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 استهالل

 ۚ   ْلَعْدلِ ِإنَّ اَّللََّ ََيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََمااَنِت ِإََلٰ أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِ 
ا اَّللََّ  ِإنَّ  يًعا َكانَ   اَّللََّ  ِإنَّ  ۚ   ِبهِ  يَِعُظُكمْ  نِِعمَّ    َبِصريًا َسَِ

 ( 58 )سورة النساء :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” 

(QS. An-nisa’ : 58) 
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 اهداء 
الذان مل يتوقفا إيّل أّمي احملبوبة سييت مصلحة و  أيب احملبوب معايف أبو زهريلوالدّي،  .1

عن الصالة أبدا ويشّجعاين بطريقة خمتلفة ويدسراين إَل احلّق ويذكراين كل ما يفعله 
 . ممبباركة هللا. شكرا على كل حّبك

س هاماس وقيسه و ْلخيت الصغري  فرايل جيهان نيربوس هاماس ورحية كانيتا زها .2
نشيط جنوى هاماس وأخي الصغري موالان عزة موراد هاماس اليت تصلي دائما ابدا 

 من أجل اْلفضل يل ولعائليت. عسى هللا ان يسهل أموران لنكون من الصاحلْي.

جلميع اْلساتيذ الذين قد صربوا ليعلمين العلوم الكثرية خاصة جلميع اْلستاذ   .3
 واْلستاذة كلية اإليسانية. 
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 توطئة 

احلمد هلل الذي رفع الدرجات ملن اخنفض جلالله وفتح الربكات ملن انتصب 
لشكر افضاله واسكن اجلنات ملن عرفه حق معرفتة. والصالة والسالم على من جزم أبنه  
افضل اخللق كله وعلى آله واصحابه الذين بنوا احواهلم على اتباع سنته ومن تبعهم 

 ون فيه. عإبحسان إَل يوم يرج

لقد متت كتابة هذا البحث العلمي َتت املوضوع "السلطة واهليمنة السياسية ىف 
الديوان ْلمحد مطر )دراسة اْلدب اإلجتماعي عند أنطونيو غرامشي(" إلستيفاء شروط  
اإلختبار النهائي للحصول على درجة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 

موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. واعرتفت الباحثة أهنا   ةاإلنسانية جامع
 كثرية من النقصان واخلطاء رغم أنه قد بذل جهده إلكماهلا. 

وهذه الكتابة مل تصل إَل مثل الصورة بدون مساعدة اْلساتيذ الكرام والزمالء اْلحباء.  
 :  ولذلك يقدم الباحثة فوائق اإلحرتام وخالص الثناء إَل

حضرة اْلستاذ الدكتور عبد احلارس كمدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   .1
 احلكومية ماالنج. 

فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

وم اإلنسانية جامعة ل فضيلة الدكتور حليمي كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية الع .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

فضيلة الدكتور عارف مصطفى كاملشرف ىف اْلكادميكي بقسم اللغة العربية وأدهبا   .4
 كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

رازقي كمشرفيت ىف هذا البحث  ظ والشكر موصول لفضيلة الدكتور اْلستاذ حاف .5
 ولفضيلة الدكتور اْلستاذ أنوار مسادي الذي يساعدين أيضا ىف هذا البحث.
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جومبانج خاصة املكّرم عبد الوهاب -مجيع اْلساتذي ف معهد الرسالة دينااير .6
خليل واملكرمة حنيفة أمحد الذان يعلماين بكل الصرب والرمحة ْلن اكون شخصا 

 افضل مما كانوا.     
الذين هم يعطون  2016مجيع أصدقائي ىف قسم اللغة العربية وأدهبا خاصة ملرحلة  .7

 العلوم املختلفة والعربة املليحة.

أقول هلم شكرا جزيال على توجيهات على توجيهاهتم القيم خالل كتابة هذا البحث 
، ْيالعلمي. ونسأل هللا عّز وجّل أن ينفع علمنا علما انفعا ويفتح علينا فتوح العارف

 وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحثة وسائر القراء. آمْي. 
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 مستخلص البحث

( السلطة واهليمنة السياسية ىف الديوان ْلمحد مطر )دراسة اْلدب 2020) مريس سلسبيال هاماس
اللغة العربية وأدهبا، كلية اعي عند أنطونيو غرامشي(. البحث اجلامعي، قسم مجتاال

. املشرف: العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 حافظ رازقي، املاجسرت.

 عراق، أنطونيو غرامشي، تكوين اإليديولوجية، ديوان، مقاومة-الكلمات الرئيسية: أمريكا

شعر بعنوان "احلصاد وَتت الصفر وحب الوطن" هو بعض من الشعر أمحد مطر الذي لا
تصف النقد السياسي والظروف اإلجتماعية بسب هيمنة القيادة خاصة قيادة حكومة الدولة العراقية  

وبعد عدوان اْلمريكي على العراقيْي. توضح هذا  2003ووقعتها قبل غزوة اْلمريكي ىف السنة 
يديولوجية اليت تستخدمها كل يديولوجيات وفيها ممارسات اهليمنة واْلشكال اإلإلاالشعر تشكيل 

جمموعة حبيث تثري املقاومة خاصة من ضحااي اهليمنة الذين يتأثرون بخلسائر االقتصادية والنفسية  
ملعرفة التكوين اإليديولوجي وأشكال هذا البحث جتماعية بسبب الصراعات املستمرة. يهدف واإل
 مة الواردة يف الديوان أمحد مطر. و املقا

وهذا البحث يعترب حبثا كيفيا وكّميا من حيث حقائق بياانت البحث. يستخدم هذا 
بفكرة البحث مصادر البينات اْلساسية والثانوية مها الديوان ْلمحد مطر واجملالت أو اْلدب وثيق 

قراءة واملالحظة والكتاية. ال تاهليمنة عند أنطونيو غرامشي. ويستخدم طريقة مجع البينات تقنيا
وتستخدم الباحثة زايدة املثابرة وتثليث ومناقشة مع العامل واْلصدقاء لتصديق صحة البينات.  

إصدار التحليل الفين ل ميلس وحوبرمن. تتم عملية َتليل هذا البحث يستخدم َتليل البياانت يف 
 ص النتائج.الالبياانت عن طريق تقليل البياانت وتقدمي البياانت واستخ

نتائج هذا البحث هي تكوينات اإليديولوجيات نشأت من ثالثة شخصيات الرئيسية يف 
الشعر، وهي الوالايت املتحدة كمجتمع سياسي أو الربجوازية  وحكومة صدام حسْي كمجتمع 
سياسي ومدين والعراق كمجتمع مدين أو ضحااي اهليمنة من السلطات. تفسر الشخصيات الثالثة 

من أحداث اهليمنة. أوالً، ممارسة هيمنة الوالايت املتحدة على العراق على أساس َترير  العديد 
العراق من احلُكم االستبدادي وإرساء الدميقراطية. اثنياً، توسيع أراضي صدام حسْي بقيادة 

هي  ايديولوجية اليت تستخدمها أمريكاثلثاً، العراقيون كضحااي اهليمنة احلاكمة. إن اإل ستبدادي.اال
يديولوجية يف القيادة احملافظة العلمانية إالرأَسالية والليربالية، بينما تستخدم حكومة صدام حسْي 
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يديولوجية القومية إالفاشية يف السلطة و تستخدم أّمة العراقية  -وتستخدم إيديولوجية االشرتاكية 
ملقاومة العنيفة من اهناك ثالثة أشكال املقاومة من ضحااي اهليمنة، وهي للدفاع عن وطنها. 

اجلماعات املَسلَّحة واملقاومة اإلنسانية واملفاوضات اإليديولوجية. ومستوى اهليمنة املوجودة يف 
الشعر ينتمي إَل اْلدىن مستوى من اهليمنة ْلن ضئيل خضوع اجملتمع للحاكم ومييل إَل املقاومة 

ي حيدث يف شعر أمحد مطر ال ذ والَتَمرُّد يف شكل حرب. لذا ميكن تفسري أن شكل اهليمنة ال
 يناسب مع اهليمنة عند أنطونيو غرامشي. 
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ABSTRACT 

Hamas, Marisa Salsabila Hamas. (2020). Political Power and Hegemony in the 

poetry anthology of Ahmad Mathar based on Antonio Gramsci's 

Hegemony. Thesis. Arabic Language and Literature Department, Faculty 

of Humanities, Islamic States  University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor: Khafidz Raziqi, M. Pd. 

Keywords: American-Iraq, Antonio Gramsci, anthology of poetry, forms of 

resistance, formation of ideology 

 

Poems with titled Al-hashad, Hubbul wathan, and Mafqudaat are some of 

the many poems of Ahmad Mathar that describe political criticism and social 

conditions of the people due to hegemony of leadership, especially the leadership 

of the Iraq state government which took place before the American invasion in 

2003 to post the American aggression against America Iraq. This poem illustrates 

the formation of ideologies that contain hegemony practices and the ideological 

forms used by each group so that it raises resistance especially from victims of 

hegemony who are impacted by economic, psychological, and social losses due to 

the ongoing conflicts. This study aims to determine the ideological formation and 

forms of resistance contained in the anthology of Ahmad Mathar's poetry. 

This research is a descriptive qualitative research. This study uses primary 

data sources in the form of the anthology of Ahmad Mathar's poetry and 

secondary data sources in the form of journals or literature that are relevant to 

Gramsci's concept of Hegemony. Data collection methods used in this study were 

the technique of reading, listening and writing. Researchers use increased 

bending, triangulation and discussion with experts or peers to test the validity of 

the data. The data analysis technique in this study uses the technical analysis 

version of Miles and Huberman. The process of data analysis is done by reducing 

data, presenting data and concluding. 

The results of this study are ideological formations that emerged from 3 

main figures in poetry, namely the United States as a political society or the 

bourgeois class, Saddam Hussein's government as a political and civil society, and 

Iraq as an civil society or victims of hegemony from the authorities. The three 

figures interpret several events of hegemony. First, the practice of United States 

hegemony towards Iraq on the grounds of freeing Iraq from authoritarian rule and 

establishing democracy. Second, the expansion of Saddam Hussein's territory with 

an authoritarian leadership style. Third, Iraqis are victims of the ruling hegemony. 

The ideology used by America is capitalism and liberalism, while the government 

of Saddam Hussein uses the ideology of conservatism-secularism in leadership 

and uses the ideology of socialism-fascism in power and the Iraqi nation uses the 
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ideology of nationalism to defend its homeland. There are 3 forms of resistance 

from victims of hegemony, there are violent resistance from armed groups, 

humanistic resistance, and ideological negotiations. And the level of hegemony 

that exists in poetry belongs to the minimum or lowest level of hegemony because 

the submission of society to the ruler is very minimal and tends to cause resistance 

and rebellion in the form of war. So it can be interpreted the form of hegemony 

that takes place in the anthology of Ahmad Mathar's poetry is not in line with 

hegemony Antonio Gramsci. 
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ABSTRAK 

Hamas, Marisa Salsabila Hamas (2020) Kekuasaan dan Hegemoni Politik 

dalam antologi puisi karya Ahmad Mathar berdasarkan Hegemoni Antonio 

Gramsci. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Khafidz Raziqi, M. Pd. 

