بـني نظـام اإلنتـاج يف 

الوقـت املحـدد واألداء، حيـث r تسـاوي 0.466 وميكـن تفسـري التغايـر يف األداء مـن خـالل نظـام اإلنتـاج 

يف الوقـت املحـدد، حيـث R2 تسـاوي 0.217 عنـد مسـتوى داللـة )α≥0.05(. وبنـاًء عـىل ذلـك وحيـث 

)F=18.856, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنص عـىل أنه يوجد 

تأثـري لتقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـالل نظـام اإلنتـاج يف الوقـت املحـدد يف تحسـني األداء يف الـرشكات 

.)α≥0.05( الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، عنـد

 الجدول  )19(
تحليل االنحدار ألثر عناصر تقنيات إدارة التكلفة في تحسين األداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  املحدد  الوقت  يف  اإلنتاج  نظام  أثر 

الصناعية املساهمة العامة األردنية
0.466 )a(0.21718.8560.000

ثانيـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خالل التكاليف على أسـاس األنشـطة في تحسـين األداء في 
الشـركات الصناعية المسـاهمة العامة األردنية. 

يوضح الجدول )21( األثر املحتمل للتكاليف عىل أساس األنشطة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية 

التكاليف عىل أساس األنشطة  التحليل أن هناك عالقة بني  املساهمة العامة األردنية، حيث أظهرت نتائج 

واألداء، حيث r تساوي 0.286، وميكن تفسري التغاير يف األداء من خالل التكاليف عىل أساس األنشطة، حيث 

فإننا   )F=6.037, Sig.=0.017( ذلك وحيث  وبناًء عىل   .)α≥0.05( داللة  عند مستوى  تساوي 0.082   R2

نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، التي تنص عىل أنه يوجد تأثري لتقنيات إدارة التكاليف من خالل 

التكاليف عىل أساس األنشطة يف تحسني األداء يف الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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الرشكات  األداء يف  تحسني  األنشطة يف  أساس  التكاليف عىل  أثر 

الصناعية املساهمة العامة األردنية
0.286 )a(0.0826.0370.017

ثالثـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـالل التكلفة المسـتهدفة في تحسـين األداء في الشـركات 
الصناعية المسـاهمة العامـة األردنية. 

يوضـح الجـدول )22( األثـر املحتمـل للتكلفـة املسـتهدفة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة 

املسـاهمة العامـة األردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هناك عالقـة بني التكلفـة املسـتهدفة واألداء، 

حيـث r تسـاوي 0.330 وميكـن تفسـري التغايـر يف األداء مـن خـالل التكلفـة املسـتهدفة، حيـث R2 تسـاوي 

0.109 عنـد مسـتوى داللـة )α≥0.05(. وبنـاًء عـىل ذلـك وحيـث )F=8.324, Sig.=0.005( فإننـا نرفـض 

فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التي تنـص عىل أنه يوجـد تأثري لتقنيـات إدارة التكاليـف من خالل 

التكلفـة املسـتهدفة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة.

 الجدول  )20(
تحليل االنحدار ألثر نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

في تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الجدول  )21(
تحليل االنحدار ألثر التكاليف على أساس األنشطة في تحسين األداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
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.rR2FSigالبيان

الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  املستهدفة  التكلفة  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.330 )a(0.1098.3240.005

رابعاً: تأثير تقنيات إدارة التكاليف من خالل هندسة القيمة في تحسين األداء في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة األردنية.

املساهمة  الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  القيمة  لهندسة  املحتمل  األثر   )23( الجدول  يوضح 

تساوي   r واألداء، حيث  القيمة  بني هندسة  أن هناك عالقة  التحليل  نتائج  أظهرت  األردنية، حيث  العامة 

0.417، وميكن تفسري التغاير يف األداء من خالل هندسة القيمة، حيث R2 تساوي 0.174 عند مستوى داللة 

الفرضية  ونقبل  العدم  نرفض فرضية  فإننا   )F=14.282, Sig.=0.000) وبناء عىل ذلك وحيث   .)α≥0.05(

البديلة، التي تنص عىل أنه يوجد تأثري لتقنيات إدارة التكاليف من خالل هندسة القيمة يف تحسني األداء يف 

الرشكات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  القيمة  هندسة  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.417 )a(0.17414.2820.000

خامسـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـالل نظريـة القيـود فـي تحسـين األداء فـي الشـركات 
الصناعيـة المسـاهمة العامـة األردنيـة.

يوضـح الجـدول )24( األثـر املحتمـل لنظريـة القيود يف تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك عالقة بـني نظرية القيـود واألداء، حيث r تسـاوي 

0.393، وميكـن تفسـري التغايـر يف األداء مـن خـالل بطاقـة األداء املتـوازن، حيـث R2 تسـاوي 0.155 عنـد 

مسـتوى داللـة )α≥0.05(. وبنـاًء عـىل ذلـك وحيـث )F=12.452, Sig.=0.001( فإننـا نرفـض فرضيـة العدم 

ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص عىل أنـه يوجد تأثـري لتقنيـات إدارة التكاليف من خالل نظريـة القيود 

يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنية.

 الجدول  )22(
تحليل االنحدار ألثر التكلفة المستهدفة في تحسين األداء

 في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الجدول  )23(
تحليل االنحدار ألثر هندسة القيمة في تحسين األداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  القيود  نظرية  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.393 )a(0.15512.4520.001

سادسـاً: تأثير تقنيات إدارة التكاليف من خالل بطاقة األداء المتوازن في تحسـين األداء في الشـركات 
الصناعية المساهمة العامة األردنية. 

يوضـح الجـدول )25( األثـر املحتمـل لبطاقـة األداء املتـوازن يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة 

املسـاهمة العامـة األردنيـة، حيـث أظهـرت نتائج التحليـل أن هناك عالقة بـني بطاقة األداء املتـوازن واألداء، 

حيـث r تسـاوي 0.517، وميكـن تفسـري التغايـر يف األداء مـن خـالل بطاقـة األداء املتوازن، حيث R2 تسـاوي 

0.267 عنـد مسـتوى داللـة )α≥0.05(. وبنـاًء عـىل ذلـك وحيـث )F=24.772, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض 

فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التي تنـص عىل أنه يوجـد تأثري لتقنيـات إدارة التكاليـف من خالل 

بطاقـة األداء املتـوازن يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنية.
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الصناعية  الرشكات  يف  األداء  تحسني  يف  املتوازن  األداء  بطاقة  أثر 

املساهمة العامة األردنية
0.517 )a(0.26724.7720.000

:HO3 الفرضية الرئيسية الثالثة

ال يوجـد أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة فـي التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة فـي 
.)α≥0.05) تحسـين األداء فـي الشـركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة األردنيـة، عنـد

ــتخدام  ــع اس ــل م ــاملة يف التكام ــودة الش ــق إدارة الج ــل لتطبي ــر املحتم ــدول )26( األث ــح الج يوض

تقنيــات إدارة التكلفــة يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة، حيــث أظهــرت 

نتائــج التحليــل أن هنــاك عالقــة بــني تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة واســتخدام تقنيــات إدارة التكلفــة يف 

تحســني األداء، حيــث r تســاوي 0.665 وميكــن تفســري التغايــر يف األداء مــن خــالل تطبيــق إدارة الجــودة 

 الجدول  )24(
تحليل االنحدار ألثر نظرية القيود في تحسين األداء
في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 الجدول  )25(
تحليل االنحدار ألثر بطاقة األداء المتوازن في تحسين األداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

Cop
y R

igh
ts 



114

 .)α≥0.05( ــة ــتوى دالل ــد مس ــث R2 تســاوي 0.443 عن ــة، حي ــات إدارة التكلف ــتخدام تقني ــاملة واس الش

وبنــاًء عــىل ذلــك وحيــث )F=5.292, Sig.=0.000( فإننــا نرفــض فرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة، 

التــي تنــص عــىل أنــه يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف التكامــل مــع اســتخدام تقنيــات إدارة 

.)α≥0.05( التكلفــة يف تحســني األداء يف الــرشكات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة، عنــد

.rR2FSigالبيان

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة يف التكامل مع استخدام تقنيات 

الصناعية املساهمة  التكلفة يف تحسني األداء يف الرشكات  إدارة 

العامة األردنية

0.665 )a(0.4435.2920.000

وأخـرياً، تـم اسـتخدام تحليـل املسـار Path Analysis للتحقـق مـن وجـود أثـر لتطبيـق إدارة الجودة 

الشـاملة يف التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف الرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة كمتغري وسـيط.

ويوضـح الجـدول )27( نتائـج تحليـل املسـار لتأثـري تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يف التكامـل مـع 

اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. حيـث 

أظهـرت نتائـج التحليـل وجـود أثـر ذي داللـة إحصائيـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يف التكامـل مـع 

اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، حيـث 

بلغـت قيمـة )GFI( Goodness of Fit Index، وهـو مؤرش تحسـني األداء ما قيمتـه )0.800(، وهو مقارب 

إىل قيمـة الواحـد الصحيـح )املالءمـة التامـة(.

ويف السـياق نفسـه بلـغ مـؤرش املواءمـة املقـارن )Comparative Fit Index )CFI( )0.822، وهـو 

 Root Mean Square مقارب إىل قيمة الواحد الصحيح. وبلغ الجذر الرتبيعي ملتوسـطات الخطــأ التقريبي

RMSEA( Error of Approximation )0.275(، وهـي مقاربـة لقيمـة الصفـر. وهـذا مـا يعكـس التحليـل 

العامـي التوكيـدي Confirmatory Factor Analysis؛ أي املواءمـة التامـة، مـا يـدل عـىل وجـود أثـر ذي 

داللـة إحصائيـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يف التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفة يف تحسـني 

 ،)Alwan, 2012( األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. وهـذا يتفـق مـع نتائـج دراسـة

التـي أظهـرت تبنـي املؤسسـات ملواكبة عملية تطويـر األداء، باإلضافـة إىل تغيري تفكـري اإلدارة العليا بداًل من 

السـعي إىل التناسـب مـع متطلبـات املواصفـات فقط.

 الجدول  )26(
تحليل االنحدار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات إدارة 

التكلفة في تحسين األداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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البيان
Chi2

Cal.

Chi2

Tab
GFICFIRMSEA

 Indirect

 Effect

Sig*

الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  أثر 

تقنيات  استخدام  مع  التكامل  يف 

األداء  تحسني  يف  التكلفة  إدارة 

املساهمة  الصناعية  الرشكات  يف 

العامة األردنية

36.0493.8410.8000.8220.2750.8080.000

االستنتاجات

أظهرت نتائج الدراسـة أن عنارص إدارة الجودة الشـاملة الثالثة )تحسـني الجودة، وتخفيض التكاليف، 

ورضـا الزبائـن( تطبـق يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة بدرجـة مرتفعـة. وقد جـاء تطبيق 

عنـرص تحسـني الجـودة يف املرتبـة األوىل، وأىت بعـده عنـرص رضـا الزبائـن، وأخـرياً عنـرص تخفيـض التكاليف. 

وتتفـق هـذه النتائـج مـع نتائـج دراسـة )Cooper & Raiborn, )2002، التـي أظهـرت أن قـدرة الـرشكات 

عـىل املنافسـة تعتمـد عـىل قدرتهـا عىل تقديـم منتجات ذات مسـتويات عالية الجـودة ولها مسـتويات أداء 

وظيفـي مرتفعـة يف ظـل أقـل تكلفـة ممكنـة، وهـذا لـن يتـأىت إال بتحقيـق التـوازن بـني التكلفـة والجـودة 

واألداء الوظيفـي. وهـذه النتيجـة تتفـق مع دراسـة )Alwan, )2012 التي سـعت إىل خفـض تكاليف اإلنتاج 

مـع الحفـاظ عـىل الجـودة يف اإلنتـاج، التـي أظهـرت أن الـرشكات املدروسـة تطور أداءهـا من خـالل اتباعها 

مواصفـات الــ ISO، ومنها: التحسـني والتطوير املسـتمر.