Kata kunci: Amerika-Irak, Antonio Gramsci, antologi puisi, bentuk perlawanan, 

formasi ideologi        

 

 

Puisi yang berjudul Al-hashad, Hubbul wathan, dan Mafqudaat adalah 

beberapa dari banyaknya puisi Ahmad Mathar yang menggambarkan tentang 

kritik politik dan keadaan sosial masyarakat akibat hegemoni kepemimpinan, 

khususnya kepemimpinan pemerintahan negara Irak yang beralangsung sebelum 

invasi Amerika pada tahun 2003 sampai pasca agresi Amerika terhadap Irak. Puisi 

ini menggambarkan formasi ideologi yang mengandung praktik hegemoni dan 

bentuk ideologi yang digunakan masing-masing kelompok sehingga 

memunculkan perlawanan khususnya dari korban hegemoni yang mendapatkan 

dampak kerugian ekonomi, psikologi, dan sosial akibat konflik-konflik yang 

berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formasi ideologi dan 

bentuk-bentuk perlawanan yang terdapat dalam antologi puisi ahmad mathar. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer berupa antologi puisi Ahmad Mathar dan 

sumber data sekunder berupa jurnal atau literatur yang relevan dengan konsep 

pemikiran Gramsci tentang Hegemoni. Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Teknik baca, simak dan catat. Peneliti 

menggunakan peningkatan ketekukan, triangulasi dan diskusi dengan ahli atau 

teman sejawat untuk menguji keabsahan data. Teknis analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknis analisis versi Miles dan Huberman. Proses 

analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah formasi ideologi yang muncul dari 3 tokoh 

utama dalam puisi yaitu Amerika Serikat sebagai masyarakat politik atau kelas 

borjuis, pemerintahan Saddam Hussein sebagai masyarakat politik dan sipil, dan 

bangsa Irak sebagai masyarakat sipil atau korban hegemoni dari penguasa. Ketiga 

tokoh tersebut menginterpretasikan beberapa peristiwa hegemoni yaitu pertama, 

praktik hegemoni Amerika Serikat terhadap Irak dengan alasan membebaskan 

Irak dari pemerintahan yang otoriter dan menegakkan demokrasi. Kedua, 

perluasan wilayah kekuasaan Saddam Hussein dengan gaya kepemimpinan 

otoriter. Ketiga, bangsa Irak sebagai korban hegemoni penguasa. Ideologi yang 
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digunakan Amerika adalah kapitalisme dan liberalisme sedangkan pemerintahan 

Saddam Hussein menggunakan ideologi konservatisme-sekulerisme dalam 

kepemimpinan dan menggunakan ideologi sosialisme-fasisme dalam kekuasaan 

dan bangsa Irak menggunakan ideologi nasionalisme untuk mempertahankan 

tanah airnya. Ada 3 bentuk perlawanan dari korban hegemoni yaitu perlawanan 

keras kelompok bersenjata, perlawanan humanistic, dan negosiasi ideologi. Dan 

tingkatan hegemoni yang ada dalam puisi masuk dalam tingkatan hegemoni 

minimun atau yang paling rendah karena ketertundukan masyarakat terhadap 

penguasa sangat minimun dan cenderung menimbulkan perlawanan dan 

pemberontakan berupa peperangan. Maka dapat diartikan bahwa bentuk hegemoni 

yang berlangsung dalam antologi puisi Ahmad Mathar tidak sejalan dengan 

hegemoni menurut Antonio Gramsci. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
الطوبوية هي بلد فيه آمن وسالم وهلا ثروة وفرية كما ورد ىف سائر البلدان  

اطيات النفط اليت حيتجها العامل. الكثري من احتي  ىف الغالب. وفر شرق اْلوسط
حىت أن ربع الثروة النفطية العاملية كانت ىف دول شرق اْلوسط. ومع ذلك، ماذا 
سيحدث اذا كانت الثروة يدعو اَل اهنيار الدولة من خالل النزاعات مع دول 

روة  شهورة بتلك الثاْلخرى اليت هي حاسدة بتلك الثرؤة الوفرية. ومن دول امل
حقال   73من احتياطيات النفط من العامل مع   %11راق، ميتلك العراق الكثرية الع

لندن أن   CGES"(Centre for Global Energy Studies)"خاما. وقالت منظمة 
، ص.  2009مليار برميل من اختياطيات النفط )سوكاروو،  112العراق لديه 

 حيث ازدادت لإلهتمام العامل ا التعبري مركزا(. من الواضح قد كان هذ191-192
 احتياجات النفط على مر السنْي.

بدا طال ما  أمل يعد الصراع ىف شرق اْلوسط شينا جديدا، وال ينتهى 
ترغب دول اْلخرى ىف السيطرة على ثروة النفطية الىت توجد ىف شرق اْلوسط.  

دعى إَل هتديد  إهنا ليس فقط عن النفط، ولكن ْلجل تقويض السلطة الىت ت
رب. ومن خالل هذا البحث نتحدث على البلدان أكثر هيمنة  صاحل البلد املخم

ىف العامل، احدها الوالايت املتحدةحيث كانت تطرح ىف فقدان الرفاهية واملساملة  
 العراقيْي.

، كان الغزوة اْلمريكي 2003مارس  20وقد حدثت الغزوة إَل العراق ىف 
إهتامه على العراق  حة اإلرهابيْي و هلجوم بسم مكافللعراق لعدة عوامل منها ا

مبنتاج اْلسلحة الدمار الشامل وكذلك إدعى واسنطن أبن بغداد هلا العالقة مع 
القاعدة ويتعاون معها. القاعدة متهمة بتفجري مبىن مركز التجارة  
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. القاعدة هي منظمة ىف العراق تكرهها وختشها  2001سفتمرب  11العاملي ىف 
لقاعدة منظمة تريد اإلطاحة بحلكومة  حية أخرى، فإن ات املتحدومن انالوالاي

الليربالية والعلمانية، مبا أن العراق َتت إمارة سّدم حسْي العلماين. ومضافا على 
ذلك الميكن القاعدة تتعاون مع حكومة سّدام حسْي، على وجه التحديد  

ب ان تطيح هبا  حدى من اهداف احلكومة اليت جتإفإحنكومة سدام حسْي هي 
،  2003ن اإلهتامات اْلمريكية غري صحيحة )حملي، أليل على القاعدة. وهذا د

 (. 335ص. 
جية وضعتها أمريكا العامل  تيسرتاإولكن ىف الواقع، قد يكون كل ذلك 

ستمرار الغزوة اْلمريكي. السبب احلقيقي للغزوة اْلمريكي هو ملصاحلة ال
ك ها الفكر والسلو ولوجية اليت شكل قتصاديته فحسب. التكوينات اإليداال

اْلمريكي فيها ممارسات اهليمنة ملصاحل امريكا نفسه. تسيطر اإلسترياتيجيات 
اْلمريكي على العراق أصبح بطيئا مما جيعل امريكا حكومة العراق كالدمية لتدمري 

 بلدهم.
لن يكون العراق صامتة كما املضطهدين. أدت ممارسة اهليمنة اليت متارسها  

قاومة الشعب العراقي ضد الوالايت املتحدة.  ربز كثري من املالايت املتحدة يالو 
توضح ديوان أمحد مطر العديد من املمارسات اهليمنة اليت حدثت من الربجوازية  
إَل العراقيْي )بروليتاراي(. واآلخر، تفسر الديوان أمحد مطر شعور اإلضطرات الذي  

 عن بالده. تسبب إَل مقاومة الربوليتاراي للدفاع 
محد أمحد مطر مشهورا مبلك الشعراء. قضى أاعر العراقي ح الش قد صر 

ايمه بلشعر كنوع من اإلحباط لدى السلطة وإهتمامه باْلمة العراقية  أمطر 
املستعمرة. قد كان الشعراء ْلمحد مطر دليال واضحا على مقاومة العراقيون الذين 

   من املستعمرين. و يصلحوا الوطن يريدون ان حيتفظوا رفاهية الشعب العراقيْي
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يوضح ديوان أمحد مطر َتت املوضوع "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن" 
ن تعامل امريكا الشعب العراقي. مل تعد متفق ممارسة اهليمنة  اهنم من الوحشي أ

نه  أمريكا أاْلمريكي مع أفكار اإلنسانية وحقوق اإلنساين اليت رددهتا. حىت يعترب 
اليتفق املعاملة الغربية للعراق مع ما وعدوا لكنه ىف الواقع مة اإلنسانية، و تدعم القي

به. وهم يفقدون رفاهية الشعب العراق من خالل السلطات حبيث مل يعد هناك 
شعور باإلحتياطية واحلنانية للوطن. وُيستخدمت حكومة العراق كدمية   يأ

جل الرعاية  أمع العراقي من لإلستيالء على السلطة واإلستيالء على رفاهية اجملت 
 اإلستعمارية. 

محد مطر ان ينقل كل أية من شعره الذي ميثل اضطراب أوقد حاول 
َل إالعراق على احلكومته واإلستعمار ىف بالده. من خالل شعره، أدى أمحد مطر 

ثورة املقاومة الذي تقوم بإلتفاق التفاهم واْلفكار واإليدولوجية حىت وافق عليها  
 املظلمون.

جتماعية اَل طريقتْي مها  موعة االتنقسم سيادة اجمل وفقا لغرامشي، 
دولة جيب ان تكون   أيّ "اهليمنة" و "القيادة اْلخالقية والفكرية" مبعىن أنه ىف 

حكومة وحمكومة. هتيمن اجملموعات اإلجتماعية على اجملموعة املتناحرة اليت متيل 
راي  سيطر عليها )فاتجملموعة اليت ياَل "تدمر" من خالل العنف او الوعي املباشر ب

 (.117، ص. 2009وعريف، 
َل هيمنة  إتؤدى السلطة اَل ظهور عناصر سياسية، حيث ستؤدى القوة 

الطباقات السفلى. حيدث اهليمنة ْلهنا تتأثر بلسياسة. يفهم غرامشي السياسة  
 َلإ كنشاط اإلنساين اْلساسي حيث يطور الناس قدراهتم وامكاانهتم. ملوجهة 

لتغيري اجملتمع املدين ْلن قد تزايد الناس يشاركون ىف طلب التحرك ىف ااإلشرتاكية يت
 (.136، ص. 2004هذا التغيري )سيمون، 
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يناسب ديوان أمحد مطر َتت املوضوع "احلصاد واملفقودات واحلب 
ستخدام نظرية هيمنة عند أنطونيو غرامشي ْلن حمور هذه  الوطن" للدراسة ب

محد مطر أو إلصدار القرار. كيف نقل أللمقاومة  يدولوجية كسالحالنظرية هي اإل
افكارا للتأثري على الربوليتاراي حلصول على اإلتفاق حول ما اصبحت أفكاره.  
بملثل، يبحث نظرية هيمنة انطونيو غرامشي ممارسة اهليمنة. حيث توضح هذا 

 يضا ممارسات هيمنة الوالايت املتحدة ضد العراق.أالشعر 
ن هذا البحث هو كشف تشكيل  ، فإن اهلداف مافا على ما ذكرانومض

اإليدولوجية أمحد مطر الذي يشمل على ممارسات الوالايت املتحدة للسلطة على 
ْلمحد مطر وكشف تشكيل املقاومة الرمزية أو مقاومة الشعب  الديوانالعراق ىف 

م ستخدا كل ذلك ب  ْلمحد مطر. وسيتم َتليل الديوان العراقي الوالايت املتحدة ىف 
     ية هيمنة عند أنطونيو غرامشي.نظر 

 أسئلة البحث  -ب
ساسي جدا. ْلهنا سيدل على املشكلة املهمة ىف  أ أسئلة البحث هي شيئ 

. والبحث يقرتح هذا البحث وسيحّدد عملية التحليل الذي يناسب مع املوضوع 
. ويقرتح البحث شكلةة وحل املَل اإلجابإبعض اْلسئلة البحثية، فبالطبع حيتاج 

 :كما يلي  القضااي البحثية هيأن 
يدولوجية ىف الديوان ْلمحد مطر بناء على نظرية هيمنة عند  كيف تكوين اإل -1

 أنطونيو غرامشي؟
قاومة شعب العراق للهيمنة الغربية ىف الديوان ْلمحد مطر  امل أشكالكيف  -2

 بناء على نظرية هيمنة ْلنطونيو غرامشي؟
 لبحث  أهداف ا -ج

 : َلإيهدف هذا البحث 
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يدولوجية ىف الديوان ْلمحد مطر بناء على نظرية هيمنة عند تكوين اإل ملعرفة -1
 أنطونيو غرامشي.

مقاومة شعب العراق للهيمنة الغربية ىف الديوان ْلمحد مطر بناء أشكال ملعرفة  -2
 على نظرية هيمنة ْلنطونيو غرامشي.

 أمهية البحث -د
اآلخرون. خاصة   ن ان يشعر هبا الباحثة بل الباحثونهذا البحث له اْلمهية ميك

َل إلى اجياد دراسة اهليمنة ىف اْلدب. تنقسم أمهية البحث للقارئ الذي يركز ع
 :قسمْي، أمهية التطبقية والنظرية. فيما يلى أمهية البحث

 أمهية النظرية  -1
َل املعرفة عن اهليمنة ىف إمبكن استخدام هذا البحث كمرجع وبإلضافة  .أ

 ْلدب.ا
تمكن  رنة مع الدراسات اْلخرى حىت يميكن استخدام هذا البحث للمقا .ب 

الباحثون اجلدد من إنتاج الباحثون العالية اجلودة أبهنم يعرفون عن 
 النقصان والفيضان ىف الدراسة السابقة. 

 أمهية التطبقية  -2
ن يقدم هذا البحث معرفة لإلبتعاد عن املمارسة اهليمنة اليت ال  ايرجى  .أ

 سالم.تنتهي ب
 ملزيد عن اهليمنة احلقيقية.يراد للقارئ يستطيع ان يفهم ا .ب 

 – إزداد النظرة واملعرفة عن اهليمنة ْلنطونيو غرامشي والصراع اْلمريكي .ج
 العراقي وممارسة اهليمنة فيهما. 

 حدود البحث   -ه
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سيبحث هذا البحث اهليمنة ىف الشعر "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن" 
فحدد هذا البحث دب اإلجتماعى عند أنطونيو غرامشي. ْلمحد مطر دراسة اْل

 يمنة عند أنطونيو غرامشي. أّما يتعلق بنظرية ه
 
 حتديد املصطلحات -و

 اْلدب -1
كما كتب ىف الكتاب اجملاز ىف اْلدب العريب واترخيه اْلدب هو الطبيعة 
والشخصية اليت تزين نفسهم وسيتم باإلحرتام والتكرمي بسبب وجود تلك 

وله مغىن الشعر )وركاديناات   . مث يلخص فهم اْلدب ىف كتابة مجيلةاملوجودة
، ص.  1916اْلدب عند اإلسكندري وعناين )(. 3. ص. 2008ين، وفيرتاي

( هو كل رايضة حممودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، إما  3
كيمة  الرايضة تكون بلفعل، وحسن النظر، واحملاكاة، تكون مبزاولة اْلقوال احل

ب (. وأد3، ص. 1916سكندري والعناين، اليت تتضّمنها لغة أّي امة )اإل
لغة أي أمة هو ما أودع نثرها وشعرها من نتائج عقول أبناءها وأمثلة طبائهم،  
وصور أخيلتهم ومبلغ بياهنم، مما شأنه أن يهدب النفس، ويثقف العقل ويقوم 

 (. 4، ص. 1916اللسان )اإلسكندري والعناين، 
ب بملعىن اخلاص واْلدب ب عند طه حسْي معنيان خمتلفان، اْلداْلد

ام. اْلدب بملعىن اخلاص هو الكالم اجليد الذي حيدث يف نفس بملعىن الع
قارئه وسامعه لذة فّنية سواء ذلك الكالم شعرا أم نثرا، والثاين اْلدب بملعىن  

كتب )مزكي،  العام هو اإلنتاج العقلي الذي يصّور يف الكالم ويكتب يف ال
 (. 25، ص. 2011

 جتماعياْلدب اال -2
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جتماعي مبعىن العام أثر أتثرياكبريا ىف احلركة النقدية واْلدبية  اْلدب اال
العاملية وقدم هلا فوائد مجة من خالل الدراسات املتعددة اليت ألقت أبضواء 
ساطعة على الظاهرة اْلدبية، إبداعا وطبيعة ووظيفة، وعلى العوامل املِثرة ىف 

نواع أدبية جديدة، وىف  أية، وىف ظهور تطور اْلدب، وىف تغري املدارس اْلدب
الكتاب وانتماءاهتم، ومن خالل اإلهتمام مبسألة الذوق العام ونوعية القراء 
ونوع استجابتهم لألعمال اْلدبية، وأبثر التقدم الصناعي والتكنولوجي  

 (. 131، ص. 2005واإلنتاج بجلملة وبدور الناشرين )ماضي، 
 الشعر -3

البديعة والصور   املقفى املعرب عن اْلخيلةالشعر هو الكالم املوزون 
املأثرة البليغة. وقد يكون نثرا كما يكون نظما. والشعر اقدم اآلاثر اْلدبية 
عهدا لعالقته بلشعور وصلته بلطبع، وعدم احتياجه اَل رقى ىف العقل، او 

 (. 11، ص. 2015الدين، تعمق ىف العلم، أو نقدم ىف املدينة )فالح 
 اهليمنة  -4

إتقان فئة واحدة مع اعضائها على فئة اْلخرى، سواء   نة هي اهليم
قتناع. وهيمنة عند أنطونيو غرامشي هي اجملموعة الذين االبطريق الغصب و 

تسيطر عليها ليس فقط ينصاعون للسلطة و تشعرون أبن لديها السلطة 
ن اكثر مما كانوا، قال غرامشي وتستوعبون القواعد اليت وضعتها السلطة لك

افقة ويوافقون على ما مت َتديدها  موعة الذين تسيطر عليها إعطاء املو أبن اجمل 
وما سيتم َتديدها مبوافقة اتمة حىت ال يشعرون املهيمنون بلسيطرة او اهلزمية  
من قبل اجملموعة املطّلة، ْلن اهليمنة معرتف هبا وعي وال إضطرار )سوكيونو،  

 (. 31 ، ص.2003
 الدراسة السابقة -ز
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يستعرض اْلحباث احلالية مبعىن أن البحوث و البحث الذي البحث اجليد ه
متجانسا ولكنه متخالفا. وقد مت ذلك من خالل البحث عن الدراسة السابقة  
ومتعن كل جزء فيه ليحصل البحوث اجلودة ْلنه يعرف عن النقصان والفيضان من 

 :السابقات الذين يناسبون مع هذا البحثالبحث السابق. وها هوذا الدراسات 
. ىف اطروحة بعنوان مقاومة اهليمنة حاكمة  2019بودي سوجايت. اَساى فوزية و  -1

املصرية يف رواية "مذاكرات ىف السجن النساء" عند انطونيو غرامشي. تبحث هذه  
اية  يديولوجي يف الرو معرفة مقاومة العناصر اليت تشكل اهليمنة وتكون اإلالدراسة ىف 

جية الىت َتدث يف شخصيات الرواية.  ولو يديوتريد أن تعرف أن املفاوضات اإل
استخدام منهجية البحث: يستخدم الوصفي الكيفي املنهج النظري اْلديب مع 
النظرية اهليمنة السلطة ْلنطونيو غرامشي. شرح هذه الدراسة عن احلرب 

 يدولوجية بشكل العام فحسب.اإل
 املوضوع "هيمنة ىف رواية ىف سبيل التاج . َتت 2018سري وحيوين.  -2

التكوينات تبحث هذه الدراسة ىف وصفي ملصطفى لطف املنفوليطي". 
يديولوجية اليت تعمل ىف الرواية "ىف سيبل التاج" ملصطفى لطفى املنفلطي وكيف  اإل

منهجية البحث: يستخدم الوصفي الكيفي املنهج النظري  تتم ممارسات اهليمنة. 
: تشكيل نتائج البحثظرية اهليمنة السلطة ْلنطونيو غرامشي. اْلديب مع الن

اْليدولوجية تلعبها عدة شخصيات وهي اإلقطاعية واإلشرتاكية وعن طريق القيادة  
اإلستبدادية. تنقسم ممارسات اهليمنة اَل منطقتْي مها منطقة اليت يقبض السلطة 

    ومنطقة اليت متسك بلسلطة.
 لبحث بعنوان "هيمنة ىف رواية بكسار مراح. جرى ا2017منصور يوسوف.  -3

نطونيو غرامشي". يهدف هذا البحث إَل وصف  أْلمحد طهاري نظرية هيمنة عند 
، دور املثقفْي ودور الدولة يف يديولوجية شخصيات اهليمنة واهليمنة الثقافية واإل

رواية بكسار مراح أمحد طهاري. هذا البحث هو وصفي كيفي. طريقة مجع 
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  : التمكن من اهليمنة بحث: قراءة واملالحظات. نتائج ال هذا البحثالبينات ىف
وأصحاب رأس املال لشعب كاراعسوكا، شخصيات  اليت تقوم هبا الطبقة احلاكمة

يديولوجية. هيمنة الثقافة  السى وشخصيات دارسا ، عن طريق غرس اْلفكار / اإل
ي الرأَسالية واإلنسانية  يديولوجية اليت تعتمدها الشخصيات، أحول ثقة اجملتمع. اإل

اْلبوية واإلقطاعية والسلطوية يف سلوك الشخصيات. عكس السلطة شرتاكية ،تنواإل
 دور اجملتمع والدولة. 

. اجمللة بملضوع "هيمنة احلكومة ىف ديوان  2019ليلي سلفية سافرتي.  -4
"سسوبيك بوكو هاراين أندونيسيا" ل م.ح عْي جنيب". تبحث هذه الدراسة ىف 

ونيسية ىف ديوان "سسوبيك بوكو  الغلقة بْي هيمنة احلكومة واجملتمة اْلندتوضيح 
ونيسيا" ل م.ح عْي جنيب. تستخدم املباحثة يف هذه الدراسة وصفية  هاراين أند

َتليلية بطريقة ما قراءة وتسجيل وَتليل كل آية َتتوي على عناصر يف علم اْلدب 
اهليمنة منها املؤسسات اإلجتماعي. نتائج البحث : كشفت عدة عناصر من 

اجملتمع، صورة   السياسية، السلطة واملذهبة، السلطة وقمع السياسية واحلمالت 
 اهليمنة الواقعي.

 وع "هيمنة ىف رواية "بيبري مراه . البحث العلمي بملوض2015صاحلة فاوسرتي.  -5
(bibir merah)  ْلمحد منيف. هذا البحث يهدف اَل التمثيل هيمنة ىف تلك

بياانت ىف هذا البحث رواية  يستخدم هذا البحث دراسة وصفية كيفية. والالرواية. 
ْلمحد منيف. ركزت البحوث املشاكل املتعلقة بلتشكيالت "بيبري مراح" 

اإليدولوجية وأشكال اهليمنة باستخدام نظرية عند أنطونيو غرامشي. ونتائج  
لرأَسالية واإلشرتاكية  : اْلول، شكل اإليدولوجي منها اإلستبداد واإلقطاع واالبحث

مع املدين واجملتمع صورة هيمنة ينقسم اَل الواليتْي مها اجملتوالتخريب. الثاين، 
السياسي اليت محلت كل منها اهليمنة واصبحت ضحية اهليمنة. الثالث، عناصر  

 اخليالية. 
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 منهجية البحث -ح
يستخدم هذا البحث العلمي منهجية البحث اليت تتكون من نوعية منهج  

وطريقة مجع البياانت وصالحية   حث والبياانت اْلساسية والبياانت الثانويةالب
َل إ ريقة َتليل البياانت. سيتم شرح ما يلي لكل منهجية البحث البياانت وط

 جانب اخلطوات:   
 نوعية منهج البحث -1

هذه النوعية البحوث هي دراسة وصفية كيفية. قد َسي هذا البحث بلوصفي 
 شكال اإليدولوجية ومقاومات الشعوب العراقيأبن هذا البحث يصف أ

ستخدام نظرية هيمنة ْلنطونيو غرامشي. عتداء اْلمريكا باليحتج على 
ويناسب مع فهم منهج الوصفي، هو طريقة البحثية اليت تعرف أبحباث املكتبة  

و نتائج لدراستها.  أيئ شالبحثية. البحث مصدره الكتب للحصول على 
ون الذين يستخدمون منهجية الوصفي الكيفي  وعادة يستخدمه الباحث

 (.17، ص.  2006اروونو، )س
ستخدام نظرية  سيصف البياانت الاليت مجعها ىف شكل أايت شعرية ب

ي  أاهليمنة ْلنطونيو غرامشي. تبحث هذا البحث الوصفي بطريقة وصفية 
، ص.  1989يصف عدد من املتغريات الذي يتعلق مبشكلة حمققة )فيصل، 

20.) 
 شكالَل أإأن هذا البحث يسمى مبنهج الكيفي يشرح  حيث

اإليدولوجية وأشكال املقاومات املوجودة ىف شعر "احلصاد واملفقودات واحلب 
 الوطن" ْلمحد مطر يستخدم نظرية هيمنة ْلنطونيو غرامشي.

 البياانت ومصادرها -2
 :َل قسمْيإتنقسم البياانت ومصادرها 

 مصادر البياانت اْلساسية  .أ
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عها  بياانت اْلساسية هي مصادر البياانت اليت مت مجمصادر ال
هداف الدراسة التمهيدية والوصفية  أالباحثون مباشرة لإلجابة على 

ما املصدر البياانت اْلساسي  أ(. 168، ص. 2005والسببية )هرماوان، 
 ىف هذا البحث هي الشعر "احلصاد" ْلمحد مطر.

 مصادر البياانت الثانوية  .ب 
نوية هي مصادر البياانت اترخيية تتعلق مصادر البياانت الثا

سابقون )هرماوان،  ريات البحث اليت مت مجعها وفصحها الباحثون البملتغ
(. وقد مت احلصول على مصادر البياانت الثانوي ىف  168، ص. 2005

هذا البحث قراءة الكتب والقراءات اْلخرى وثيق بنظرية اهليمنة عند  
 أنطونيو غرامشي.