كـام بّينـت النتائـج أن الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة تطبـق تقنيـات إدارة التكلفـة، 

وذلـك مـن خـالل املحـاور السـتة التـي تشـكل مجـاالت هـذا التطبيـق التـي تتناولهـا الدراسـة، وقـد جـاء 

تطبيـق بطاقـة األداء املتـوازن )BSC( يف املرتبـة األوىل، وجـاء بعـده نظـام التكلفـة املسـتهدفة )T.C(، ثـم 

 ،)TOC( ونظرية القيـود ،)ABC( نظـام اإلنتـاج يف الوقـت املحـدد، ونظـام التكاليـف عىل أسـاس األنشـطة

وأخـرياً جـاء تطبيـق هندسـة القيمـة، وجميعهـا حصلـت عـىل متوسـطات مرتفعـة، وتختلف هذه الدراسـة 

مـع دراسـة )اليعقـوب، 2009(، التـي هدفـت إىل تطويـر األسـاليب التكنولوجيـة والتوسـع يف اسـتخدامها 

يف الـرشكات الصناعيـة األردنيـة مبـا يتـالءم مـع متطلبـات تطبيـق هـذه األنظمـة والعمـل عـىل تزويـد هذه 

الـرشكات بالكـوادر البرشيـة املؤهلـة والقـادرة عـىل تطبيـق هذه األنظمـة. وكذلك بينـت النتائـج أن جميع 

الفقـرات التـي تقيـس تحسـن األداء يف الـرشكات الصناعيـة حصلـت عـىل متوسـطات مرتفعـة، وهـذا مؤرش 

 الجدول  )27(
تحليل المسار Path Analysis للتحقق من وجود أثر لتطبيق إدارة الجودة
الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات إدارة التكلفة في تحسين األداء

في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
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إىل أن األداء يتحسـن يف هـذه الـرشكات. بينـام دراسـة )زويلـف ونـور، 2005( أظهـرت أهميـة بطاقـة األداء 

املتـوازن وآليـة تطبيقهـا مـن خـالل صياغـة مقاييـس لـألداء وفقـاً لبطاقـة األداء املتـوازن، وتبـني أن هنـاك 

انعكاسـات إيجابيـة للربـط بـني مقاييـس األداء وعمليـة تقوميـه واملسـاهمة يف تحقيـق أهـداف املنظمـة 

االسرتاتيجية. 

وأخـرياً، أشـارت الدراسـة إىل وجـود أثـر لعنـارص إدارة الجـودة الشـاملة )تحسـني الجـودة، وتخفيـض 

التكاليـف، ورضـا الزبائـن( يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، وهـذا يتفق 

مـع نتائـج دراسـة )Alawad, 2011(، التـي أظهـرت أن مامرسـات إدارة الجـودة الشـاملة لهـا تأثـري إيجـايب 

يف إنتاجيـة املصانـع. وكذلـك وجـود أثـر لتحسـني الجودة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتائـج دراسـة )Wysocki & Lueck, 2006(، التـي بينـت أن 

اسـتخدام نظـام “الوقـت املحـدد” أدى إىل خفـض التكاليـف وتحسـني نوعيـة الخدمـة عـن طريـق تخفيض 

املخزون، وتوفـري األدويـة وتسـلّمها بحسـب الحاجـة إليهـا. كـام أشـارت إىل وجود أثـر لتطبيق بطاقـة األداء 

املتـوازن يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة، وهذه النتيجة تتفـق مع نتائج 

دراسـة )Jang Chi & Feng Hung, 2010(، التي أظهرت أن الرشكات التجريبية التي عملت بسـجل األداء 

املتـوازن متيـل إىل تحقيـق األهـداف وأن أداءهـا أفضـل مقارنـًة باملجموعـة الضابطـة التـي مل تعمل بسـجل 

األداء املتـوازن، كـام أظهـرت وجـود أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يف التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات 

 )karia إدارة التكلفـة يف تحسـني األداء يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة العامـة األردنيـة. وكذلـك دراسـة

)Abu Hassan, 2006 & توصلـت إىل نتائـج، كان مـن أهمها: وجـود أثـر إيجـايب لتطبيـق مفهـوم الجـودة 

 Wysocki & Lueck,) الشـاملة يف )االنغـامس الوظيفـي، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي(. وأيضاً دراسـة

2006( بينـت أن اسـتخدام نظـام “الوقـت املحـدد” أدى إىل خفـض التكاليـف وتحسـني نوعيـة الخدمة عن 

طريـق تخفيـض املخزون، وتوفري األدوية وتسـلّمها حسـب الحاجـة إليها يف املستشفيات األمريكية. ودراسـة 

 Quality  أظهـرت أن عمليـة نـرش وظيفـة الجودة من خالل التكلفة املسـتهدفة )Ada & Zengin, 2010)

)Function Deployment - Target Cost )QFD-TC هـي رضوريـة إلدارة التكاليـف، مـا يقلـل مـن 

التكاليـف بشـكل كبري.

ويف الختــام ميكــن االســتنتاج أن الــرشكات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة تطبــق عنــارص إدارة 

الجــودة الشــاملة الثالثــة معــاً، وهــي: )تحســني الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا الزبائــن(، كــام أنهــا 

تطبــق تقنيــات إدارة التكلفــة، وذلــك مــن خــالل املحــاور الســتة اآلتيــة، حيــث جــاء تطبيــق بطاقــة األداء 

املتــوازن )BSC( يف املرتبــة األوىل، وبعــده نظــام التكلفــة املســتهدفة (T.C(، ثــم نظــام اإلنتــاج يف الوقــت 

املحــدد، ونظــام التكاليــف عــىل أســاس األنشــطة )ABC(، ونظريــة القيــود )TOC(، وأخــرياً جــاء تطبيــق 

هندســة القيمــة.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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محددات الدراسة

أجريـت هـذه الدراسـة عـىل عينـة املديريـن العاملـني يف اإلدارة املاليـة وأقسـام الجـودة يف الـرشكات 

الصناعيـة املسـاهمة األردنيـة العاملـة يف محافظة عاّمن، يف عام 2013/2012. وقامت بدراسـة تحسـني األداء 

يف الـرشكات الصناعيـة املسـاهمة األردنيـة مـن خـالل إدارة الجـودة الشـاملة يف تحسـني الجـودة، وتخفيـض 

التكاليـف، ورضـا الزبائـن، ومـن خـالل تقنيـات إدارة التكلفـة، وهـي: اإلنتاج يف الوقـت املحـدد، والتكاليف 

عىل أسـاس األنشـطة، والتكلفة املسـتهدفة، وهندسـة القيمة، ونظرية القيود، وبطاقة األداء املتوازن. وعليه 

فقـد اقتـرصت الدراسـة عـىل التقنيات املذكـورة ومل تتنـاول كل تقنيـات إدارة التكلفة.

توصيات الدراسة:

يف ضـوء النتائـج واملحـددات التي ذُكرت سـابقاً، فإن هذه الدراسـة تويص بإجراء املزيد من الدراسـات 

حـول جميـع الصناعـات والخدمـات األردنيـة، وكذلك شـمول عـدد أكرب من الـرشكات يف محافظـات مختلفة 

يف األردن. وكذلـك إجـراء دراسـات مامثلـة يف الـدول األخـرى، وخاصـة العربيـة، كونها تتشـابه مـع األردن يف 

النواحـي الثقافيـة واالجتامعيـة. كـام تـويص الدراسـة برورة اسـتمرار الـرشكات الصناعية املسـاهمة العامة 

األردنيـة يف تطبيـق نظـام إدارة الجـودة الشـاملة، وذلك من خالل تحسـني الجودة وتخفيـض التكاليف ورضا 

الزبائـن، ملـا لهـا مـن تأثـري إيجايب يف تحسـني أدائهـا. وكذلـك رضورة اسـتمرار الـرشكات الصناعية املسـاهمة 

العامـة األردنيـة يف تطبيـق تقنيـات إدارة التكلفة، ومواكبة املسـتجدات يف هذه التقنيات واختيار ما يناسـب 

الرشكـة منهـا. كـام تويص الدراسـة برورة االهتـامم بعنارص إدارة الجودة الشـاملة الثالثة معـاً؛ ألن كالً منها 

يؤثـر يف اآلخـر. كـام تـويص الدراسـة الـرشكات األردنية بتطبيق أكـرث من تقنية مـن تقنيـات إدارة التكلفة يف 

الوقت نفسـه.
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 األمن في منطقة الساحل
والصحراء في إفريقيا

تشـهد منطقـة السـاحل والصحـراء أهميـة ُمتزايـدة كقلـب إلفريقيـا، وكمحـور للعالقـات عـرب البحـر 

األبيـض املتوسـط وإفريقيـا وغرب آسـيا، بالنظـر إىل تزايد مشـكالتها األمنية، وتزايد االهتـامم والتنافس حول 

إفريقيـا. وتُعتـرب السـيطرة عـىل الصحـراء الكربى مبنزلة مدخـل جديد للسـيطرة عىل أغلب القـارة اإلفريقية.

وينطلـق هـذا الكتـاب من عنارص مركزية يف تحليل منطقة السـاحل والصحراء، أولهـا، إطارها الجغرايف 

والدميغـرايف، وثانيهـا، املؤثـرات االسـرتاتيجية األساسـية فيهـا، وأهمها قضيتا اإلسـالم والعالقـات التاريخية بني 

الجامعـات الصحراويـة واإلفريقيـة الصحراويـة والهويـة التأسيسـية للـدول يف السـاحل والصحـراء. كـام متت 

مناقشـة وضـع إفريقيـا الصحراويـة ضمـن الخريطـة الجيوسياسـية للعـامل اإلسـالمي والتفاعـالت األساسـية 

ملجـاالت الصحـراء وشـامل إفريقيـا وغربهـا ورشقها. وتسـاعد هـذه املقاربـة يف تحليـل السياسـات اإلقليمية 

العامـة يف املنطقـة، واالسـتعانة بهـا يف فهـم أهـم املسـتجدات الطارئـة عليهـا، مبـا فيهـا النشـاط املتزايـد 

للجهاديـني، وتوظيـف الجغرافيـا يف تعويـق مرونـة العالقـات بـني الجـريان. وال يتعّلق األمر بعالقـات الجريان 

فيـام بينهـم فقـط، وهـي عالقـات ضعيفة، بـل بتفاعل قوى خارجيـة تقليدية مهمـة مع هذه املنطقـة أيضاً، 

إذ مـن دونهـا ال متكـن معالجـة املشـكالت يف مجملها. 

وقـد قّسـم املؤلـف الكتـاب إىل مقدمـة منهجيـة تعريفيـة مبنطقـة السـاحل والصحـراء وبأهميتهـا 

االسـرتاتيجية، وطبيعـة املشـكالت املتأصلـة والناشـئة فيهـا، وبخاصـة املشـكالت األمنيـة التـي أضحـت تؤثـر 

تأليف: كريم مصلوح*

النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

سنة النرش: 2014 – عدد الصفحات: 369

الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-14-856-2

حاصل على شهادة اإلجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   *
في مدينة وجدة المغربية عام 2006، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الدولية من 

الكلية ذاتها عام 2011.
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يف اإلقليـم ويف مصالـح القـوى اإلقليميـة والدوليـة. كـام  تضّمـن الكتـاب فصلـني رئيسـيني؛ إذ تـم تخصيـص 

الفصـل األول لألبعـاد املحليـة واإلقليميـة لألمـن يف إقليـم السـاحل والصحـراء، حيـث يركـز باألسـاس عـىل 

القضايـا األمنيـة املتعلقـة بإقليـم السـاحل والصحـراء. وقـد ناقـش هـذا الفصـل املوضـوع يف ثالثـة محـاور، 

يقـف األول منهـا عىل السـامت األمنية العامة األساسـية للسـاحل والصحـراء. ويناقش املحور الثاين السـامت 

املحليـة واإلقليميـة لألمـن يف منطقـة السـاحل والصحـراء؛ إذ عمـل عـىل تفكيـك أهـم العنارص التـي تؤثر يف 

هـذا املوضـوع، ُمركـزاً عىل النزاعـات ومرجعيتهـا وأطُرها، ثّم عىل بعض العنارص املتعلقة أساسـاً باملشـكالت 

األمنيـة الطارئـة عـىل املنطقـة، مثـل: الظاهـرة الجهاديـة والتجـارة املمنوعـة، يف مقابـل قضايـا أخـرى ذات 

طابـع محـي أو إقليمـي أصيـل كمطالـب الطـوارق ومظاملهـم والهويـة الجيو-ثقافيـة اإلسـالمية. أمـا املحور 

الثالـث، فتـم تخصيصـه لالسـتفاضة يف بعـض السـامت والعنـارص التـي متت اإلشـارة إليهـا يف املحورين األول 

والثـاين، مـع طـرح سـامت وعنـارص جديـدة انطالقـاً مـن الضغـط الذي مُتارسـه عـىل التعـاون اإلقليمـي، مع 

ربطهـا باملقاييـس النظريـة األساسـية التاريخيـة والجغرافيـة والسياسـية. وهكـذا، تـّم إظهار امليزة األساسـية 

لجيواسـرتاتيجية إفريقيـا الصحراويـة الداخليـة واملتاخمـة، وكذلـك إظهـار فـرص التعـاون ومعوقاته.

أمـا الفصـل الثـاين فقـد ركـز عـىل العنـارص التفاعليـة الناتجة من انخـراط بعض القـوى املهمة يف السـاحل 

والصحـراء، ويف إفريقيـا أيضـاً؛ وذلـك لتبيـان أن التفاعـالت يف هـذه املنطقـة ال تقتـرص عـىل العنـارص الداخليـة، 

بـل إن الخـارج جـزٌء مـن بنيتهـا وبنائهـا. وتـّم تقسـيم هـذا الفصـل إىل ثالثة محـاور أيضـاً، ُخصـص األول والثاين 

منهـا للوقـوف عـىل مواقـف أربعـة أطـراف دولية، وهـي: فرنسـا واالتحـاد األورويب، والصـني، والواليـات املتحدة 

األمريكيـة. وقـد تـّم الوصـول إىل مالحظـة أن هـؤالء يـؤدون أدواراً حاسـمة ومؤثـرة يف الجيواسـرتاتيجية األمنيـة 

إلفريقيـا الصحراويـة، مـع التقليـل مـن األهميـة االسـرتاتيجية لالتحـاد األورويب يف هذا الصـدد، وكذلـك، التحّفظ 

عـىل الـدور األمنـي املبـارش للصـني يف هـذه املنطقـة، مـع التنبيـه النعـدام رؤيـة جيوسياسـية صينيـة للسـاحل 

والصحـراء. ولعـّل مـن تلـك التفاعـالت التـي مل يقـف عليهـا هـذا الكتـاب بالشـكل املطلـوب، تنامـي سياسـات 

بعـض القـوى اإلقليميـة يف هـذه املنطقة، منهـا السياسـات الخليجية واإليرانيـة والربازيلية، فضاًل عـن اإلرسائيلية، 

التـي مُيكـن أن تتحـول إىل دراسـات مسـتقلة يُجريهـا باحثـون يف هـذا الصـدد. وتـمَّ تخصيـص املحـور الثالـث 

ضمـن هـذا الفصـل، لتفسـري أزمـة مـايل والعمليـة الفرنسـية فيها عـام 2013، حيـث تضّمن هـذا املحـور تعريفاً 

مبـايل وأهـم مشـكالتها، وعالقاتهـا البنيويّـة بشـامل إفريقيـا وغربها، ودوافـع العملية الفرنسـية فيها، ومقاييسـها 

الجيواسـرتاتيجية، وانعكاسـات األزمـة فيهـا عىل السـاحل. وانتهى الكتاب بخامتة عامة، تـّم تقديم أهم الخالصات 

التـي تـّم بلوغهـا فيهـا، وكـذا بعـض التوصيـات التي مُيكـن أن تُفيـد الباحثـني واملهتمني واملسـؤولني.

وبصفـة عامـة، فقـد أظهـر هذا الكتـاب تزايـد وتجدد الحسـابات واملصالـح الدولية يف محيـط منطقة 

السـاحل والصحـراء ، فلـم يعـد األمـر يتعلـق باهتـامم الـدول املُسـتعِمرة سـابقاً كفرنسـا، ولكـن باهتـامم 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة والصـني والربازيـل أيضـاً. فاملنطقـة مرشـحة الكتسـاب عوامـل جـذب جيـو-

اقتصاديـة بعـد اكتشـاف كميـات متزايـدة وجديدة من النفـط يف غرب إفريقيـا، وبتحـول دوٍل منها إىل دول 

غنيـة بالنفـط، وباكتسـاب بعـض بُلدانهـا أهميـة جيواسـرتاتيجية.
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تـأيت الرغبـة يف إقامـة اقتصـاد املعرفـة يف صميـم األهـداف واملبـادرات التـي تـم تنفيذهـا مـن قبـل جميـع 

دول "مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة"، إال أن تحقيـق هـذا الهدف الطمـوح يتطلب الرتكيز بشـكل خاص 

عـىل التعليـم، وعـىل وجـه الخصـوص تنفيـذ برامـج تدريب املعلمـني وتطويرهـا. وميكن لتجـارب الـدول املتقدمة 

أن تقـدم دروسـاً مفيـدة وملهمـة يف هـذا الشـأن، ويـأيت أحـد األمثلـة عـىل ذلـك مـن اململكـة املتحدة، عـىل نحو 

مـا يرشحـه تـوين مكاليفـي يف عـرض خالصـة بحـث أُجـري، مؤخـراً، عـىل تحسـني مسـتوى التعليـم، أن املـدارس 

الحكوميـة يف مناطـق لنـدن الداخليـة التي كانت ذات أسـوأ أداء عىل مسـتوى GCSE )بني الطلبـة الذين يبلغون 

مـن العمـر 16 عامـاً( يف إنجلـرتا يف عـام 2001، قـد أصبحـت اليـوم تتفـوق عىل أداء املـدارس الحكوميـة يف جميع 

املناطـق األخـرى مـن البالد. 

ومـا مـن شـك يف أن مثـة حاجـة ملّحـة يف بلـدان كثـرية إىل مثـل هـذه التحسـينات عـىل منـاذج تدريـب 

املعلمـني. ويف دراسـة دانيـال كـريك للبحـوث الحاليـة عـىل املعلمني، يوضـح أن املناقشـات املهنية املسـتمرة أثارت 

تسـاؤالت خطـرية حـول فاعليـة الربامـج الحاليـة إلعـداد معلمـني مناسـبني للقيـام بـأدوار يف البيئـات التعليميـة 

الصعبـة املتمثلـة يف أنظمـة املـدارس الوطنيـة يف جميـع أنحـاء العـامل، وبخاصـة يف دول الخليـج العربيـة. 

 التعليم والمعلم
خلق ثقافة التمّيز في المدارس

م اينحفع م اينفدع ن عثق مرعم ااحمعم عم ايم ا

تأليف: مجموعة باحثني*

النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

سنة النرش: 2015 – عدد الصفحات: 283

الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-125-7

يضم هذا الكتاب األوراق البحثية التي تم تقديمها إلى المؤتمر السنوي الخامس للتعليم   *
الذي نظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية تحت عنوان "التعليم والمعلم: 

خلق ثقافة التميز في المدارس"، والذي عقد خالل الفترة 23 – 24 سبتمبر 2014.
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وتتضـح أهميـة احـرتام املعلمـني يف املجتمـع يف حالة جمهوريـة كوريا الجنوبيـة، التي غالباً مـا اعُتربت مثااًل 

للبلـد الـذي لديـه سياسـة مسـتقرة وسـليمة للمعلمـني، وكذلـك هيئـة تدريسـية قوية تعـزز نتائج تعّلـم الطالب. 

ويوضـح الدكتـور هـور أنـه تاريخيـاً كان يُنظـر إىل التدريـس يف كوريـا الجنوبيـة عـىل أنـه مهنـة محرتمـة للغايـة، 

ويسـتمر التعليـم بـأن مُيثـل واحداً مـن الخيـارات الوظيفيـة األكرث شـعبية يف البالد. 

قـد يكـون الرابـط املشـرتك بـني مكانـة املعلمـني يف املجتمـع والنجـاح املقـارن لنظـام التعليم يف البـالد أكرث 

وضوحـاً يف فنلنـدا، حيـث يُنظـر إىل نظـام التعليم هناك، عىل نطاق واسـع، عـىل أنه من أفضل األنظمـة التعليمية 

يف العـامل. ومثلـام تـرشح تويجا راسـنني، فـإن أحد العنارص الواضحة لنجاحـه يتمثل يف أن فنلندا تضـم نظاماً فريداً 

الختيـار معلميهـا وتدريبهـم؛ اسـتناداً إىل التـزام الحكومـة الفنلنديـة يف أواخـر السـبعينيات مـن القـرن العرشيـن 

برفـع مكانـة مهنـة التدريـس إىل املسـتوى نفسـه الـذي تتمتـع به املهن األخـرى ذات القيمـة العاليـة، مثل الطب 

والقانـون؛ وذلـك عـرب جعـل درجة املاجسـتري األكادميي هـي املؤهل األسـايس للتدريس. 

وعـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، كتب الدكتـور عي إبراهيم مشـرياً إىل وجـود توقُّع واسـع يتمثل يف 

أن الخّريجـني الجـدد الذيـن يدخلـون هـذه املهنة بعد االنتهـاء من برامج إعـداد املعلمني، سـيكونون قادرين عىل 

تحّمل املسـتوى ذاته من املسـؤولية كاملدرسـني ذوي الخربة. وهكذا، فاملعلمون الــُمعيَّنون حديثاً مسـؤولون عن 

مهـارات ال ميتلكونهـا بعـد، وال ميكنهـم اكتسـابها إال مـن خالل الخربة. ويدعـو الباحث إىل غـرس املعرفة واملهارات 

يف الربامـج الدراسـية ذات الصلـة بتحسـني إعـداد املعلمـني الجـدد. ويقـرتح أن تتـم االسـتفادة من الربامـج املعدة 

يف الخـارج مـع مراعاة السـياق الثقايف الخـاص بالبالد.

وتشـري ناتاشـا ريدج، وسـهى الشـامي إىل ارتبـاط مهنة التدريـس باملعلمني الوافدين، األمر الـذي يعدُّ عنرصاً 

آخـر مثبِّطـاً ملواطنـي دول الخليـج لالنضـامم إىل قطـاع التعليـم. كـام أن سياسـات الحكومـة تقلل، عـن غري قصد، 

مـن قيمـة مهنـة التدريـس، من خـالل تقديم رواتـب أقل، ومزايا أقل، وسـن تقاعد متأخـر أكرث للمعلمـني، مقارَنًَة 

بغريهـم من املوظفـني الحكوميني. 

واسـتعرض محمـد عبداللـه الزغيبـي أهـم مالمح االسـرتاتيجية للتطويـر املهني للمعلـم يف اململكـة العربية 

السـعودية، مـربزاً األسـس التـي قامت عليها هـذه االسـرتاتيجية، إذ كان محـور اهتاممها الطالب واألثـر التعليمي، 

فضـاًل عـن انبنائهـا عىل احتياجـات املعلمـني وتكاملها مع سـائر برامـج التطوير. 