 انت  طريقة مجع البيا -3
حتياجاهتم. ويتفق طريقة مجع  ا القد مت طريقة مجع البياانت الباحثون وقف 

البياانت اإلختصاص واإلحتياج الباحثون يشتملون على وقت وجهد  
وتكلف. هناك مستوى مجع البياانت قيمة مهمة جدا فيتم مع مجع البياانت  

 (. 39، ص. 2003اْلساسي )بودايرتو واعغرايين، 
.  رتمجةالو  ع البياانت ىف هذا البحث بلقراءة والكتابةيستخدم طريقة مج

يتعلق طريقة مجع البياانت بالبيان والتصنيف خصائص البياانت احملصولة،  
، 2012وكذلك يناسب طريقة مجع البياانت أبهداف البحث )إكرب، 

 (. أما اخلطوات املتخدة كمايلي : 155
 القراءة .أ

َل  إكفاءة واستنادا  ُتستخدم القراءة للعثور على املعلومات 
ْي اخلطوات  (. سيب27، ص. 2016مليوايت، الكائنات على حنو فعال )

 كما يلي: 
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 يقرأ الباحثة الشعر "احلصاد واملفقودات واحلب الوطن" ْلمحد مطر. (1
يقرأ الباحثة الكتب واملقالة واجملالت وغريها الذين يتعلقون بنظرية  (2

وجية ومقاومة اهليمنة  هيمنة عند أنطونيو غرامشي ويبحثون اإليدول
 ات الذين اليتعلقون هبا. تكرارا إلجتناب املعريف

 و كله. أيقرأ الباحثة الشعر مرة أخرى ويفهمون املعىن من الكلمات  (3
 كتابة  .ب 

ُتستجدم الكتابة ليكتب البياانت متعلق أبهداف البحث وبعد 
(.  218، ص. 2017البينات وترتيبها وتصنيفها )أزهللا،  رذلك اختيا

 : اخلطوات كما يلي سيبْي
عند أنطونيو   ر اليت تتعلق بنظرية هيمنةيكتب الباحثة الكلمات الشع (1

 غرامشي.
 تصحيح البياانت اليت حصل عليها الباحث.  (2
 يكتب البينات املخرتة مرة أخرى للتحليل. (3

 ترمجة  .ج
تقنية الرتمجة اليت تستخدمها الباحثة هي تقنية الرتمجة احلرة. ال  

تنشأ  على كلمة أو مجلة من لغة املصدر ولكن الرتمجة تعتمد الرتمجة احلرة 
ب املرتجم أن يفهم الرسالة اليت  من ترتيب اْللفاظ أو اخلطاب. وبلتايل، جي

بلغها اللغة املصدر مناسبة خبلفيته مث التعبري عنها يف اللغة اهلدف  
 :(.سيبْي اخلطوات كما يلي84، ص. 2018)ووراينتورو، 

 شعرية املستمرة. تفهم الباحثة لآلية ال (1
 ترمجة كل آية شعر (2
 دةت واحدة فواح ترمجة الفقرا (3
 اختتام ترمجة الشعر مث تصبح مادة للتحليل (4
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ن حيلل ايالحظ املعىن وخلفية البحث من الشعر ْلجل يستطيعون  (5
 التكوينات اإليدولوجية واملقاومة العراقي جيدا. 

 طريقة تصديق البينات  -4
خلطيئات من البينات )فريد  يهدف طريقة تصديق البينات لتقليل ا

 : يستخدم الباحث ثالثة طرق (.50، ص. 2018وأديب، 
تقراء الباحثة اجملالت أو الكتب تكرارا. يف تقراء اجملالت أوالكتب لرتقية   (1

، ص.  2015البحث, ْلهنا قد اإِلحكام يوجد البياانت )ماميك، 
191.) 

 التثليث (2
ها مث مراجعة  التثليث هو صالحيات البينات اليت ميكن مناقشت

ملخربين اآلخرين حلصول على نتائج البينات اليت مت احلصول عليها مع ا
 (.   110، ص. 2006ة البينااتليت مت فرزها )آندسورا، العالية ومقارن

تعمل الباحثة املناقشة واحلوار مع املشريف والزمالء. أما يف املناقشة   (3
أو حماورة الباحثة  الباحثة حماورته مع اْلستاذ املشريف على رسالته, 

بلنباهة وحسن املعرفة. سوف توسع من   ْلقرانه وزمالئه الذين يتسمون
  ، ة العلمية للرسالة وذلك من خالل إضافة املالحظة الشخصيةنطاق املاد

كما أّن    ،واملعطيات املختلفة اليت تثري الباحث ومتده خبربات اآلخرين
، ص.  2018جات، احلوار يسهم يف تنمية اْلفكار وتنظيمها )روكا

62-63.) 
 طريقة َتليل البينات  -5

أن طريقة  لباحثة طريقة َتليل البينات من ميلس وحوبرمْي، دم ايستخ
،  2006َتليل البياانت تتكون من هذه التدرجات اْلربعة )عثمان واكرب، 

 (.  86ص. 
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 ختفيض البياانت  (1
ختفيض البياانت هو عملية دمج البياانت أو العملىي االنتخابية  

شئة من امللحوظات كيز على التبسيط والتلخيص وَتويل البياانت الناوالرت 
 (. 164، ص. 2012يف امليدان )إكبار، 

 عرض البياانت  (2
عرض البياانت هو عملية صياغة البياانت اجلاهزة املنظنة  

دى عرض البياانت بتصنيف  ؤ الستخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. ي
لبياانت حسب املوضوع اجلوهري  البياانت املنتجة من عملية ختفيض ا

 (. 43، ص. 2018)أنندا وفضلي, 
 اإلستنتاج (3

يف هذه التدرج تورد الباحثة نتائج البحث كاملة ويعترب هذا التدرج 
االستنتاج من عملية مجع البياانت, وختفيض البياانت وعرض البياانت 

 (.99، ص.  2018)كريستنتو، 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 منة عند أنطونيو ن تبْي نظرية هيأيف هذه الدراسة النظرية، حاولت الباحثة  
غرامشي ْلّن بياهنا مهمة يف خطوة حبث العلمي. ومع ذلك، سيشرح الباحثة مجيع  

 النظرية والتعريفات املستخدمة هلذا البحث.  
 وم الفكرة أنطونيو غرامشيمفه  .أ

 22تولد ىف أليس، سردينيا، إيطاليا  neo-Marxisأنطونيو غرامشي هو مفكر 
َتت    ةيوميال. معروف غرامشي بدفرت 1937بريل إ 27وتويف ىف رامى  1891يناير 

( مكتوب ىف 1927-1937) selection from the prison Notebooks”"املوضوع 
. فقد اشتهر فكرة أنطونيو غرامشي املتنوعة  1935و  1929السجن ىف عداد السنة 

السياسة   بسبب الدفرت اليوميتته ومنها فكرته عن املثقفون العضويون ونقد لتلقْي الرتبية 
والتعليم كظلم مما دفعه ليصبح رائدا ىف الرتبية الشعبية وأفكار التدريب التشاركي الذي 

 (124  ، ص. 2010، تركز على الوعي النقدي )سورايوان 
ُبين النظرية اهليمنة أنطونية غرامشي على فرضية أمهية اْلفكار وقوة جسدية غري   

ند أنطونيو غرامشي هي اجملموعة الذين نة عوهيمجتماعية. كافة ىف السيطرة السياسية اال
تسيطر عليها ليس فقط ينصاعون للسلطة و تشعرون أبن لديها السلطة وتستوعبون 

سلطة لكن اكثر مما كانوا، قال غرامشي أبن اجملموعة الذين تسيطر القواعد اليت وضعتها ال
ها مبوافقة اتمة حىت ال  عليها إعطاء املوافقة ويوافقون على ما مت َتديدها وما سيتم َتديد

و اهلزمية من قبل اجملموعة املطّلة، ْلن اهليمنة معرتف هبا  أيشعرون املهيمنون بلسيطرة 
 (. 31، ص. 2006وعي وال إضطرار )سوكيونو، 

إن مفهوم اهليمنة هي مسامهة غرامشي الرئيسية ىف النظرية السياسية وتتم احلصول 
ة اليت تعترب حتمية للغاية وإجيابية وميكانيكية  عليها من تنقيح املاركسية اْلرثوذكسي

(. كشف سيمون أن النقطة اْلّول عن24، ص. 2014)سوكيحاراتيت، 
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مشي كانت الطبقات العلي وأعضائه مارسوا السلطة على مفهوم اهليمنة عند أنطونيو غرا
 الطبقات السفلى من خالل العنف واإلقناع. اهليمنة ليست السيطرة بستخدام القوة

وبلطيع نظرية اهليمنة  ولكّن اهليمنة اإلتفاق بستخدام القيادة السياسية واإليديولوجّية. 
معروف من قبل املاركسيْي. وما يفّرق   ليست جديدة ىف التقليد املاركسي، إن فهم اهليمنة

االّول، يطبق  ;بْي نظرية هيمنة عند أنطونيو غرامشي ونظرية هيمنة عند ماركس منها
أكثر ىف أى علقة اجتماعية، يعين أّن القوة ميكن  يمنة أوسع على جمموعة أو غرامشي اهل

ىف حْي أنه وفقا  ;هأن تنشأ من أى جمموعة كانت طاملا أهنا قادرة على إتقاهنا دون إكرا
للماركسية فإنه يشري إَل العالقة بْي الربوليتاراي واجملموعة أخرى. والثاين، خيّصص غرامشي 

"التأثري الثقايف" وليس فقط "القيادة السياسية ىف نظام التحالف" كما   اهليمنة ىف إصطالح
 (. 125، ص.  2010فهمتها املاركسية السابقة )سورايوان، 

غرامشي ىف دراسة أخرى أن فكرة غرامشي متجذر ىف ماركس  شرح مفهوم فكرة
صل  ولنْي. وضع غرامشي أسسه النظرية  على أساس ما رآه من النظرية املاركسية لأل

املادي للطبقة ودور الصراع الطبقي والوعي ىف التغيري اإلجتماعي ودوره ىف اشتكشاف  
ملدين كما عرب عنه ماركس وإجنلز اجملتمع ا فكر ماركس حول موضوع اهليمنة الربجوازية ىف

ىف اإليديولوجي اْلملاين. ويصبحهما املوضوع اْلساسي وفقا لروايته عن تشغيل النظام 
َل إتقد ماركس أّن هناك تغيري من الشروط املسبقة اإلجتماعية واإلقتصادية الرأَسايل. يع

لبنية الفوقية ىف اإلشرتاكية، ولكن تعتصم الرأَسالية بسبب ظهور املصاحل اْلساسية وا
َتديد التغيري اإلجتماعي. بناء على كل ذلك، أّن فكرة غرامشي هلا فرق خمتلف متاما عن 

رفض غرامشي فكرة ماركس  اليت تنص على أنه  (.66، ص. 2017ماركس )علي، 
ي تقلبات أيديولوحية وسياسية وعرضها كتعبريات هيكلة. وبعبارة  أحيث ميكن عرض 

تقاد ماركس بتفوق القوة اإلقتصادية والتكنولوجيا كمحدد أخري، رفض غرامشي إع
 (. 25، ص. 2014للتغيري التارخيي )سوكيحاراتيت، 
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يادي ىف احلركة ا تطورت ىف سياق موقعه القوقد قادت أفكار غرامشي، كم
العمالية اإليطالية، والطريقة اليت تشكلت هبا خألل املدة الطويلة اليت قضاها سجينا ىف  

فاشّية، إَل إعادة النظر ىف كل فرع من كل فروع اْلدب والفن والثقافة معتقألت ال
دفاتر السجن( ىف عمله   وأتثرياهتا. ويعتمد سعيد على عمل غرامشي  اْلهم )خمتارات من

حول ظهور مؤسسة اإلشرتاق. ويقع الدفاع عن الثقافة الدميقرطّية ىف القلب من فهم 
 (. 36، ص.2007اإلمربايلّية )واليا، الفاشية و  املشروع املتأثر بلتواريخ

وتعمل اهليمنة بصورة أفضل، عرب خلق خليط من اْلفكار املتضارية والزج هبا 
ىف وقت الذى يتشربون فيه املعتقدات والقيم الثقافيات ااطبقة   داخل عقول اجلماهري،

يعيتْي  يقبل بلألمساواة واإلضطهاد بوصفها ظاهرتْي طباملسيطرة. وهي تقصد إَل التابع 
وغري قابلتْي للتغيري. وقد كان )احلس العام(، تبعا للفضاء الداليل  الغرامشي، وراء متكْي 

سيطرة. )فاحلس العام( مصطلح مطلق السلبية ىف الغرب من خلق أساطري السلطة وال
 (.       37، ص. 2007املعجم الغرامشي نظرا لغدّوه موقعا للبناء اإليدولوجي )واليا، 

جتماعية والسياسية ىف إيطاليا غرامشي خبلفيته. أصبحت الظروف اال أتثر تفكري
هليمنة. أصبحت جتربة خالل غرامشي على النظرية أتثريا كبريا اليت طبقها فيما يتعلق ب

قضااي ومالحظة وتفسري احلياة اإلجتماعية والسياسية وكذلك الظاهرة اإلجتماعية لل 
اته أحد أسس هيمنة أنطونيو غرامشي. جتماعية والسياسية اليت حدثت حول حي اال

، 2017وجيعل هذه النظرية اهليمنة  فهماً أوسع من النظرية املاركسية للسلطة )سيسوايت، 
ىف حْي أن خلفية  ماركس ىف أملانيا اليت كانت ملينة مبختلفة املشاكل  (.12ص. 

عدم اإلستقرار  جتماعية نتيجة مناإلقتصادية حبيث "أجربت" ميل توجيه أن التغيريات اال
اإلقتصادي، جتعل اإلقتصاد كأساس رئيسي ىف َتديد كل شيئ وَتدد الظروف 

 (.67، ص. 2017أقوى إقتصاد )علي، اإلقتصادية الفجوة اإلجتماعية اليت أتيت من 
تربط فكرة غرامشي حول اهليمنة بْي القبول الذايت لدى اجلماهري وبْي العمل 

صغرية، عرب عملييت اإلقناع والتعاون مع مؤسسة على تكريس السلطة من جانب طبقة 
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تعمل احلكم. ويتحقق هذا القبول بفعل اهلالة واملاكانة اليت متتلكها طبقة مركزية مستطرة 
بستمرار على تشكيل إسرتاتيجّياهتا السياسية واإلقتصادية لرتسيخ فكرة القبول لدى 

اإلسترياتيجّيات. وتتضمن اهليمنة   ا غابت هذهاجملتمع الذي سيتحّول وجوب إَل الثورة إذ
التحكم الذي يتحقق عرب الوعي حباالت اإلهتياج التخريبية اليت غالبا ما تكون حاضرة  

 (.36، ص.  2007ت اخلاضعة للهيمنة )واليا، ىف اجملتمعا
ومتارس اهليمنة، تبعا لإلستعمال الغرامشي، آتثريها على اجلماهري عرب اإلستعمال 

قناع. ويلعب فرض منط من اللغة، وإجناز الكتابة  أيضا، لعملية اال الرهيف والآلواعي،
ا الطبقة  كّرس إيديولوجينظمة ومؤسسات تأاآلدبّية والتارخيية عربها، دورا هاما يف إنشاء 

  وبلقدر ذاته اللغة اإلجنيليزية املسيطرة وترسخها. يضطلع اْلدب والتاريخ الربيطانيان مثال
خر  اآلية مبهمة إذاعة اْلفكار التىي تساهم ىف سيطرة طبقة على كحامل للثقافة اإلجنيليز 

 (. 36، ص. 2007عرب وسائط اهليمنة )واليا، و 
 نيو غرامشيتعريف اهليمنة عند أنطو   .ب 

)أو اهليمنة( كلمة  hegemonyتركز مفهوم اهليمنة ىف جوهر فكر غرامشي. وكلمة 
ة الىت تظهر من خالهلا "القيادة"  ستخدام غرامشي إَل الصور ا واننية تعين القيادة. يشري 

قتصادية والثقافية يواسطة جمموعة مهيمنة، وكيفية السعي ْلجل موافقة عليها الفوز هبا،  ال
ع الذي حيدث فيه ذلك ىف اجملتمع. ميز غرامشي بْي آليات اجملتمع لسياسي واملوضو 

ا اليت تبقي على َل اجملتمع السياسي بوصفه جمال الدولة وأجهزهتواملدين. ميكن النظر إ
ممارسة السلطة عرب التحكم املادي من قبل اجليش والشرطة  –كراه السلطة النخية بال 

دين جمااًل أكثر تشعبا، يضم الدين والتعليم واإلعالم والثفافة والقانون، اخل. وبعد اجملال امل
ملدين، يتم اجملاالت اخلاصة لألسرة واملنزل. وىف اجملال االشعبية بشكل منظم، فضال على 

جتماعية )لوع  فرض تعقيط احلياة اإلجتماعية وإعادة إنتاجة جمدًدا ويتم تداول اْلفكار اال
  (.84-83، ص. 2017ووالل، 
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ة عند غرامشي ليست عالقة سطوة بستخدام القوة بل عالقة املوافقة  يمناهل
يواننية مما يعين  بستخدام القيادة السياسية واإليديولوجية. على عكس املعىن اْلصلي ىف ال

حاكم دولة على دولة أخرى، فإن اهليمنة عيد غرامشي هي منظمة إمجاع يتم فيها  
(. 20-19، ص. 2020فئة اهليمنة )سواينتو،  اخلضوع من خالل إتقان إيديولوجية من

أضاف غرامشي بعدا جديدا ملفهوم اهليمنة من خالل توسيع نطاقة ليشمل دور الطبقة  
ا، أما ىف اإلستيالء على سلطة الدولة أو احلفاظ على القوة اليت ية وأعضائهالرأَسال

املسّودة اليت هي  اكتسبتها. بختصار، غري غرامشي معىن اهليمنة من اإلسرتاتيجية إَل
الكلمة الرئيسية ىف فهم ديناميات الرأَسالية،كما مفهوم املاركسي للسلطة وعالقات 

 (.20، ص. 2020نتو، اإلنتاج والطبقة والدولة )سواي
يتداخل مفهوم اهليمنة عند غرامشي مع مفاهيم كثرية أخرى، كاجملتمع املدين، 

ع فكرة الدميقراطية وخصوصا ىف احتمال  واحلزب، واْلمري احلديث، إضافة إَل تداخله م
شي ختيل وإحداث عملية الدميقراطية الراديكالية للمجتمع وأفضل فهم ممكن ملسامهة غرام

طية إمنا يتجه من خالل مفهومه عن اهليمنة الذي يعترب ىف احلقيقة ىف تظرية الدميقرا
 (.274ص. ، 2014مفهوما مركزاي بلنسبة ملنظومته النظرية برمتها )املنهل،  

 لقد استطاع غرامشي ان يطرح مفهوم اهليمنة بطريقة عملية المتت بصلة ْليّ 
من ذلك املعىن  استخدام سابق له، "أن مصطلح اهليمنة قط خرج على يد غرامشي

التقليدي الذي يستخدمه احملافظون والثوريون على حد سواء ويعنون به سطوة الربجوازية  
يضا عن ذلك املعىن املعىن املنشق من ذلك املعىن القدمي،  وتسلطها واستغالهلا، بل خرج أ

برتاز  والذي يعين سطوة بلد على بلد آخر مبعىن اإلستغالل القائم على أساليب اإل
ن نفهم سلفا أن غرامشي مل اتهالكي ولكي نفهم اهليمنة بملعىن الغرامشوي البد اإلس

اة من أدوات الطبقة احلاكمة  يكن يعتقد كما اعتقد ماركس واجنلز أبن الدولة هي أد
شديد الرتكيب والتعقيد هلا   تستخدمها لتحقيق مصاحلها، بل أن الدولة نسيج عضوي

 (.274، ص. 2014ائدة )املنهل، أكرب دور ىف التأثري ىف القيم الس 
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فاهليمنة منهج عمل وقدره على بسط منوذج وبرانمج من قبل حزب معْي تتقبله 
ناع عرب احلوار وليس اإلكراه، إهنا برانمج نقد ْلزمة قائة  طبقات اجملتمع أبسلوب اإلق

 ق أهدافها.   للخروج منها عرب قيادة منطمة وواعية َتق
َل حالة العملية، عندما الطيقة املهيمنة  إة لإلشارة يستخدم غرامشي تعريف اهليمن

ن ىف زمالة الطبقات أو الفصائل اْلخرى التقوم بتنظيم اجملتمع فحسب بل تقودها م
خالل ممارسة القيادة اْلخالقية والفكرية. ومع هذا الفهم، ينطبق املسودة كموّجه اجملتمع  

اإلمجاع ونظام واسع من  ل على مستوى العايل منبدون اإلكراه والفضول للحصو 
اإلستقرار اإلجتماعي، ظهرت اجملتمع فيها اجملموعات والطبقات لدعم القيم واملثل  

فات والسياسيات واملسامهات فيها واليت تربطهم وتدجمهم ىف واْلهداف واملعاين والثقا
 (.69، ص. 2013)أجيدارما،  هياكل السلطة السائدة

قدرة حمتمع توافقي الكبري، إال أهنم اليعين   وعلى الرغم أّن اهليمنة تنطوي على
  َل منطقة إيدولوجية آمنة. هذا هو إإزالة مجيع الصراعات فيهم ولكن مت َتويل الصراعات 

ن تستمر اهليمنة وىف احلفاظ عليه كعملية مستمرة، حيث تتفاوض  اجيب  بلضبط ما
أجيدارما،  قات التابعة )اجلماعات والطبقات املهيمنة وتقدم تنارالت مع اجملموعات والطب

 (. 69، ص. 2013
ىف هذه اْلثناء، ْلن اهليمنة نتيجة للمفاوضات بْي اجلماعات املهيمنة املرؤوس 

ملية تتميز بملقاومة أو اإلندماج مل تكن أبدا قوة يتم إسقاطها دائما.  فأهنا تصبح ع
تابعة، عند  ود للمفاوضات أو التنازالت بسبب هذه اجملموعات الوبلطبع، هناك احلد

غرامشي أهنم لن ُيسمح أبدا مبعارضة اْلسس اإلقتصادية للطبقة السائدة. ىف حالة  
ية والفكرية فتمتلئ عملية اهليمنة إبجبارية جهاز  الطواري، عندما التغطي القيادة اْلخالق

أجيدارما،  الدولة اليت ستضطهد كاجليش والشرطة ونظام السجون وما أشبه ذلك )
 .   (70، ص. 2013
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هبذا الفهم، َتاول اجملموعات املسيطرة التفاوض ىف اجملتمع أبصوات املعارضة جتاه  
 هي اهليمنة كشرط ىف العملية.إَل منطقة آمنة ملواصلة مواقعها القيادية، هذه 

قال غرامشي أّن اهليمنة ستستمر إستمرارا إذا كانت اجملتمع طريقتها احلياة 
قبلت تفكري وأسلوب احلياة النخبة الذين يهيمنون  والتفكري والّرؤية الفكرة قد قلدت و 

 ويستغلون عليها. 
ون مزيد من يقبل املوقف د يإّن اهليمنة ىف النظر غرامشي سوف تولد الطاعة أ

شكيك النقدي ْلهنم يبتلعون اإليديولوجية كشفتها الربجوازية. من خالل عرض الت
ىف موقف تفسريه النظري مع وتطوير نظريته عن اهليمنة، اليظهر غرامشي اإلختالف 

املاركسية فقط بل يقدم حال عمليا وتكتيكيا من أجل صناعة الثورة جديدة ضد هيمنة  
 (. 24، ص. 2014، الربجوازية )سوكيهاراتيت

 إيديولوجية والتفكريية وإعتقادية.   .ت 
نشأ مفهوم اإليديولوجيا ىف الصراع الربجوازي املبكر ضد اإلقطاع وضد اجملتمع  

طي التقليدي. وكانت هذه الصراعات كثرية جدا وبرزة ىف القرن القرن الثامن  اْلرستقرا
داخلها ولد مفهوم اإليديولوجية   عشر ىف عصر التنوير البيئة الفلسفية والثقافية اليت ىف

 للمرة اْلوَل.
اإليديولوجية، بواصفها "علم اْلفكار"، وتصوير اإليديولوجية  بوصفها "علم 

ثقة العميقة ىف العقل. والتايل، انبثق تصور اإليديولوجيا بوصفها  اْلفكار" يستلزم ال
ن  احلقيقة ميكن "سالحا نقداي" يستخدم ىف الصراع أو الكفاح ضد النظام القدمي. وا

تتحقق بشكل عقالين وعملي. فالعقل والعلم مها سالح اجملتمع العقالين الذي يتوفر فيه  
ملعقولة واْلفكار امليتافيزية والدينية، وصور املعرفة نقد العقل لألفكار ا التنوير. والثقة يف

ى  صاحل قو  املشوهة واخلرافية اليت تنشر اجلهل واخلطأ بْي اجلماهري, وتعمل يف
قراط، وجتر التعاسة على البشرية إلعتقاداهتا اجلاهلة املتحيزة. اإليديولوجيا "كعلم" اْلرست

وَتررها، واستلزام هذا الفهم لإليديولوجيا  اعتربت العقل والرتبية مها أساس خالص البشرية 
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ية التقدم والتفائل والعقل والرتبية واإلعتقاد ىف َترير البشر  كعلم إعادة جتديد الثقة يف
 (.               56، ص. 2003)الرين، 

العقل وبشكل خاص العقل اْلدايت بلتصور أو املفهوم  ويرتبط اإلعتقاد يف
كل شيئ تقليدي واليؤدي للتقدم هو مضاد لإليديولوجيا.    النقدي لإليديولوجيا. فيبدو

فكار  فاإليديولوجيا هي التصور الذي اعتدان استخدامه للدفاع عن العقل ونقد كل اْل
غري التقدمية اليت التساعد على التحكم ىف الطبيعة من أجل مصلحة املوجودات 

ود اإلنساين هو املركز، هو سان واملوجاإلنسانية، فالعقل اْلدايت يقوم على مركزية اإلن
معيار أو مقياس كل اْلشياء. يسكح العقل اْلدايت لنا كاْلداة بلتحكم والسيطرة، فهو  

القدرة احلسابية للتكلفة والفائدة، ويتجه لرد ما هو خري للبشرية ، ويزيد  اْلداة اليت تدخل 
يديولوجيا سالح  ، وتصبح اإلاإلنتاج، هكذا يصبح العقل اْلدايت وسيلة مساعدة لإلنتاج

 (.   56، ص. 2003النقدي )الرين، 
كما يناسب بدراسة غرامشي، اليُنظر اإليديولوجية إَل وعي زائف فحسب بل 