واشـتمل الفصـل األخـري عـىل بحـث إحصـايئ ألحمد حسـن الصغـري، طّبــقه عىل عينـة عشـوائية من طالب 

ومعلمـي املـدارس الحكوميـة للذكـور يف الشـارقة. ومـن أبرز نتائجـه أن املعوقـات االجتامعيـة واالقتصادية ترتبط 

بالعـزوف عـن مهنـة التعليـم بدرجـة كبـرية جـداً، بينـام ترتبـط املعوقـات التعليميـة بالعـزوف عن مهنـة التعليم 

بدرجـة كبـرية، وذلـك مـن وجهـة نظـر املعلمـني، أمـا الطلبـة فـريون أن املعوقـات االجتامعيـة والتعليميـة ترتبط 

بالعـزوف عـن مهنـة التعليـم بدرجـة كبـرية جداً، بينـام ترتبـط املعوقـات االقتصادية بالعـزوف عن مهنـة التعليم 

بدرجـة كبرية.
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إحـــدى الفضـــائل التي مل تُقــدر حق قــدرها للنظام التجاري املتعدد األطــراف – املتمثل يف اتفاقية 

"الجـات" GATT، ثـم "منظمـة التجـارة العامليـة" WTO – هـي أنـه كان حتـى وقـت قريـب، بخـالف 

املؤسسـات الدوليـة؛ مثـل صنـدوق النقـد الـدويل، أو مجلـس األمـن يف األمـم املتحـدة، إطـار عمـل فعـااًل 

للتعـاون بـني األطـراف املهمـة. وينعكس ذلـك يف حقيقة أن املشـاركة يف صنـع القرار، ومضمـون املفاوضات 

قـد تكيفـت باسـتمرار مـع تغيـري الواقـع االقتصادي. ويف ضـوء ذلك، تعـد "أجندة الدوحـة" الحاليـة انحرافاً؛ 

ألنهـا ال تعكـس واحـداً مـن أكـرب التحـوالت األساسـية يف النظـام االقتصـادي والتجـاري الـدويل، وهـو صعود 

الصـني. وإذا كان رد الفعـل عـىل صعـود الصـني سـيصبح شـاغاًل مهـامً للمفاوضـات املتعـددة األطـراف، فإنه 

مـن املمكـن تنشـيط اإلطـار التعـاوين ملنظمـة التجـارة العاملية.

ويبـني القسـم األول مـن هـذه الدراسـة الطريقـة التـي اسـتجابت بهـا منظمـة التجـارة العامليـة يف كل 

مرحلـة مـن مراحـل وجودهـا للظـروف املتغرية. أما القسـم الثـاين فيربز أن إحـدى العقبات الكبـرية، ولكن غري 

املعـرتف بهـا علنـاً الختتـام مفاوضـات الدوحـة، هي الصعوبـة التي واجههـا أعضاء منظمـة التجـارة العاملية يف 

التوصـل إىل تفاهـم حـول السياسـات التجارية الخاصة بالصني، مثل سـعر الصــرف، التي يتوقـع أن تفاقم تلك 

الصين ونظام التجارة العالمي

تأليف: آديتيا ماتو* وأرفيند سوبرامانيان**
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العقبـات، ولكنهـا ليسـت جـزءاً من "أجنـدة الدوحة". ويطرح القسـم الثالث نظرة مفصلـة، ويوضح أن نصيب 

الصـني مـن التجـارة العامليـة مـن املرجـح أن يصبـح ضعف نصيـب الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف غضون 20 

عامـاً، حتـى يف ظـل االفرتاضـات املتحفظـة إزاء منـو الصـني واعتامدهـا عـىل التجـارة. ويبـني القسـم الرابـع أنه 

سـيكون للصـني مصلحـة يف اإلبقـاء عـىل نظـام تجـاري مفتـوح متعـدد األطـراف؛ ثـم يقّيـم اآلثـار املرتتبة عىل 

سـعي الصـني، كـام سـعت القوى املهيمنـة األخرى غالباً، إىل ترجمـة قوتها إىل امتيازات تجارية. ويدرس القسـم 

الخامـس الكيفيـة التـي ميكـن بهـا اليوم تصميـم التعـاون الدويل بحيـث يتنبأ بهيمنـة الصني. 

ويـرى املحللـون أن الوقـت قـد حـان ملبـادرة بشـأن مفاوضـات تجاريـة متعـددة األطـراف تُبنـى عىل 

"أجنـدة الدوحـة"، ويف الوقـت ذاتـه تعيـد تعريفهـا، وتعمـل عـىل ترسـيخ وضـع الصـني يف النظـام التجـاري 

املتعـدد األطـراف. مثـل هـذه املبـادرة تقـوم عىل ركنـني: األول، هـو وضع أجنـدة مفاوضات جديدة تشـمل 

القضايـا الرئيسـية ذات األهميـة للصـني والشــركاء التجاريني، ومن ثم إطـالق العنان آللية التحريـر التبادلية 

القويـة التـي دفعـت منظمـة التجـارة العامليـة إىل نجاحـات سـابقة. وينبغـي أن تكـون الصـني عامـل إثـراء 

لألجنـدة، وليـس أن تتمحـور األجنـدة حـول الصـني. والركـن الثـاين، هـو وضـع قيـود جديـدة يف مـا يتعلـق 

باالتفاقيات الثنائية واإلقليمية، الذي من شـأنه أن يسـاعد عىل اسـتمرار الحوافز – والسـيام يف سـياق صعود 

الصـني – مـن أجـل الحفـاظ عـىل النظـام غـري التمييـزي الـذي يطبـق عىل نطـاق واسـع يف الوقـت الحايل.

ومثـة عـدد مـن األسـئلة املهمـة املطروحـة: األول يتعلق بعمليـة التفـاوض يف منظمة التجـارة العاملية، 

والسـّيام الحاجة إىل إصالح مشـكلة اإلفـراط يف الدميقراطيـة Over-Democratization. لقد أحدثت "جولة 

أوروجـواي" شــرخاً بـني سـلطة األمـر الواقـع والسـلطة بحكـم القانـون – منح سـلطة بحكم القانـون للدول 

الصغـرية والفقـرية التـي ليسـت جزءاً مهامً مـن آلية املعاملة باملثل، وال تسـتطيع أن تكـون كذلك. ومن أجل 

إحـراز تقـدم يف أي أجنـدة هادفـة، يجـب ضبط عملية التفـاوض وتنظيمهـا، بحيث ال يكون للـدول الصغرية 

تأثـري غـري متناسـب مـع حجمهـا. ويف مقابـل عـدم عرقلـة أجنـدة جديـدة طموحـة، يجـب تقديـم ضامنتني 

للـدول األصغـر: أن تحصـل بشـكل تلقـايئ عـىل فوائـد أي تحريـر للتجـارة، وميكنهـا اختيـار التحـرر مـن أي 

التزامـات ليسـت يف مصلحتها. 

لقـد كانـت منظمـة التجـارة العامليـة – وسـوف تظل كذلـك – فريدة مـن نوعها بني جميع املؤسسـات 

الدوليـة، باعتبارهـا منتـدى حيويـاً وفعـااًل للتعـاون بني الـدول الكربى، حتى تلـك التي قد تكـون مهيمنة مثل 

الصـني. عـىل الرغـم مـن أن "أجنـدة الدوحـة" الحاليـة رمبـا تكون يف طريقهـا إىل األفـول، فإن منظمـة التجارة 

العامليـة حّيـة، بـل وميكـن أن تزدهـر عـرب وجـود األجنـدة الصحيحـة. وميكنهـا أن تقـدم دفعـة للنمـو الـالزم 

للقـوى الحاليـة، وأداة لتعزيـز التنافسـية للقـوى الجديدة. وبالنسـبة إىل الصـني، ميكن أن تقـدم فرصة لتأكيد 

التزامهـا بالتعدديـة، ومـن ثـم كونهـا قـوة مهيمنة غـري خطرة، أن تكـون كـدب الباندا، وليـس كالتنني.
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التاريخيـة واالجتامعيـة واالقتصاديـة  أبعادهـا  العـريب يف  الوطـن  الحاليـة يف  إن تشـخيص األزمـات 

والسياسـية واإلقليميـة والدوليـة، تجعلنـا نقـّر بأن األزمـة ال ميكن اختزالهـا يف عبارة )أزمة االنفتاح السـيايس 

وصناديـق االقـرتاع(، بـل إنهـا أزمـات أعمـق وأدهـى، وتُحـِدث رشخـاً مسـتمراً يف جـدار الدولـة الوطنيـة يف 

الوطـن العـريب، بـل إنهـا تهـدد وجـود الدولة ذاته، وتؤّصـل ألزمات ال تخمـد يف عالقة الدولة بقـوى املجتمع 

املختلفـة. لكـن الرتاجـع يف الواقـع السـيايس يف النظـام العـريب يف السـنوات األخـرية، أدى فجأة، بسـبب أزمة 

اليمـن، وتداعيـات التقـارب األمريـي- اإليـراين يف املنطقـة، إىل تشـكُّل وعـي ذي منـزع عـرويب عـزَّ نظـريُه، 

مبنـي عـىل الثقـة بالـذات، وعـىل اسـتعامل كل القـوى الذاتية واملشـرتكة لتحقيـق األهداف املتوخـاة لصون 

مصالحهـا وأمنهـا وحدودهـا، وهـو مـا جّسـدته عاصفة الحـزم بقيـادة اململكـة العربية السـعودية.

   تَُعـدُّ عاصفـة الحـزم بحـق زلـزااًل اسـرتاتيجياً؛ إليقـاف الغطرسـة واملـد الســرطاين الخطـري إليـران، 

وإصـالح مـا اعـوّج يف التحـوالت اإلقليميـة والدوليـة للنظـام العـريب وكانـت بدايـة صائبـة، وال تـزال؛ للـرد 

عـىل الضغـوط واإلكراهـات التـي تواجـه املنطقـة. ثـم إن هـذه العاصفـة هـي إيذان بـرورة تبّنـي عاصفة 

اسـرتاتيجية أخـرى، هـي عاصفـة فكرية بالدرجـة األوىل، تسـتلزم مّنا تحالفاً فكريـاً لبلورة اسـرتاتيجية تداوي 

مـرض العقـل والواقـع العربيـني بوصفـات عالجيـة؛ إلخـراج األمة مـن أزماتها، ولإلجابـة عن معضـالت البناء 

اتحــاد عاصفــة الفكــر
الـدالالت والتحديـات
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التنمـوي والنهضـوي والوحـدوي يف إطـار عقالنيـة تعّم الشـكل واملضمـون، والهياكل السياسـية ومؤسسـاتها 

وعقلية وسـلوك الجامعات واألفراد؛ لنتموقع يف الحارض واملسـتقبل، ولنغرّي الواقع السـيايس من لحظة التأزم 

واالنسـداد السـيايس إىل لحظـة النهـوض وإقامـة قواعـد األمـن واالسـتقرار. وهـذا كفيـل بتبصـري املجتمعات 

وُصّنـاع القـرار العـريب بحجـم املأسـاة التـي نعيشـها، التـي ميكـن أن تتفاقـم إذا مل تـزل املسـببات يف الوقت 

املناسب.