نتاج احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع. ميكن اإليديولوجية املختلفة ان على أهنا 
ية. على سبيل املثال،  رتق الطبقات املختلفة حبيث ميكنهم ان يتبعوا نفس اإليديولوجخت

تبقى اآلراء حول النساء وجنسهن ىف الثقافة اْلبوية كما هي. ويظهر غرامشي أن 
تلفا. بلنسبة للطبقة السائدة، هتدف اإليديولوحية إَل  اإليديولوجية لكل فئة له غرض خم

  ظلومة، فإن احلفاظ على التماسك اإلجتماعي واملصاحل املهيمنة. أما بلنسبة الطبقة امل
اإليديولوجية هي تعبري عن املقاومة من اجملتمع املستغل، ويفهم اإليديولوجية أهنا وعي  

 (. 24-23، ص. 2004تريسنو وفوترانطو، جتماعية ىف اجملتمع )سو إبملعركة ىف طبقة 
تعمل هذه اإليديولوجية ىف اجملتمع مستويْي، ومها مستوى الفلسفة ومستوى  

ممارسة احلياة اليومية. من خالل  ة هي وعي الناس يفالفطرة السليمة. الفطرة السليم
افظة اإليديولوجية اليت يتم ترسيخها ىف اجملتمع ميكن هيمنة على اجملتمع احلفاظ واحمل

كراه والرغبة.  بملزيج من اال عليها. وبإلشراك اإليديولوجية، ميكن بذل جهود اهليمنة 
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لنظام املعىن والقيم اليت يعيشها اجملتمع  تتحقق اهليمنة من خالل دخول ىف املنطق العام وا
جتماعية، وتنظم . لذا قال غرامشي أّن "اإليديولوجية َترك العالقات االفرداي ومجاعيا 

مناطق فيها الناس يعيشون ويتحركون ويكتسبون الوعي هبوايهتم   تلة البشرية، وختلقالك
 (. 24، ص. 2004ومواقفهم ونضاالهتم )سوتريسنو وفوترانطو، 

أفكار غرامشي حول اإليديولوجية هلا آاثرا كبريا على أفكار وعفوية الناس اليت إن 
يبنيه كل فرد للتعبري عن أتيت من خارجهم. تؤدي اإليديولوجية إَل الوعي الذي 

اهتمامات فئات اجتماعية معينة، ولكن اإليديولوجية تعمل على كل منها. اْلفكار 
ملوقف باإليديولوجية ستنقل بسهولة اآلراء احملددة  ر وأتثرت االسائدة املوجودة ىف كل فك

ي الكامل اجتماعيا. هذه هي الطريقة اليت تعمل هبا اإليديولوجية تئثر على اْلفراد بلوع
 واإلستعداد بدون اإلكراه.

 تكوين اإليديولوجية .ب
ميكن تتبع تكوين اإليديولوجية من خالل العناصر املادية مث فصحها ىف اْلمور 

ن تظهر العناصر  ابعنصر الوعي وعنصر تضامن اهلوية وعنصر احلرية. والجيب  النتعلقة
ي ملموس كنشاط عملي ن يربز فيها العنصر املادااْلربعة معا. العنصر الذي جيب 

العنصر ىف احلياة اليومية والطريقة اجلماعية حلياة اجملتمع واملؤسسات واملنظمات  ويوجد
ظهر التشكيالت اإليديولوجية ىف التص من خالل حيث جتري املمارسة االجتماعية. ت

اْلشكال واإلعدادات اليت تشمل املكان والزمان واْلحداث اإلجتماعية )فوزية وسوجايت،  
 (.  45، ص. 2019

بنظرية هذه الدراسة، كل هذه العناصر هي التمثيالت اإليديولوجية متأصلة ىف  
وجية ْلن النص اْلديب هو جدلية  كل عنصر آخر. لذلك، يسمى اْلدب بملواقع اإليديول

الفكر املؤلف نفسه اليت أثريت من خالل الشخصيات واإلعدادات واْلحداث. ومع 
ال الشعيب ليس فقط كحاوية لإليديولوجيا، اْلداة املمتعة ودائما  ذلك، فإن اْلدب يف اخلي
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التضحية هبا   ة اليت يتممن ينقل بنجاح اإليديولوجية السائدة للصناعات الثقافية إَل الكتل 
 (. 45، ص. 2019والتالعب هبا وجيب تفكيكها )فوزية وسوجايت، 

اقتصادها   وعلى العكس، يقولون أن اخليال الشعيب هو مساحة حمددة ومع
طابت والتناقضات املعقدة واملعتقدة اإليديولوجي اخلاص هبا والذي يوفر سلسلة من اخل

 وف قراءة معينة.   والتناقضة اترخييا اليت جيب تشغيلها ىف ظل ظر 
يعترب غرامشي أن السياسية واحلياة اجملتمعية تتم على مستوى اإليديولوجيات 

ت اإلجتماعية. إن ما يريدونه سيعتمد على مفهوم حيث تعتمد اإليديولوجية على املنظما
ن خيالف بملاركس، يعتقد الفكر والنظرة العاملية املتعلقة بهليكل احلقيقي حلياهتم. إذا

س أن اجلسد هو الذي سيحدد العقل، ولكن يتصرف غرامشي أن العقل واجلسد مارك
د )سواينطو،  هو جديل بلفعل حىت ىف بعض احلاالت هي العقل الذي حيدد اجلس 

 (. 3, ص. 2020
 اإليديولوجيات  -1

شرح سواينطو ىف كتابه أن ينقسم غرامشي اإليديولوجية إَل قسمْي، مها  
الضرورية هلياكل معينة( واإليديولوجيات التعسفية التاريخ العضوي )اإليديولوجية 

املطلوبة. أحب غرامشي املفهوم اْلّول، مما أّدى إَل ظهور مفهوم اإليديولوجية  
 ( 3، ص. 2020)منظر للحياة( )سواينطو،   weltanschauungبقة كط

يناسب بتلك البينات، سيوضح ما يلي اإليديولوجيات الرئيسية ىف العامل ولكن قبل 
جيب علينا ان نتذكر مرة أخرى أن غرامشي يستخدم اإليديولوجية كموطئ   ذلك 

 يث اليت َتدث يفالقدم اْلوَل للفكر الفردي واجملتمعي حول رد فعله على اْلحاد
 يديولوجي.  إ بيئته اإلجتماعية، مبعىن أنه ال جييب َتديد أى شكل 

 الليربالية (أ
عصور الوسطى. عندما يتميز  ال منت الليربالية من سياق اجملتمع اْلورويب يف

نظام اهليمنة   اجملتمع خباصيتْي، فإن أفراد اجملتمع ملزمون ببعضهم البعض يف
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هذا النظام اثبتا وتغيريا )سوربكيت،   العالقات يف املعقدة والقوية، ويكون منط
 (. 43، ص. 2010

بإلجنلريية وتعين  liberalismالليربالية مصطلح أجنيب معرب أخد من 
مبعىن حر،   liberية، وهو بْلصل مشتق من الكلمات الالتينية التحرر 

الذي يعين "الشخص الكرمي، النبيل،   libralisوكذلك من اللفظ الالتيين 
 احلر".

الليربالية هي مذهب فكري سياسي ينادي باحلرية املطلقة ىف امليدان  
 اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي، طع الرتكيز على مبدأ اإلستقاللية

لألفراد واجملتمعات والدول، وهو ما يعين التحرر التام من أنواع اإلكراه كافة،  
فرد احلق واحلرية ىف   سواء أكان من الدولة أم من مجاعة أو من فرد، ولكل

ختيار أسلوب احلياة الذي يناسبه، ويتم العمل على تكريس احلرايت ضمن  ا
ية واملعنوية بْي الدولة  عقد اجتماعي تتفق عليه اْلغلبية بكل صورها املاد

 (.        10، ص. 2018واجملتمع )املوسوي، 
الف توجهاهتم،  وإن الليربالية جوهرا أساسيا يتفق عليه الليربالييون على اخت 

افة أنواع السيطرة وهو الرتكيز على أمهية الفرد وضرورة َترره من ك
تسلط اإلستبداد، فالليربايل يهدف على حنو خاص إَل التحرر من الو 

جتماعي"  بنوعية: تسلط الدولة "اإلستبداد السياسي" وتسلط اجلماعة "اال
الفرد غاية بذاته،   لدللك ميكن تتبع أصول الليربالية ىف احلركات اليت جعلت

اف والسلطة ورافضة جعل إرادة  معارضة ىف كثري من اْلحيان التقاليد واْلعر 
 (.   7، ص. 2018 الفرد جمردا امتداد لإلرادة اجلماعية )املوسوي،

ويستند الفكر الليربايل على أن احلرية هي الغاية اْلوَل والرئيسة اليت  
ابة مطلقة للسؤال الفلسفي يتطلع هلا الفرد بطبيعته، وأنه اليوجد أج 

: ماهي احلياة املثلى لإلنسان؟ إذ أن لكل فرد احلق واحلرية ىف املشهور
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ن اليتجاوز على حقوق اختيار أسلوب احلياة الذي يناسبه، شريطة أ
 اْلخرين.

نظر الفكر الليربايل إَل اإلنسان بوصفه كائنًا حرًا عقالنيا يتمتع  
قيق أقصى املنافع بستخدام عقله بدرجة عالية من الوعي متكنه من َت

 وحريته، لذلك فهو يرفض الوصاية الفكرية عليه من جانبْي:  
يريد، والليربالية هبذا  ىف حالة حماولة إجباره على اعتناق أو قبول ما ال (1

املعىن تقول "أيها اإلنسان لك كل احلق أن تؤمن مبا تشاء وال يستطيع  
كر أن جيربك على التحول شخص أو سلطة أو دين أو مذهب أو ف أيّ 

 ؤمن به" عما أنت م
ىف حالة سلب حريته ىف التعبري عن أفكاره ومعتقداته وسلب حريته ىف  (2

 النقد.
ثر من حق الفرد أبن يكون حرا كامال فاالليربالية التعين اك

اإلختيار ىف اجملتمع على وفق فطرته وتناغما مع العقل، تلك النعمة اليت 
سائر خملوقاته، وبملقابل فمثلها يدافع الليربايل عن  ميزه هللا تعاَل هبا عن

ن يقبل افكاره غريه وعقائدة، وهكذا تتشكل فكرة  احقوق فعليه 
اآلخر والدعوة إَل هذه الفكرة اليت متثل أساسا  الليربالية لقيول الرأي 

 (.   9-8، ص. 2018)منطق( احلرية الفكرية )املوسوي، 
 : هي كما يليخصائص اإليديولوجية الليربالية 

 الدميقرطية هي أفضل الشكل من أشكال احلكام. (1
متتع أفراد اجملتمع حبرية فكرية كاملة وحرية الكالم وحرية الدين وحرية  (2

 الصحافة.
تنظم احلكومة حياة اجملتمع بطريقة حمدودة، ميكن اجملتمع تعلم كيفية اختاذ   (3

 قراراهتم بنفسهم.
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. لذلك، تدار احلكومة مما  السيطرة من الشخص إَل اآلخر هي أمر سيئ (4
 نع إساءة استخدام السلطة.كانوا حىت مت

يقال أّن اجملتمع ىف حالة سعيدة إذا كانت عرف كل فرد بعضهم ىف حالة   (5
 ة. سعيد

 احملافظة (ب 
عندما هزمت الليربالية بنية جمتمع اإلقطاعي الراسخ، يبحث جمموعة  

قنعة الليربالية. ومن تلك اإلقطاعية عن اإليديولوجية املضادة ملواجهة القوة امل
املشكلة جائت إيديولوجية احملافظة كرد فعل على الليربالية. وفقا هلذا الفهم، 

ط ْلنّه ترى اجملتمع على أنه يتكون من  فهم فردّي بشكل مفر الليربالية هي 
أفراد أو جمموعة من اْلفراد. ولكن العكس، وفقا للفهم احملافظة أن اجملتمع 

يس جمرد عن جمموع عناصره وميكن للمجموعة ان وجمموعات اْلخرى ل
ن يبدعه أفراد اجملتمع. عند نظرية احملافظْي أن اجتعل السعادة أكرب مما ميكن 

إَل أتدية أفضل احلياة من عدد اْلفراد ولكنهم اليهتمون   الليربالية متيل
 (. 45، ص. 2010بلظروف )سوربكيت، 

 : ليبشكل عام، لدى احملافظْي النظرايت كما ي
 اجملتمع املثايل هو جمتمع منظم بشكل جيد. (1
من أجل جعل اجملتمع املثايل حيتاج إَل احلكومة اليت هلا السلطة امللزمة.  (2

 لسلطة سيضمن َتقيق املساواة ىف املعاملة لكل فرد.التنظيم الصحيح ل
ن تكون مسؤولية إَل اجملتمع خاصة ىف مساعدة اجتب على احلكومة  (3

مج الضمان اإلجتماعي لذوي الدخل املنخفض الضعيفة. ستساعد برا
 (. 18، ص. 2020)تياس، على جعل رفاهية الدولة 