إن العاصفـة الفكريـة التـي نحـن يف أمـّس حاجـة إليهـا اليـوم، هـي التـي تكـون مدفوعة بـروح النقد 

والعقالنيـة الراشـدة والتنويريـة التـي تتجـاوز الرصاعـات واألسـئلة الخاطئـة والفاشـلة والتقابـالت العميقة، 

وهـي التـي تـوازن بـني الرؤيـة الثابتـة والرؤيـة املتحولـة التـي تشـّخص وتؤثر يف الـذات يف نظـرة تجمع بني 

التحليـل والرتكيـب والنقـد واإلصـالح واملنهـج والرؤيـة؛ وذلك لبنـاء نظام عقـالين تنويري عـريب جديد ونظام 

معـريف وّهـاج يبعـث الحيـاة يف العقـل العـريب. إن العاصفـة الفكريـة التـي نحـن يف حاجـة إليهـا اليوم هي 

التـي تخّلـص الـذات مـن رواسـب الـال عقالنيـة وتـرّوض اإلنسـان العريب عـىل املفاهيـم العقالنية السـتنباتها 

داخلياً. اسـتنباتاً 

 إن التدّخـل العسـكري السـعودي العـريب اإلسـالمي لوقـف الزحـف الحـويث يُعـدُّ سـابقة يف تاريـخ 

التدخـالت العسـكرية العربيـة. وقـد جاء هـذا التدخل يف ضـوء املعطيات اآلتيـة: أولها، أنه مل يعـد باإلمكان 

االعتـامد عـىل الحليـف التقليدي، الواليـات املتحدة األمريكية، وهذه ُسـنَّة تاريخ العالقـات الدولية، فأمريكا 

مل يكـن لهـا يف يـوم مـن األيـام دول صديقـة وإمنـا مصالـح. ثانيهـا، أن إيـران اسـتغلت اتفاقهـا النـووي مـع 

أمريـكا وحالـة الـال أمـن يف املنطقـة ملـد نفوذهـا العسـكري مـن خـالل تحريـك ميليشـياتها العسـكرية يف 

املنطقـة الجغرافيـة املجـاورة للـدول الخليجيـة، ما جعل دول املنطقـة تتدخل بَنَفس اسـرتاتيجي أكرث مالءمة 

وأقـوى ردعـاً ومعالجـة للخلـل يف امليـزان اإلقليمـي وبـأدوات عسـكرية يف غيـاب محـرك أو اكـرتاث دويل 

لتداعيـات الـرصاع يف البلـد. ثالثهـا، أن عاصفـة الحـزم مّكنت من اسـتباق األحـداث، وتفادي الخطـأ الجهوي 

الـذي مّكـن إيـران سـابقاً مـن بسـط سـيطرتها عـىل لبنـان، مـن خـالل إنشـاء دولـة داخـل الدولـة ممثلة يف 

"حـزب اللـه" مـع كل املواصفـات الخطـرية عـىل سـيادة الدولـة األم، من حيث وجـود عنارص محليـة طائفية 

مسـلحة حتـى النخـاع، ولـو مل تكـن هناك "عاصفـة الحزم"، ألمكـن التكهن بـأن التجربة اللبنانية سـتتكرر يف 

اليمـن، لكـن عـىل صعيـد واسـع ويف الحـدود الجنوبية للسـعودية، هذا مـن دون أن ننى أنه لـوال "عاصفة 

الحـزم" لحاولـت منظـامت تكفرييـة إرهابيـة، مثـل "داعـش" ومـن واالهـا، مواجهة الزحـف الحويث. 

لقـد مّكنـت "عاصفـة الحـزم" مـن إعـادة العـرب إىل الثقـة بأنفسـهم يف غيـاب تغـرّي مسـتمر لقواعـد 

النظـام العاملـي، وانسـحاب الواليـات املتحـدة، ولحسـاباتها العسـكرية والتحالفيـة من املنطقة، فاملشـكالت 

يجـب أن تحـل إقليميـاً باالعتـامد عـىل النفـس وعـىل التعقـل والعقالنيـة الالزمـني لدحـر األخطـاء املحدقـة 

واسـتباق األحـداث التـي قـد تقـوض أمن املنطقـة واسـتقرارها.
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أدى تقـدم تكنولوجيـا صناعـة الغـاز الطبيعـي إىل زيـادة أهميتـه بـني مصـادر الطاقـة التقليديـة، لكـن 

التطـورات االقتصاديـة والتكنولوجيـة التـي طالـت هـذه الصناعة ظلـت غائبة عـن االقتصاد العراقـي؛ إذ تأخر 

اسـتثامر الغـاز الطبيعـي لعقـود عـدة نتيجـة لألوضـاع االسـتثنائية التي مـّر بها العـراق؛ ما جعل صناعـة الغاز 

الطبيعـي يف العـراق تتسـم بالتخلـف، علـامً بأن االستكشـافات التـي تحققـت يف العقود املاضيـة أثبتت وجود 

احتياطيـات كبـرية لديـه تشـّكل نسـبة مهمـة من مجمـوع االحتياطـي العاملي مـن الغـاز الطبيعي.

وتعـود أهميـة هـذه الدراسـة إىل توافـر الغـاز الطبيعـي يف العـراق بكميـات منافسـة، مـا يعـزز مـن 

أهميـة تطويـره؛ والعامـل الجديـد املتمثـل يف دور العقـود االسـتثامرية التي وقّعتهـا وزارة النفـط العراقية من 

خـالل جـوالت الرتاخيـص الثـالث يف تطويـر إنتـاج النفـط، ومـا سـريافقه مـن إنتـاج غـاز طبيعي مصاحـب، ثم 

توقيـع عقـوٍد السـتثامر حقـول الغـاز الطبيعـي الحـر. وبناًء عـىل ذلك، فإن الدراسـة تهـدف إىل تقييـم العقود 

االسـتثامرية لتطويـر إنتـاج النفـط والغـاز الطبيعـي؛ لتقديـم رؤية عن مسـتقبل صناعة الغـاز الطبيعي يف ظل 

التطـورات التكنولوجيـة التـي ستشـهدها هـذه الصناعة. 

صناعة النفط والغاز في العراق
االتجاهات الحالية والمستقبلية للفترة 2000–2020

تأليف: نبيل جعفر رضا* وأمجد صباح عبد العايل**

النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

سنة النرش: 2015 – عدد الصفحات: 138

الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-100-4

رئيس قسم االقتصاد في جامعة البصـرة.  *
حاصل على درجة الدكتوراه من كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة البصـرة عام 2013، وهو   **

حالياً يدرّس في قسم االقتصاد في الجامعة نفسها.
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لقـد أثّـرت األوضـاع السياسـية غـري املسـتقرة التـي مر بهـا العراق طـوال العقـود الثالثة املاضيـة بدرجة 

كبـرية يف صناعـة الغـاز الطبيعـي؛ إذ توقـف تطـور هـذه الصناعة بصورة شـبه تامة، فتضــررت البنيـة التحتية 

ومنشـآت الغـاز الطبيعـي التـي متـت إقامتهـا بتكاليـف مرتفعـة جـداً يف سـبعينيات القـرن املـايض، إىل درجـة 

توقفهـا عـن العمـل سـنوات طويلـة، واقتصارهـا عـىل بعـض املنتجـات األساسـية؛ مـا أدى إىل أن يقـوم العراق 

بحـرق كميـات كبـرية جـداً مـن الغـاز الطبيعـي، وأن يتصـدر املراتـب العامليـة يف ذلـك، وأصبح غري قـادر متاماً 

عـىل تصديـره. وبذلـك أصبحـت صناعـة الغـاز الطبيعـي يف العـراق متخلفـة تكنولوجياً.

ومـن جهـة أخـرى بـرزت مجموعـة مـن العوائـق التـي تقـف حائـاًل أمـام أي جهـود حكوميـة رامية إىل 

تطويـر صناعـة الغـاز الطبيعـي بعد عـام 2003، من أبرزها ِقـدم التكنولوجيا التي تسـتخدمها منشـآت صناعة 

الغـاز الطبيعـي، مـا أدى إىل خلـق مشـكالت عـدة يف اإلنتاج واملعالجـة مبواصفات الغـاز املسـّوق، والعجز عن 

توفـري الطاقـة الكهربائيـة الالزمـة؛ وِقدم خطـوط األنابيب الناقلة للغـاز الطبيعي ما يؤدي يف كثـري من األحيان 

إىل تســرّب الغـاز املسـّوق وحـدوث حرائـق عـدة؛ فضـاًل عـن مشـكالت الفسـاد املـايل واإلداري؛ كـام أن عدم 

االسـتقرار األمنـي يفـي يف كثـري من األحيـان إىل حدوث اعتـداءات عىل املنشـآت النفطية وخطـوط األنابيب، 

مـا يـؤدي إىل توقـف الضـخ ملدة طويلـة وإىل خسـائر كبرية.

وتـويص الدراسـة بالعمـل بصـورة جـادة عـىل تحقيـق االسـتقرارين: األمنـي والسـيايس، باعتبارهـام رشطـني 

أساسيني لدخول االستثامرات األجنبية، وإصالح السياسات االستثامرية، وإرساء قواعد البيئة التشــريعية والقانونية؛ 

بهـدف تهيئـة املنـاخ االسـتثامري. كام تويص الدراسـة بالعمل عىل معالجة الفسـاد اإلداري واملايل وتفعيل املسـاءلة 

واالنضبـاط بـني موظفـي الدولـة العاملـني داخل األجهـزة الحكومية يف القطـاع النفطي؛ بهدف إمتـام تنفيذ األعامل 

التـي متـت إحالتها إىل الشــركات األجنبيـة واملتعاقدين األجانـب بالصورة املطلوبة وبكفـاءة عالية. 

وتؤكـد الدراسـة أهميـة العمـل عـىل جـذب االسـتثامرات األجنبيـة إىل قطـاع الصناعـات الالحقـة، إذ إن 

كميـات الغـاز الطبيعـي التـي سـيقوم العـراق بإنتاجهـا يف ظل جـوالت الرتاخيص تتطلـب من الحكومـة القيام 

بإنشـاء مصانـع للبرتوكيامويـات واألسـمدة وتحديـث القائـم منهـا، والعمـل عـىل اسـتثامر الغـاز املنتـج لتلبية 

الطلـب املحـي مـن مختلـف املنتجـات، والعمـل عـىل وضـع الخطـط الالزمـة لتصديـر الفائض مـن اإلنتاج إىل 

الخـارج. كـام تعتـرب الدراسـة أن أمـام صـادرات الغـاز الطبيعـي العراقي مسـتقباًل واعـداً، إذ ميكـن العمل عىل 

تشـجيع مرشوعـات تصديـر الغـاز الطبيعـي إىل دولـة الكويـت عـن طريق إعـادة تأهيـل الخط القديـم، الذي 

كان يصـّدر الغـاز الطبيعـي إليهـا، ثـم إىل اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عـن 

طريـق الربـط مـع مشــروع "دولفـني" الخليجـي. ومـن جهـة أخـرى، العمـل يف الوقت نفسـه عـىل الربط مع 

مشــروع خـط الغـاز العـريب بسـبب الطلـب عـىل الغـاز الطبيعـي املنتـج يف العـراق من قبـل كل مـن: األردن 

وسـوريا ومصــر ولبنـان، وأخـرياً مع تركيا. والبـد للعراق من أن يضع الخطط املسـتقبلية الكفيلـة بإيصال الغاز 

الطبيعـي العراقـي إىل أوروبـا عـن طريـق خـط نابوكـو؛ وذلـك لكونها مسـتهلكاً رئيسـياً له.
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يناقـش هـذا الكتـاب التحـوالت التي تشـهدها أسـواق الطاقـة العاملية، والسـيام ما يتعلق منهـا باآلثار 

املرتتبـة عـىل التطـور التكنولوجي يف أسـواق الطاقـة التقليدية، والتداعيـات االقتصادية والجيوسياسـية لهذه 

التحـوالت عـىل منطقـة الخليـج والعـامل. وعـىل الرغم مـن البيئة غري املسـتقرة ألسـواق الطاقـة العاملية، فإن 

وزيـر الطاقـة اإلمـارايت معـايل املهنـدس سـهيل محمـد فـرج املزروعـي، قـد أكـد أن دولـة اإلمـارات تحتفـظ 

بنظـرة مسـتقبلية متفائلـة، مـع التشـديد عـىل مشــروعاتها يف مجال الطاقـة املتجـددة والنووية، مشـرياً إىل 

أن برنامـج الطاقـة النوويـة السـلمي اإلمـارايت يعـّد نقطـة مرجعيـة عامليـة يُحتـذى بهـا من حيث شـفافيتها 

وســرعة تنفيذهـا، وأن دولـة اإلمـارات تُعـّد واحـداً مـن أهـم املسـتثمرين يف مجـال الطاقـة املتجـددة، من 

خـالل سـعيها إىل تلبيـة 5% مـن الطلـب العاملـي عىل الطاقة مـن خالل الطاقـة املتجددة بحلول عـام 2020. 

كـام ذكـر معـايل رئيـس الحكومة اإلسـبانية األسـبق، خوسـيه ماريا أثنـار أن هنـاك لعبة جيوسياسـية جديدة 

تطـورت يف مجـال الطاقـة، وهـي تتسـم بــتجدد التوتـر وانعـدام اليقـني، وتغري النمـوذج الفكـري يف ميدان 

العـرض والطلـب، والفـروق متزايـدة الوضـوح بـني املناطـق، واملزيـد مـن األطـراف الفاعلـة والتكنولوجيات 

الجديـدة التـي تُحـدث تحـواًل يف ميـدان الطاقة. 

 االتجاهات المستقبلية للطاقة
االبتكـار واألسـواق والجغـرافيـا السيـاسيـة

مستو ه اعم ا اقونحرع نء اردعمسباج  ع مك سمصع م وولممح عم  ح  حر

تأليف: مجموعة من الباحثني*

النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

سنة النرش: 2015 – عدد الصفحات: 297

الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-167-7

تضم األوراق البحثية التي تم جمعها في هذا الكتاب وقائع مؤتمر مركز اإلمارات للدراسات   *
والبحوث االستراتيجية السنوي العشرين للطاقة، الذي عقد خالل الفترة 18–19 نوفمبر 

2014، بمقر المركز في أبوظبي.
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ويف الفصـل األول تتنـاول الدكتـورة ميشـيل فـوس إمكانية تحقيـق الواليات املتحدة األمريكية اسـتقاللها 

يف مجـال الطاقـة، مشـرية إىل اسـتمرار الواليـات املتحـدة األمريكيـة بوصفهـا أكـرب أو ثـاين أكرب منتـج للنفط يف 

العـامل لبعـض الوقـت. وقـد متثلـت املسـاهمة الكربى التـي قدمها إنتـاج النفط غـري التقليـدي يف الحفاظ عىل 

هـذا التفـوق يف ظـل نضـوب الحقول التقليدية. وتشـري فـوس إىل أن آفاق تحقيـق الواليات املتحـدة األمريكية 

اسـتقاللها يف مجـال الطاقـة تبـدو متفاوتة من حيـث إمكاناتها وآثارهـا املحتملة. 

وتسـتعرض إليزبيـث طومسـون يف الفصـل الثـاين االسـرتاتيجيات األساسـية التـي تنتهجهـا بلـدان شـامل 

القارة اآلسيــوية وجنــوب شــرقها وجنوبها، والتي لن تشــهد تغرياً جــذريّاً نتيجة الهبــوط يف أســعار النفط 

مـا مل تظـل األسـعار مـا دون 55 دوالراً للربميـل ملدة سـنتنْي عـىل األقل. وتقول طومسـون إن عقـود الحكومات 

اآلسـيوية لتصديـر و/أو اسـترياد كميـات مختلفـة مـن الوقود األحفوري ستمضــي قُُدمـاً، وإن خططهـا لبناء أو 

توسـيع مختلـف البنـى التحتيـة يف مجـال الطاقة ستمضــي يف طريقهـا أيضاً، ومـا يتعلق بتكلفة توليـد الطاقة 

مـن النفـط والغـاز، وتكلفـة الديـزل والبنزين ووقود السـفن ووقـود الطائرات وغـري ذلك قد تتغـري، يف حني أن 

تكلفـة االسـتثامر يف مختلـف صـور البنيـة التحتية يف مجـال الطاقة لـن تتغري. 

وتسـتعرض الباحثة سـارا فاخشـوري يف الفصل الثالث إمكانية إسـهام إيران يف أسـواق الطاقة، حيث إن 

سـنوات الحـرب والعقوبـات قـد ألحقـت ضــرراً كبـرياً بصناعـة الطاقة اإليرانيـة، مبـا يف ذلك قدرتها عـىل إنتاج 

النفـط والغـاز الطبيعـي وتصديرهـام. لكـن يف حالـة رفـع العقوبات املفروضـة عىل صـادرات النفـط اإليرانية، 

فسـوف يسـتغرق األمـر مـا بـني 90 يومـاً و6 أشـهر لـي تسـتعيد إيـران مسـتوى إنتاجها فيـام قبل عـام 2012 

والبالـغ 3.5 مليـون برميـل يوميـاً. كـام أن إنتـاج إيران من النفط الخـام ميكن أن يصل إىل ما بـني 4 و4.5 مليون 

برميـل يومياً بحلـول العقد املقبـل أيضاً. 

ويسـلط جـاك شـاربلز وأنـدرو جـْدج يف بحثهـام يف الفصـل الرابـع الضـوء حـول العالقـات بـني روسـيا 

وأوكرانيـا يف مجـال الغـاز وتبعاتهـا بالنسـبة إىل اإلمدادات املتجهـة إىل أوروبا، ويعتقـدان أن الوضع يظل دقيقاً 

وحساسـاً، وعـىل الرغـم مـن أنهـام ال يتوقعـان تكـرار مـا حـدث يف ينايـر 2009 مـن تعليـق إلمـدادات الغـاز 

الروســي املتجهـة إىل أوكرانيـا، فإنهـام يوضحـان أن الظـروف الحاليـة تعنـي أن االحتـامل قائم. 

ويقـول أندريـه بيـي يف الفصـل الخامس إن الرتاجع الذي حدث، مؤخراً، يف أسـعار النفـط يقلل الفرص أمام 

املزيد من ديناميات سـوق الغاز ويعزز مراكز األسـواق املرتبطة بأسـعار النفط، كام أنه يصّعب تنفيذ املشــروعات 

يف مجـال الغـاز الطبيعـي، ويحّفز النمو االقتصادي والطلـب، ويقلل عدد املوردين، وبالتايل فـإن املوردين الحاليني، 

وخاصة موردي الغاز الطبيعي املسـال، يجدون أنفسـهم يف وضع مواٍت يف هذا السـياق الجديد. 

ويف الفصـل السـادس، يسـعى مـارك ديكني إىل الربهنة عىل أهمية التكوين املـدين يف دعم تصميم األحياء 

املدنيـة وإنشـائها، وكذلـك مـن حيـث ما لشـبكات االبتكار اإلقليمـي من تأثري يف اسـتدامة املناطق التي تتسـم 

بكفاءة الطاقـة وانخفاض الكربون.
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كتـاب الفصيلـة الجامحـة هـو عبـارة عـن مذكـرات عسـكرية، نُشــر يف عـام 2012 وألفه املالزم السـابق 

شـون بارنـل بالتعـاون مـع جون برانينج. يقدم بارنل ســرداً مفعامً بالحيوية لألشـهر السـتة عشــر التي قضتها 

الفصيلـة الجامحـة يف قاعـدة العمليـات املتقدمـة يف وادي بريمل يف أفغانسـتان، عىل بُعد نحـو 12 كيلومرتاً من 

الحدود الباكسـتانية. وقد حظي الكتاب باهتامم كبري يف األوسـاط العسـكرية األمريكية بسـبب وصفه الدقيق 

واملفعـم بالحيوية لشـهور الخدمة الصعبة يف أفغانسـتان. 

برغـم أن بارنـل، الـذي كان قائـد فصيلة مشـاة، يتحدث عن تجربة فصيلته بشــيء مـن التمجيد، فهو يؤكد 

أن كتابه يخلو من أي توّجه سياســي، ويهدف من خالله إىل تسـليط الضوء عىل تجارب الجنود األمريكيني، وليس 

تقديـم رأي سياســي أو أخالقـي عـن الحـرب يف أفغانسـتان. كـام يقدم بارنـل يف كتابه بعض الـدروس التي تعلمها 

خـالل الحـرب يف أفغانسـتان، ومنهـا أن السـيطرة عـىل العـدو وحاميـة السـكان املحليـني تعتـرب من أساسـيات أي 

عمليـة ناجحـة ملكافحـة التمرد، وأن طبيعة الحرب يف أفغانسـتان عّلمـت الجنود أن يكونوا محاربني دبلوماسـيني، 

وأن املعـدن الحقيقـي للرجـال يظهر يف سـاحة املعركـة عندما يواجهون خطر املـوت الحقيقي.

ويـروي املـالزم بارنـل يف كتابـه الكثري مـن القصص التي تظهـر روح اإليثار وااللتزام واإلخالص لدى عناصــر 

الفصيلـة والتحديـات التـي واجهوها يف التعامل مـع الثقافة والتضاريس األفغانية التي كانـوا يجهلونها متاماً. ففي 

الفصيـلــة الجـامـحـة
ة السالح في حرب أفغانستان أبطال، وخونة، وُعلوج، وأخوَّ

تأليف: شون بارنيل* مع جون آر براننغ

النارش: ويليام مورو

سنة النرش: 2013 – عدد الصفحات: 416

الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-0062066404

عند  وأصبح  االحتياط،  الضباط  تدريب  ببرنامج  الجامعية  دراسته  أثناء  في  بارنل  التحق   *
تخرجه مالزماً، ثم التحق بمدرسة المشاة في الجيش األمريكي.
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عـام 2006 هاجمـت "طالبـان" جبـال رخـه وقتلـت عـدداً من األطفـال األفغـان، وقد وقع هـذا الهجـوم يف اليوم 

الـذي وصـل فيـه بارنـل إىل قاعـدة بريمل. وشـكلت وحشـية هـذا الهجوم صدمـة بالنسـبة إليه، كام أنـه مل يفهم 

ملـاذا يصــّر اآلبـاء األفغـان عـىل معالجـة األوالد قبـل البنـات. وقـد تجاهل الجنـود األمريكيـون رغبة اآلبـاء هذه 

وحملـوا جميـع األطفـال املصابني إىل مركز اإلسـعاف يف القاعـدة. حمل بارنل طفلة صغرية ماتـت بني ذراعيه قبل 

وصولهـا إىل مركـز اإلسـعاف. يف مسـاء ذلـك اليـوم رافـق زمياًل لـه إىل قاعة الطعام لتنـاول العشـاء وفوجئ عندما 

سـمع زمـالءه يناقشـون بكل تجرد النتائج املسـتقبلية املتوقعة لهـذا الهجوم من دون أن يظهـر عليهم أي تأثر مبا 

رأوه. وتسـاءل بينه وبني نفسـه: "هل نزعوا إنسـانيتهم قبل أن يدخلوا إىل هنا؟"، أدرك أحد زمالئه، الذين مضت 

سـنة كاملـة عـىل وجودهـم يف القاعـدة، مـا يشـعر به بارنـل فقال لـه: "هـذه أفغانسـتان. وهذه األشـياء تحدث 

هنـا. هـؤالء النـاس.. َماِعزُُهـم أغىل عندهم مـن أوالدهم، خاصة بناتهم. ميكنهـم دامئاً إنجاب املزيد مـن األوالد". 

وتحدث بارنل عن دور كتيبته، الكتيبة الثانية التابعة للواء املشـاة 87، مشـرياً إىل أنه تم نقلها إىل قاعدة 

بريمـل لهـدف واحـد وهو ضبط الحدود مع باكسـتان ووقف تدفق قوات العدو وإمداداته إىل أفغانسـتان، وأن 

أوامره كانت تقضــي بتعزيز الروابط مع حرس الحدود األفغانيني املعروفني بفسـادهم وسـهولة اخرتاقهم. كام 

أكد بارنل أنه كان للمرتجمني دور أساســي يف تسـهيل االجتامعات مع األفغان وترجمة ما يدور فيها، باإلضافة 

إىل كونهـم مستشـارين ثقافيـني للجنود األمريكيـني. ولكن مل يكن جميعهم يهتمون بتنفيـذ املهام املطلوبة من 

الوحـدة العسـكرية، مشـرياً إىل أن أحدهـم، يدعى يوسـف، كان جاسوسـاً وعىل تواصل مع خليـة إيرانية لصنع 

القنابـل تتخذ مـن إحدى املدارس داخل الحدود الباكسـتانية منطلقاً لعملياتها.