 اإلشرتاكية  (ج
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ة اإلجتماعية واإلقتصادية  ولدت اإلشرتاكية استجابة لعدم املساوا
الناجم عن تطور التصنيع ىف أوروب الغربية. جنحت الثورة الصناعية قرن  

يب من منط إنتاج على الزراعة إَل جمتمع الثامن عشر ىف تغيري اجملتمع اْلورو 
نفس الوقت ينقسم  صناعي. معدل النمو اإلقتصادي الذي ال حُيتمل يف 

اإلجتماعية الغنية والطبقة اإلجتماعية املتديّن   اجملتمع إَل طبقْي، ومها الطبقة
 (.  41، ص. 2018)اجلهاد، 

بعبارات بسيطة ميكن تفسري اإلشرباكية كالنظام اإلجتماعي 
ة املشرتكة  إلقتصادي خبصائص امللكية املشرتكة ملصادر اإلنتاج واإلدار ا

كية  رتاكية هي مبدأ املل ش للمجال اإلقتصادي. ومبادئ اْلساسية من فهم اإل
املشرتكة وأولوية املصاحل اإلجتماعية على املصاحل الفردية واملسؤولية اجلماعة  

 (. 43، ص. 2018واإلدارة املركزية )اجلهاد، 
ة التؤدي إال إَل الفقر. بدئ ذي بدء، ىف ظل  شرتاكيأن اإل

االشرتاكية، متنح ملكية اْلصول اإلنتاجية إَل جمموعة من اْلفراد بغض 
العملي السابق لكل عضو أو تقاسعه عن العمل فيما  النظر عن السلوك

يتعلق بْلصول اململوكة. ىف الواقع، فإن املالك االشرتاكي يفضل غري 
وغري املنتج وغري املتعاقدين، واليسيئ إَل املكتفي ذاتيا واملنتج  املكتفي ذاتيا 

رد واملتعاقد. وبناء على ذلك، سيكون هناك استحواذ أصلى أقل على املوا
لطبيعية اليت تتأكد ندرهتا، وإنتاج أقل لكل ما هو جديد وصيانة أقل  ا

وي على لعوامل اإلنتاج القدمية، وتعاقد أقل أيضا ْلن كل هذه اْلنشطة تنط
تكاليف. وترتفع كلفة إجناز تلك اْلنشطة ىف ظل نظام امللكية اجلماعية ىف  

 (.200، ص.  2019حْي خُتفض كلفة عدم إجنارها )هواي، 
ا، مبا أنه الميكن بيع وسائل اإلنتاج ىف ظل االشرتاكية، بلتايل  وأيض 

ال توجد أسعار سوقية لعوامل اإلنتاج. والتايل، حىت بوجود بعض  
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يص املبدئي، ونطرا ْلن عوامل املدخالت واملخرجات املنتجة مملكة  التخص
ملكية مجاعية، فإن حافز كل منتج منفرد لزايدة كمية أو جودة إنتاجه  

ي يتضائل بشكل منهجي، كما يرتاجع حافزة الستخدام عوامل لفردا
استخدامها أو االستخدام غري الكايف هلا.  املدخالت لتجنب اإلفراط يف

ن  اظل امللكية اخلاصة، ميكن للشخص الذي ميتلك موردا ما  يفواآلخر، 
.  2019حيدد بشكل مستقل عن اآلخرين مايرغب أن يفعله به )هواي، 

 (.202-201ص. 
 : ائص اإلشرتاكيةخص

 فيما يتعلق بلسلطة ومصاحل الدولة )املشرتكة( فوق املصاحل الشخصية. (1
حب العمل والطبقات التوجد فجوة بْي الطبقات الغنية والفقرية أو صا (2

 .العمالية ْلن كل شيئ هو تفسه
 تكوين اجملتمع ميكنه العمل معا وله نفس احلقوق والواجبات.  (3
 اإلنتاج معرتف هبا حمدودة.  حقوق امللكية اخلاصة لوسائل (4
 َتسْي رفاهية الناس.  (5
 هناك دورة مهمة من الدولة ىف تعزيز وتنسيق العمل اجلماعي.  (6
عدة بعضهم  هو أنه جيب على البشر مساالفكر الديين لإلشرتاكية  (7

 البعض.   
 الشيوعية (د

تعريف الشيوعية ىف االصطالح العام هي نظام يقوم على إلغاء امللكية 
االشرتاك ىف املال والنساء: فالناس ىف الشيوعية   حق الناس يف الفردية، وعلى

يثة  والنساء وسائر الثروات واملكتسبات. وعند املاركسية احلد املال شركاء يف
رل ماركس، تقوم هي حركة فكرية، واقتصادية، يهودية، إبحية وضعها كا
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ناس كلهم ىف على اإلحلاد وإلغاء امللكية الفردية، وإلغاء التوراث، وإشراك ال
 (.  10. ص. 2002اإلنتاج على حد سواء )احلمد، 

إيديولوجية الشيوعية هي عكس من الليربالية. انبثقت الشيوعية من 
( اليت رأت أن الطبيعة واحلرية  1883 - 1818رل ماركس )خالل عقل كا

ة. تقوم إيديولوجية شيوعية على اإلعتقاد أبن  وحقوق الفرد غري موجود
احلقيقة أهنم جمموعة من  س هم املخلوقات اإلجتماعية، ويفاْلسا البشر يف

العالقات حبيث يكون املطلق هو اجملتمع وليس الفردية. ليس هناك حقوق  
اخلاصة ْلهنا ستؤدي إَل الرأَسالية اليت يدورها ستضطهد امللكية 

 ة هي مصدر معاانة للناس. الربوليتاريْي، لذلك ميكن اإلستنتاج أن الفردي
 اْلهداف اليت ترمي إليها الشيوعية مايلي: وكان من 

بث االحقاد والفرقة والعداوة بْي اجملتمع العاملي عن طريق التآمر والصراع  (1
 بْي الطبقات.

 الدين وامللكية الفردية وحرية الرأي.  رضةمعا (2
 نشر اإلحلاد والفساد واإلبحة.  (3
 القضاء على اْلداين املوجودة عدا اليهودية.  (4
اْلسرية، وجعل الوالء مقصورا على السلطة احلاكمة،   القضاء على احلياة (5

مع ختويل السلطة احلاكمة أبال َتكم وفق قوانْي اثبتة، وإمنا تتغري القوانْي 
 صاحل احلاكم اخلاصة، وأهوائه الذاتية املتقلبة من وقت آلخر.حسب م

وبجلملة فأهداف الشيوعية تتفق كثريا مع أهداف اليهودية العاملية اليت   (6
ذكر لبعضها ضمنا عند احلديث عن أسباب قيام الشيوعية وعن  مضى

 (.  34-33. ص. 2002معتقداهتا، وأخالقها )احلمد، 
ائل املستخدمة  اإلشرتاكية والشيوعية ىف وس يكمن اإلختالف الرئيسي بْي 

لتحويل الرأَسالية إَل اإلشرتاكية. تعتقد الشيوعية أن التغيريات ىف نظام 
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تحقق عن طريق الثورة واحلكومة َتت إمارة دكتاتور  ن تاالرأَسالية جيب 
الفرتة اإلنتقالية مبساعدة الدولة   الربوليتاراي مطلوب خالل الفرتة اإلنتقالية. يف

إلغاء وتويل مجيع حقوق امللكية اخلاصة  ت إمارة دكتاتور الربوليتاراي، يتم َت
 (.  48، ص. 2010إَل مرحلة التالية َتت سيطرة الدولة )سوربكيت، 

 الرأَسالية (ه
الرأَسالية هي نظام اقتصادي مبيّن على امللكية اخلاّصة ْلدوات  

عتبار أن هذه السمة  اإلنتاج والتبادل، وعلى حرية السوق والعمل املأجور )ب
اْلخرية ليست سوى تطبيقي السمتْي اْلوليْي على سوق العمل: وهبا  

، ص.  2017، د السوق( )سبونفيلتكون الرأَسالية هي انتصار القتصا
75.) 

 إنتاج القيمة الزائدة من قبل من يعملون بل يف إّن خاصية المتكن يف
كون أدوات اإلنتاج. غري االستيالء عليها، جزئيا على اْلقل، من قبل من ميل 

أَساليْي أنفسهم، إذا رغبوا ىف ذلك )وهذا ما  أن هذا الحيول دون عمل الر 
جمربين على ذلك. كما أن هذا  يفعله أربب العمل املالكون( لكنهم غري 

الحيول دون امتالك اْلجراء أسهماً ىف منشأهتم، أذا أتيح هلم ذلك لكّن هذا 
 (.    76، ص.  2017سبونفيل، اليغري شيئاً من كوهنم أجراء )

تشري عملية الرأَسالية إَل النظر كارل ماركس أبن الرأَسالية كنظام 
ية اجتماعية متناقضة: الطبقة  اجتماعي واقتصادي تربز إَل طبقْي داخل بن

الربجوازية والطبقة الربوليتارية. لقد وفرت الربجوازية كأقلية تسيطر على 
ل الوظائف للربوليتارية، مما يعين أن العمال خمتلف وسائل اإلنتاج ورأس املا

جيبون ان يكونوا مستعدين لإلستغالل من أجل احلفاظ على احلياة. وها هنا 
 (. 6، ص. 2018اد، ه يكمن التناقض )اجل

 الفاشية ( و
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الفاشية هي حركة راديكالية للفكر القومي اإلستبدادي السياسي.  
القيمة واملنظومة ويشتمل على يسعى الفاشيون إَل تنظيم اْلمة بنظر الشركة و 

املنظومة السياسي واإلقتصادي. تعترب الفاشية العنف واحلرب عملية ختلقها 
 احلماسة والقومية واحليوية. جتدد 

 إنكارات الفاشية : 
 مناهضتها لليربالية (1
 مناهضتها للشيوعية (2
مناهضتها للمحافظة )على الرغم من اجلماعات الفاشية على استعداد   (3

يام بتحالفات مؤقتة مع أي جمموعات من قطاع أخر وخاصة  ملتفاهم للق
 (. 21، ص. 2017مع اليمْي( )أفاندي، 

 : الفكر )اإليديولوجية( واْلهداف
 ومية سلطوية جديدة إنشاء دولة ق (1
تنظيم نوع جديد من التعدد الطبقي املنظم، وهياكل اقتصادية وطنية   (2

 متكاملة.
 ن تكون إمرباطورية أهدف  (3
 (22، ص. 2017رادية )أفاندي، ة من املثالية اإلتبين لعقيدة معين (4

 أشكال املقاومة ومستوايت اهليمنة.  .ج
ة، وَتدث القمع رمزية أو مادي ن تكون أشكال املقاومة يفأميكن 

أشكال املقاومة ْلن هناك أشياء اليت تزعج وتعطل حياة اْلفراد أو اجلماعات  
 َل عملية التمرد.  ن توضح كيفية مراحل اهليمنة تتوجه إ اوميكنها أيضا 

نتقام للهيمنة من قبل اجملتمع املدين إَل مقاومة مدنية. إن  سيؤدي اال
قوم يه وسطاء احتجاجا ْلهنم  تعريف املقاومة املدنية هو انتهاك ْلي قانون ي
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، 1993يشعرون أن هناك شيئا ال جيب قبوله ويتم أخد شيئ منهم )مانديال، 
 : يلي  (. أشكال مقاومة اهليمنة هي كما7ص. 

 مقاومة شديدة -1
ترتبط املقاومة القوية بفعل املقاومة مبواجهة السلطات واختاذ موقف أو 

ال املقاومة العنيفة عمل الذي يتعارض مع إرادة السلطة. تشمل أشك
إبستجواب املسؤوليْي العسكريْي واملدنيْي وحماسبتهم أو اختاذ اإلجراءات اليت  

ذلك الوقت )وحيارجو،   ائد يفتتعارض بشكل واضح مع الرأي العام الس 
 (. 72، ص. 2018

 مقاومة سلبية -2
املقاومة بعدم تنفيذ إرادة التيار أو اختاذ إجراء سليب ضدهم كشكل من 

 (. 81، ص. 2018الحتجاج على السلطة نفسها )وحيارجو، أشكال ا
 املقاومة اإلنسانية  -3

 كراه ولكن من خاللاملقاومة اإلنسانية هي مقاومة للسلطة بدون اال 
ديلة، سواء كانت املواقف واْلفعال السائدة تعترب مناسبة  توفري انعكاسات ب

 (.84، ص.  2018)وحيارجو، 
 تفاوض اإليديولوجية  -4

ل العقيدة هو حماولة الحتضان خمتلف الفئات إن التفاوض حو 
شعبوية من أجل   -االجتماعية اليت ليس هلا خصائص طبقية وهوايت قومية

جديدة. ليس من الضروري أن تتخلص  تطوير وترتيب إيديولوجيات 
اْليديولوجية اجلديدة من مجيع اْلنظمة اْليديولوجية املختلفة بل تقوم 

فاظ وإعادة ترتيب على بعض العناصر يديولوجي من خالل احلإبتحويل 
اْلكثر رعباً. هناك حاجة إَل مفاوضات إيديولوجية مع جمموعات فرعية  

 رضة قوة اجلماعات املسيطرة.أخرى لتشكيل قوة مجاعية أكرب ملعا
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إن ممارسة السلطة تعتمد إَل طريقة القيادة وفكر هيمنة الربوليتاراي.  
لقيادة اْلخالقية والفكرية فسيكون  إذا كانت السلطات قادرة على إتقان ا

سهال ليستويل اْلقلية بلكامل. هناك ثالثة مستوايت اهليمنة اليت اقرتحها  
واهليمنة املتدهورة واحلد اْلدىن من اهليمنة   غرامشي وهي اهليمنة الكاملة

 (.21-20، ص.  2020)سواينطو، 
 اهليمنة الكاملة -1

الذي يقرتب بكامله. يظهر   تتميز اهليمنة الكاملة باإلنتماء اجلماعي
اجملتمع اإلَتاد اْلخالقية والفكرية وهذا واضح من العالقة العضوية بْي  

اقضات والعداء اجتماعيا  احلكومة واحملكومْي. ال تغطي هذه التن
 وأخالقيا. 