ويف عرضـه لبعـض املواقـف الصعبـة التـي واجهتهـا الفصيلـة التـي يقودهـا، ذكـر بارنـل أنـه يف سـبتمرب 

2007، توصلـت "طالبـان" إىل اتفـاق مـع الرئيـس الباكسـتاين، برويـز مشــرف، لوقف إطـالق النار. ومـا إْن بدأ 

ســريان وقـف إطـالق النار حتـى عربت قوات "طالبـان" الحدود ملهاجمـة األمريكيني جالبة معهـا صواريخ من 

عيـار 122 مـم – وهـي أثقـل وذات طاقـة تدمرييـة أكرب مـن الصواريخ العاديـة عيار 107 مـم – وأطلقتها عىل 

قاعـدة بريمـل محدثـة فيهـا دمـاراً كبرياً. وبحلـول نهاية الشـهر كانت القاعدة قـد تعرضت لعدد كبـري جداً من 

الهجـامت بالصواريـخ لدرجـة أن بعـض الجنـود صـاروا ينامـون يف الغـرف املحّصنـة، ومل يعـد يف حياة عناصــر 

الفصيلـة سـوى أمريـن: البقـاء عىل قيد الحياة، والـوالء للفصيلة. وعندما انتهت املـدة املحددة لخدمة الفصيلة 

يف أفغانسـتان، كانـت قـد فقـدت عـدداً مـن جنودهـا الشـجعان، وكان موتهـم فاجعـاً لزمالئهـم الذيـن راحـوا 

يواسـون بعضهـم بعضـاً، مـا أدى يف نهاية املطـاف إىل زيـادة التالحم بني عناصــر الفصيلة. 

يقـول بارنـل يف نهايـة كتابـه إن عناصــر الفصيلـة الجامحـة أظهـروا قـدراً كبـرياً مـن اإليثـار واإلخـالص 

لبعضهـم، وقـدم أحدهـم، واسـمه خانه، أفضـل مثال عىل ذلـك عندما أصيب يف رأسـه ونُقـل إىل أملانيا للعالج، 

حيـث اكتشـف األطبـاء وجـود تخرثات دمويـة يف دماغه، ولكنه بدل العـودة إىل الواليات املتحدة للعالج أصــّر 

عـىل العـودة إىل بريمل.
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والباحثني  الجامعات  وأساتذة  األكادمييني  لجميع  البحثية  اإلسهامات  بنرش  اسرتاتيجية”  “رؤى  مجلة  ترحب  أوالً: 

املتخصصني يف املجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية، وتطبيقات تقنية املعلومات، 

وتقبل البحوث والدراسات باللغة العربية، مع توافر الرشوط التالية يف البحث أو الدراسة: 

أن يتسم بالجّدة واألصالة العلمية واملوضوعية، وأال يكون قد سبق نرشه، كلياً أو جزئياً، ورقياً أو إلكرتونياً، وأال 	 

يكون مرشحاً للنرش يف الوقت نفسه يف وسائل نرش أخرى.

أن يتقيد مبنهج علمي دقيق، وتتوافر فيه رشوط البحث العلمي املعتمد عىل األصول العلمية واملنهجية املتعارف 	 

عليها يف كتابة البحوث والدراسات األكادميية، والتزام قواعد توثيق املصادر واملراجع وفقاً ألسلوب التوثيق العلمي 

املعتمد يف إصدارات املركز املحّكمة.

أن تندرج املادة ضمن مجاالت اهتامم املجلة املذكورة أعاله، وأن تقّدم إضافة علمية أصيلة يف موضوع الدراسة. 	 

أن يلتزم الدقة والسالمة اللغوية، وأال يزيد عىل 8000 كلمة، مبا فيها الهوامش واملصادر واملراجع، وأن يكون 	 

مطبوعاً إلكرتونياً.

يرفق مع البحث أو الدراسة ملخص تنفيذي ال يزيد عىل 400 كلمة، باإلضافة إىل الكلامت املفتاحية )املصطلحات 	 

األساسية( للدراسة، والتعريف بأهداف البحث أو الدراسة، وأهميته يف إثراء البحث العلمي.

يرفق مع البحث أو الدراسة سرية ذاتية للباحث وتعهد إلكرتوين بأن الدراسة مل تنرش من قبل وليست قيد النرش حالياً.	 

األبحاث 	  العلمي، ثم تعرض  للتحكيم  للبحث، وتقرر مدى أهليته  التقويم األويل  املجلة  تجري هيئة تحرير 

والدراسات املقبولة مبدئياً عىل محكَمني اثنني – عىل األقل – من ذوي املكانة العلمية والخربة يف مجال التخصص 

األكادميي، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث يف حالة رفض أحد املحكَمني للبحث، وتلتزم هيئة التحرير 

إبالغ الباحثني القرار النهايئ بشأن املوافقة عىل النرش من عدمها، عىل أن يلتزم الباحث إجراء أي تعديالت قد 

يطلبها املحكمون من أجل إجازة البحث أو الدراسة للنرش يف املجلة. 

ترسل البحوث والدراسات وعروض الكتب إىل املجلة عرب الربيد اإللكرتوين، أو ص. ب 4567 أبوظبي – دولة 	 

اإلمارات العربية املتحدة. 

تلتزم املجلة إخطار الباحثني بتلقي أبحاثهم ودراساتهم يف غضون أسبوعني من تلقيها، كام تلتزم إبالغ الباحث 	 

بقرار صالحية البحث للنرش من عدمها خالل شهرين عىل األكرث من تاريخ تسلمه. 

يف حال املوافقة بشكل نهايئ عىل النرش، تؤول حقوق النرش كافة تلقائياً إىل مجلة “رؤى اسرتاتيجية”.	 

ثانياً: ترحب املجلة بنرش عروض الكتب العربية واألجنبية، عىل أن تتوافر يف املادة املقدمة للنرش الرشوط اآلتية:

ال يزيد عرض الكتاب الواحد عىل 700 كلمة. 	 

يشرتط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب يف العامني األخريين، وميكن االستثناء مبوافقة رئيس التحرير، بحسب القيمة 	 

العلمية للكتاب.

أن يندرج موضوع الكتاب ضمن مجاالت اهتامم املجلة، وأن يقدم العرض املقدم إضافة نوعية يف هذا الشأن.	 

قواعد النشر
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يلتزم الدقة والسالمة اللغوية، وتقدم املادة منسوخة إلكرتونياً.	 

يلتزم املوضوعية، ويتناول أبرز محتويات الكتاب برؤية تحريرية متوازنة، ولغة عربية رصينة وسليمة، وأن يكون 	 
العرض شامالً ال يكتفي مبعالجة قرشية للمحتوى.

أال تكون املادة املقّدمة سبق نرشها، ورقياً أو إلكرتونياً، وأال تكون مقدمة يف الوقت نفسه إىل وسائل نرش أخرى.	 

يرفق مع املادة صورة غالف واضحة وذات دقة عالية، باإلضافة إىل البيانات األساسية للكتاب )عنوان الكتاب، 	 
اسم املؤلف، تاريخ النرش، النارش، عدد الصفحات، الرقم الدويل املعياري للكتاب(، وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية 

تضاف املعلومات والبيانات األساسية للكتاب بتلك اللغة.

ثالثاً: قواعد عامة

املواد املنشورة يف املجلة تعرّب عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرورة عن توجهات املجلة أو وجهة نظر املركز.	 

تلتزم املجلة حزمة من املبادئ يف تقويم املواد املرشحة للنرش، أبرزها نبذ التحيزات مبختلف أمناطها وأشكالها، 	 
ورفض أي مواد قامئة عىل اإلساءة إىل األديان أو الثقافات، واحرتام حقوق امللكية الفكرية، ونبذ أي مامرسات من 

شأنها اإلساءة إىل البحث العلمي.

ترتقب املجلة من األكادمييني والباحثني واملتخصصني إرسال سرية ذاتية مخترصة تتضّمن الخلفية العلمية، وأبرز 	 
األعامل املنشورة، ووسائل االتصال الشخصية.

تحتفظ املجلة بحق إجراء تعديالت يف الصياغة التحريرية للامدة املقدمة، حسب مقتضيات النرش، عىل أال تؤثر 	 
هذه التعديالت يف محتوى النص.

تشجيعاً للبحث العلمي، وتحفيزاً لألكادمييني والباحثني واملتخصصني، تقدم املجلة مكافآت مالية للبحوث التي 	 
تحصل عىل موافقة نهائية عىل نرشها.

رابعاً: طريقة كتابة الهوامش واملراجع

الهوامـش العـربيـة	 

توضع جميع الهوامش بصورة متسلسلة يف نهاية الدراسة.

اسم املؤلف، عنوان الكتاب )مكان النرش: اسم النارش، سنة النرش(، رقم الصفحة.الكتب

مثال: وليد عبدالحي، املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل 1978 – 2010 )أبوظبي: مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2001(، ص 20.

البحوث املنشورة

يف كتب

اسم املؤلف، “عنوان البحث”، يف: محرر الكتاب، عنوان الكتاب )مكان النرش: اسم النارش، سنة النرش(، 

رقم الصفحة.

مثال: تيالك دويش، “تكرير النفط ومواصفات املنتجات النفطية يف آسيا”، يف: بول ستيفنز )محرر(، 
للدراسات  اإلمارات  مركز  )أبوظبي:  والخيارات  االتجاهات  النفط:  صناعة  يف  االسرتاتيجية  األوضاع 

والبحوث االسرتاتيجية، 1998(، ص 97 – 98.
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اسم املؤلف، “عنوان البحث”، اسم الدورية، رقم العدد )مكان النرش: تاريخ النرش(، رقم الصفحة.الدوريات العلمية

مثال: محمد إبراهيم السقا، “تحويالت العامل من الدول العربية النفطية وخيارات السياسة”، مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 88 )الكويت: 1999(، ص 135.

اسم املؤلف، “عنوان املقال أو التقرير”، اسم الصحيفة )مكان النرش: تاريخ النرش(، رقم الصفحة.الصحف

مثال: خالد الحروب، “العرب يف الغرب: ثنائية االندماج واملحافظة عىل الهوية”، االتحاد )أبوظبي، 6 
آذار/ مارس 2001(.

أوراق العمل 
املقدمة يف املؤمترات 

واملحارضات

اسم املؤلف، “عنوان الورقة”، يف مؤمتر: عنوان املؤمتر، الجهة املنظمة للمؤمتر، مكان انعقاده، تاريخ 
انعقاده، الصفحة.

مثال: أرسني كاليجوغلو، “السياسة الخارجية الرتكية واألمن اإلقليمي والتعاون يف الرشق األوسط”، يف 
ندوة: الحوار العريب – الرتيك، منتدى الفكر العريب، عاّمن، األردن، 18 – 19 آذار/مارس 1996، ص 23.

الرسالة )ماجستري أو دكتوراه(، وإذا ما كانت منشورة أو ال، الرسائل الجامعية الرسالة”، طبيعة  اسم املؤلف، “عنوان 
الجامعة املقدمة إليها، مكان الجامعة، سنة اإلجازة، الصفحة. 

إمارات ساحل ُعامن منذ عام 1950”، رسالة ماجستري غري  “التعليم يف  العقرويب،  مثال: عبيد راشد 
منشورة، جامعة األزهر، القاهرة، مرص، 1994، ص 10.

اسم مؤلف البحث املنشور داخل املوسوعة، “عنوان البحث”، يف: اسم املرشف عىل املوسوعة، اسم املوسوعات
املوسوعة )مكان النرش: اسم النارش، سنة النرش(، رقم الصفحة.

مثال: خريية قاسمية، “املذكرات والسري الذاتية الفلسطينية”، يف: املوسوعة الفلسطينية، القسم الثاين: 
الدراسات الخاصة، املجلد الثالث )بريوت: هيئة املوسوعة الفلسطينية، 1990(، ص 751.

اسم الجهة التي أصدرت التقرير، عنوان التقرير )مكان النرش: تاريخ النرش(، الصفحة.التقارير الرسمية

مثال: صندوق النقد العريب وآخرون، التقرير االقتصادي العريب املوحد 1997 )أبوظبي: أيلول/سبتمرب 
1997(، ص 100.

اسم الوثيقة”، مصدرها، تاريخها. وإذا تم االستناد إىل وثيقة رسمية منشورة يف كتاب، تجب اإلشارة إىل الوثائق الرسمية
ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

مثال: “نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية”، الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1998، رقم 
.A/CONF.183/9 الوثيقة

يوثق املرجع املنقول عن شبكة “اإلنرتنت” بذكر بيانات املرجع كاملة، إن وجدت )اسم املؤلف، وعنوان املصادر اإللكرتونية
املرجع، ومكان النرش، ودار النرش، وتاريخ النرش(، والرابط أو الوصلة اإللكرتونية الكاملة عىل “اإلنرتنت” 

URL، وتاريخ زيارة املوقع. 

مثال: األمـم املتحـدة، تقريـر الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات األمم املتحدة، 2002(، 
ص 20؛ يف:

www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc 
)February 5, 2006(.

إذا تكرر االستناد إىل املرجع يف البحث، فيذكر يف املرة األوىل كامالً، ثم يذكر تالياً كام يي: اسم املؤلف، 
الصفحة. ويف حال تكرار االستناد  البحث، مرجع سابق، رقم  أو  الكتاب  الشطر األسايس من عنوان 

مبارشة، يذكر كام يي: املرجع السابق، رقم الصفحة.
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ترتـب املراجـع ألفبائيـاً طبقـاً ألسـامء املؤلفـني، أو الجهـات املسـؤولة عـن التأليـف )البدء باالسـم األخـري للمؤلف(. بالنسـبة 

إىل البحـوث املنشـورة يف كتـب، فإنـه ال يذكـر يف قامئـة املراجـع عناويـن تلـك البحـوث، وال أسـامء مؤلفيهـا، بل يذكـر عنوان 

الكتـاب، واسـم محـرره. ال توضـع أرقـام الصفحـات للمراجـع يف قامئـة املصادر.

االسم األخري، االسم األول. عنوان الكتاب )مكان النرش: اسم النارش، سنة النرش(.الكتب

مثال: عبدالحي، وليد. املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل 1978 – 2010 )أبوظبي: مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2001(.

االسم األخري، االسم األول. “عنوان البحث”، اسم الدورية، رقم العدد )مكان النرش: تاريخ النرش(.الدوريات العلمية

مثال: السقا، محمد إبراهيم. “تحويالت العامل من الدول العربية النفطية وخيارات السياسة”، مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 88 )الكويت: 1999(.

االسم األخري، االسم األول. “عنوان املقال أو التقرير”، اسم الصحيفة )مكان النرش: تاريخ النرش(. مثال: الصحف
الحروب، خالد. “العرب يف الغرب: ثنائية االندماج واملحافظة عىل الهوية”، االتحاد )أبوظبي، 6 آذار/

مارس 2001(.

االسم األخري، االسم األول. “عنوان الرسالة”، طبيعة الرسالة )ماجستري أو دكتوراه(، وإذا ما كانت منشورة الرسائل الجامعية
أو ال، الجامعة املقدمة إليها، مكان الجامعة، سنة اإلجازة. 

مثال: العقرويب، عبيد راشد. “التعليم يف إمارات ساحل عامن منذ عام 1950”، رسالة ماجستري غري 
منشورة، جامعة األزهر، القاهرة، مرص، 1994.

االسم األخري، االسم األول )للمرشف عىل املوسوعة(. اسم املوسوعة )مكان النرش: اسم النارش، سنة النرش(.املوسوعات

الثالث  املجلد  الخاصة،  الدراسات  الثاين:  القسم  الفلسطينية،  املوسوعة  عبدالوهاب.  الكيايل،  مثال: 

)بريوت: هيئة املوسوعة الفلسطينية، 1990(.

اسم الجهة التي أصدرت التقرير. عنوان التقرير )مكان النرش: تاريخ النرش(.التقارير الرسمية

مثال: صندوق النقد العريب وآخرون. التقرير االقتصادي العريب املوحد 1997 )أبوظبي: أيلول/سبتمرب 
.)1997

“اسم الوثيقة”، مصدرها، تاريخها. وإذا تم االستناد إىل وثيقة رسمية منشورة يف كتاب تجب اإلشارة إىل الوثائق الرسمية
ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

مثال: “نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية”، الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1998، رقم 

.A/CONF.183/9 الوثيقة

يوثق املرجع املنقول عن شبكة “اإلنرتنت” بذكر بيانات املرجع كاملة، إن وجدت )اسم املؤلف، وعنوان املصادر اإللكرتونية
املرجع، ومكان النرش، ودار النرش، وتاريخ النرش(، والرابط أو الوصلة اإللكرتونية الكاملة عىل “اإلنرتنت” 

 .URL

مثال: األمـم املتحـدة. تقريـر الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات األمم املتحدة، 2002(؛ يف: 

www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc
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NOTES

Please note the punctuation in the examples below. Ensure all relevant information is cited, including 
journal volume numbers. For any aspects not covered by this guide, refer to the Chicago Manual of Style.

• Books

First name Last name, Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(, pp. 35–39.

1. Howard T. Odum, Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making )New York, 
NY: Wiley & Sons, 1996(, pp. 35–39.

• Chapter in a Book

First name Last name, ”Chapter Title,“ in Firstname Lastname )ed.(, Title of Book )City, ST: Publishing 
Company, year(, pp. 45–67.

1. James B. Wright, ”The Decision-makers Paradox,“ in Howard T. Odum, Environmental Accounting: 
Energy and Environmental Decision Making )New York, NY: Wiley & Sons, 1996(, pp. 45–67.

• Journals

First name Last name, ”Title of Article,“ Journal Name, vol. 3, no. 2 )Winter 1996(, pp. 39–65.

1. Michael B. Zimmerman, ”Learning Effects and the Commercialization of New Energy Technologies: 
The Case for Nuclear Power,“ The Bell Journal of Economics, vol. 13, no. 2 )Autumn 1982(, pp. 39–65.

• Magazines and Newspapers

First name Last name, ”Title of Article,“ Magazine Name, December 6, 2011.

1. Bill A. Bailey, ”The New Turks,“ The Washington Post, December 6, 2011.

• Electronic Resources

First name Last name, ”Title of Article or Page,“ Website Name, May 5, 1997 )www.webaddress.com/source.
html(, accessed June 15, 2000.

1. Denny A. Ellerman, Paul L. Joskow, and David Harrison Jr., ”Emissions Trading in the US: Experi-
ence, Lessons, and Considerations for Greenhouse Gases,“ Pew Center on Global Climate Change, 2003 
)http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/emissions_trading(, accessed June 
15, 2008.

If a source obtained online does not have a named author, the reference should begin with the title of the 
page or article, followed by the name of the website, etc.

1. Pike Research, ”Global Wind Power to Triple by 2017,“ July 12, 2011 )http://www.pikeresearch.com/
newsroom/global-wind-power-capacity-to-triple-by-2017(, accessed July 25, 2011.
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BIBLIOGRAPHY

Bibliography should be in alphabetical order according to authors’ surnames. Please take note of different 
punctuation to that used in endnotes.

• Books

Last name, First name. Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(.

Odum, Howard T. Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making )New York, NY: 
Wiley & Sons, 1996(.

 Last name, First name, and First name Last name )eds.(. Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(.

Book chapters do not appear in the bibliography, only the book itself is listed. In this example the 
bibliographical listing would be the same as for the ”Books“ example above.

• Journals

Last name, First name. ”Name of Article.“ Journal Name, vol. 3, no. 2 )May 1997(.

Zimmerman, Michael B. ”Learning Effects and the Commercialization of New Energy Technologies: The 
Case for Nuclear Power.“ The Bell Journal of Economics, vol. 13, no. 2 )Autumn 1982(.

• Magazines and Newspapers

Last name, First name. ”Name of Article.“ Magazine or Newspaper, February 10, 1998.

Bailey, Bill A. ”The New Turks.“ The Washington Post, December 6, 2011.

• Electronic Resources

Last name, First name. ”Title of Article or Page.“ Website Name, May 5, 1997 )www.webaddress.com/
source.html(, accessed June 15, 2000.

Ellerman, Denny A., Paul L. Joskow, and David Harrison Jr. ”Emissions Trading in the US: Experience, 
Lessons, and Considerations for Greenhouse Gases.“ Pew Center on Global Climate Change, 2003 
)http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/emissions_trading(, accessed June 
15, 2008.

If a source obtained online does not have a named author, the reference should begin with the title of the 
page or article, followed by the name of the website, etc.

Pike Research. ”Global Wind Power to Triple by 2017,“ July 12, 2011 )http://www.pikeresearch.com/news-
room/global-wind-power-capacity-to-triple-by-2017(, accessed July 25, 2.
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إعداد  بهدف  1994؛  آذار/مارس   14 يف  االسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  أنشئ 

البحوث والدراسات األكادميية للقضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية املتعلقة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومنطقة الخليج والعامل العريب. ويسعى املركز لتوفري الوسط املالئم لتبادل اآلراء 

العلمية حول هذه املوضوعات، من خالل قيامه بنشـر الكتب والبحوث وعقد املؤمترات والندوات. 

كام يأمل مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية أن يسهم بشكل فعال يف دفع العملية 

التنموية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يعمل املركز يف إطار ثالثة مجاالت هي مجال البحوث والدراسات، ومجال إعداد الكوادر البحثية 

وتدريبها، ومجال خدمة املجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهدافه املمثلة يف تشجيع البحث العلمي 

التطـورات  ومتابعـة  الفكريـة،  امللتقيات  وتنظيـم  واحتياجاته،  املجتمـع  تطلعات  من  النابع 

العلميـة ودراسـة انعكاساتها، وإعـداد الدراسات املستقبليـة، وتبنـي الربامـج التي تدعـم تطويـر 

وتحليلها  وتخزينها  وتوثيقها  واملعلومات  البيانات  بجمع  واالهتامم  املواطنة،  البحثية  الكوادر 

بالطرق العلمية الحديثة، والتعاون مع أجهـزة الدولة ومؤسساتها املختلفة يف مجاالت الدراسات 

والبحوث العلمية.

لالشرتاك يرجى التواصل عىل العنوان اآليت:

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
قسم اإلصدارات، إدارة النرش العلمي، ص. ب: 4567 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف مبارش: 4044445 2 971 +  فاكس: 4044443 2 971 +

www.ecssr.ae :املوقع عىل اإلنرتنت  books@ecssr.ae :الربيد اإللكرتوين
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د. محسن التليلي
رحلتي مع السراب للدكتور جمال سند السويدي:

في مسائل المنهج والفكر وا�نثروبولوجيا الدينية 

د. عبد ربه عبدالقادر العنزي نظرية التسويق السياسي:
 المفاهيم والدالالت في المجال السياسي 

أ.د. عـبـد الـنـاصـر إبراهيم نــور 
 د. عبدالعزيز أحمد الشرباتي

محمد محمود النحوي

أثر إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة
في تحسين ا�داء في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة ا�ردنية

قضايا الهوية 
في ا©سالم المعاصر  

دورية علمية نصف سنوية محّكمة يصدرها مركز ا©مارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
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