 اهليمنة املتدهورة  -2
  تتميز اهليمنة املتدهورة بلتحدايت الشديدة اليت تواجه الربجوازية يف 

مع الرأَسايل احلديث. وقال الغرامشي ىف هذه املرحلة هناك  عصر اجملت
احتمال لتفكك أو احتمال للصراع اخلفي َتت السطح. أي أنه أن  

وصل إَل احتياجاته وأهدافه فإن عقلية اجلماهري التتوافق النظام احلايل قد 
 مع تفكري السائد وموضوع اهليمنة.  

 احلد اْلدين من اهليمنة )اهليمنة اْلقّل( -3
احلد اْلدين من اهليمنة هو قليل من اخلضوع اجملتمع للدولة. تعتمد  

ية  هذه املرحلة على الوحدة اإليديولوجية بْي النخ اهليمنة اليت تتطور يف
وقت واحد مع عدم رغبة  اإلقتصادية والسياسية والفكرية اليت تسري يف

منة  حياة الدولة. احلد اْلدين من اهليمنة هو اهلي  تدخل مجاعي يف يأ
اجملتمع ويتم الرد عليها املقاومة والتمرد   الذي مل يتم غرسها بنجاح يف

 (.9، ص. 2019)أريبوو، 
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ان عامال مسببا، ومها  هناك شيئان أساسيان حبسب غرامشي ليكو 
ليات املؤسسية. مل يوفر النظام التعليمي إمكانية توليد  التعليمات واآل

تمع املدين. بينما تصبح  القدرة على التفكري النقدي واملنتظم للمج
اآلليات املؤسسية )مثل املدارس والكنانس واْلحزاب السياسية( أيدي  

، ص.  2019احلاكمة لتحديد اإليديولوجية السائدة )أريبوو،  اجلماعات 
9.) 
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 الفصل الثالث 
 عرض البينات وحتليلها 

 
يديولوجي يشمله هذا الفصل، ومها التكوين اإل سيشرح قضيتْي مشكلتْي يف

يديولوجية وأشكال املقاومة املستخدمة يف الديوان ْلمحد مطهر شكال اهليمنة وأنواع اإلأ
ة اهليمنة عند أنطونيو غرامشي. إن أشكال اهليمنة هي من شكل بستخدام نظري

ممارسات اهليمنة تتم من قبل السلطة املسيطرة سواء يف شكل معنوي وفكري واإلكراه 
د غرامشي، فإن اهليمنة الفعلية هي السلطة اليت يتم  والوعي. وفًقا لفهم اهليمنة عن

ل دون إكراه ومتابعة اْلمور املتعلقة احلصول عليها من خالل الوعي املهيمن عليه الكام
 أبحكام السلطات. 

بنيت نظرية هيمنة عند غرامشي على فرضية أمهية اْلفكار والقوة اجلسدية غري 
ن يسيطر أولئك اة. وحبسب غرامشي، من أجل الكافية يف السيطرة االجتماعية والسياسي

حكمون أبهنم ميتلكون الذين يتحكمون بلسلطات جيب عليه أال يشعر أولئك الذين يت
ن يضطروا أيًضا إَل منح اقيم ومعايري السلطات ويستوعبوهنا فقط بل أكثر من 

يادة  ها هو ذا ما قصده غرامشي عن "اهليمنة" أو اإلتقان التوافقي "للق موافقتهم.
 (. 31، ص. 2006اْلخالقية والفكرية" )سوكيونو، 

من خالل وعي الناس ولكن يف الديوان أمحد مطهر ال تنشأ كل اهليمنة 
اخلاضعْي للسيطرة يف خمتارات شعر أمحد مطهر بل بلقوة حىت اهلجمات العسكرية.  

إهنم  كراه واهلجوم على مسار ممارسة اهليمنة املستمرة. هتيمن القوة من خالل اال 
كمجموعة يشعرون بقدرهتم على إتقان كل شيء ويستولون على كل اْلشياء ليست من 

راي. وعدم املساواة يف الطبقة االجتماعية هي إحدى طرق الربجوازية  حقهم من الربوليتا
 إلتقان التفكري وطريقة احلياة حىت مصري الربوليتارية التالية. 
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هي شعر أمحد مطهر بعنوان احلصاد الشعر الذي سيتم مناقشتها يف هذا البحث 
دًءا من الشعر ومفقودات وحب الوطان. الشعر الثالثة هلا استمرارية بعضها البعض، ب

مطر بعنوان احلصاد توضح مدى قسوة وحشية النزعة االستعمارية يف انتزاع رفاهية   أمحد
عب قادرًا  ومستقبل الشعب العراقيْي مما أدى إَل تدمري ظروف اقتصاديةهم ومل يعد الش 

زدهار وطنهم. مت وصف حالة اجملتمع العراقييون ما بعد  على الشعور بلسالم واإل
الشعر التالية َتت العنوان "مفقودات وحب الوطن"  وشرح فيها أيضًا ما  يفاالستعمار 

قبل أوضاع الدولة العراقية واحتجاجات على شكل احلكومة يسبب إَل البؤس الدولة  
 العراقية اليوم.

ل غرامشي أبن تفوق اجلماعات أو الطبقات االجتماعية َييت بطريقتْي ومها  يقو 
الفكرية. إهنا تتعلق بلسيطرة االجتماعية اليت تتم من خالل  القمع والقيادة اْلخالقية و 

ن يعين  ا ازدواجية اْلشكال يعين بتأثري خارجًيا )بستخدام العقوبة واملكافأة( وميكن 
يريدون اتباع إرادة السلطات وكذلك داخلًيا من خالل   كراه ْلهنم الاهلجمات واال 

 (. 214، ص. 2004ين ونوفيانطو، تشكيل املعتقدات يف املعايري املغلوبة )هاندااي
يرى غرامشي أن الطبقة املهيمنة هي الطبقة اليت َتصل على موافقة السلطة  

من خالل والطبقات االجتماعية اْلخرى من خالل إنشاء واحلفاظ على نظام َتالف 
 الصراعات السياسية واْليديولوجية. 

لهجوم والدفاع ْلن ى موقف كل طبقة إَل ظهور إيديولوجيات فكرية خمتلفة لأدّ 
يديولوجية الربجوازية كانت تستخدمها كسالح للقوة بطريقة اليت يريدوهنا. وعلى اإل

نواع خمتلفة من يديولوجية كفرق موحد يف الفكر إلاثرة أالعكس، تستخدم الربوليتاراي اإل
للطبقة املقاومة. يظهر غرامشي أيًضا أن اْليديولوجية لكل فئة هلا غرًضا خمتلًفا. بلنسبة 

يديولوجية إَل احلفاظ على التماسك االجتماعي  السائدة )الربجوازية(، هتدف اإل
تعبري  يديولوجية هيواملصاحل املهيمنة. أما بلنسبة للطبقة املضطهدة )الربوليتارية(، فإن اإل
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جتماعية  إ طبقة  عن مقاومة اجملتمع املستغل. يُفهم اإليديولوجيا على أهنا وعي بملعركة يف
 (.24-23، ص. 2004تمع )سوتريسنو وفوترانطو، اجمل

ومن الواضح أّن يف الديوان ْلمحد مطهر توضح ممارسة قوة الربجوازية وأتثريها 
تدّمر مستقبل اْلمة العراقية. هذا ما   على الربوليتاريْي. إن القوة متتلكها االستعمار

صلوا عليه. يوضح أيضا  ن حيايسبب املقاومة ورد فعل اجملتمع على العالج الذي ال جيب 
 شكل املقاومة مدى قدرة تبّوئة مرحلة اهليمنة اليت ينبغي عليه.

 السلطة واهليمنة السياسية ىف العراق  -أ
وة من عمل السلوك الذي القوة مفهوم يتعلق بلسلوك. يتم احلصول على الق

ة.  يتأثر على فرد أو جمموعة للقيام بشيء غري مرغوب فيه من قبل اجملموعة اخلاضع
 ال يقال بلقوة إذا كان الربوليرتاي يعملون شيًئا وفًقا إلرادته. 

يطلب الناس إَل القوة استناًدا إَل الفكرة على أن السلطة شيء مغرية دائما. يكمن 
  تباره برجوازية للسلطة العليا يف اجملموعة. إذا كانت تشغل يفاجملتمع السياسي بع

القرار السياسي أتثر إَل حياة الناس  مقعد السلطة فيمكنك املشاركة يف صنع 
حتفاظ بلسلطة يطلب احلاكم حماسبة  مباشرة. بإلضافة إَل ذلك، من خالل اال

اجملتمع   ثري كبري يفعلى مجيع أفعاله. هبذه الطريقة ميكن للسلطات السياسية هلا أت 
 (.202، ص. 2017)هاب الدين، 

العراق هو أحد نقاط الصراع  وبناًء على هذا الفهم، فإن مركز السلطة يف دولة 
على السلطة على احناء البلدان ْلن ثروهتا النفطية هي اثين أكرب بعد اململكة العربية  

راق مع الكويت، السعودية، خاصة القوة العظمى اْلمريكية. بدءا من صراع الع
أصبح الصراع على النفطية السبب الرئيسي للصراع بْي البلدين. إن الثروة النفطية يف 
العراق رائعا، فقد ارتفع االقتصاد العراقي َتت قيادة صدام حسْي إَل درجة َتقيق 

مليار   21مليون برميل يوميا. ووصلت أربح النفط وحده إَل  3.5إنتاج النفط 
 مليار دوالر بعد عام. 27مث ارتفعت إَل  1979م دوالر أمريكي عا
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ا، ْلنه يعد النفط مورًدا  إن مصدر الثروة يثري جداالت الدولة داخلًيا وخارجيً 
العراق وفق اآلية الشعرية  طبيعًيا حيتاجه العامل. متكن تعديل شروط السلطة يف

 التالية: 
 كيف تعيشون إذن؟! 

 نعيش يف حب الوطن! 
تله اليهودالوطن املاضي الذي حي  

 والوطن الباقي الذي حيتله اليهود! 
 (136، ص.  2015)يعقوب،  

 ي : شرح من التكوين اإليديولوج 
يناسب مع تشكيل اْليديولوجية اليت تظهر من خالل الشخصيات 
واإلعدادات واْلحداث، ستؤدي إَل فهم ممارسة اهليمنة يف ذلك الشعر. ميكن رؤية  

 .1يف اجلدول  التكوين اْليديولوجي لكل شخصية

 . التكوين اْليديولوجي1اجلدول 

 تشكيل إيديولوجية
 الشخصية

دام حكومة ص عراقييون  أمريكا
 حسْي

فئة النخبة /  جمموعة شخصيات
 الربجوازية

الربجوازية  الربوليتاراي
 والربوليتارية

 2احلاكم   الشعب 1احلاكم   فئة شخصية
 بلد العراق خلفية

 احملافظة - الرأَسالية يديولوجيةإ
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أن الشخصيات تنطوي على اهليمنة بعضها   1يوضح الشرح الوارد يف اجلدول 
ايت املتحدة كحاكم للدولة العراقية من خالل حكومة صدام البعض حيث الوال

حسْي أوال مث تواصل الصراع على السلطة يف العراق. ال تزال إيديولوجية اْلمة 
ا ما زالت تناقش أسباب وعواقب فقدان رفاهية العراقية يف املقطع الشعري أعاله ْلهن

 شعب العراق.
وان حب الوطن، أجزاء من  الشعر أعاله هو جزء من ديوان أمحد مطر بعن

الشعر ىف اآلية "نعيش ىف حب الوطن!" توضح بداية حياة سلمية يف حب الوطن 
لعراق وهو اقتصاد َتققه الكثري ْلن العراق خيتلف عن دول اخلليج اْلخرى. ميتلك ا

يف املائة من أراضيه مبجموعة متنوعة  12إمكاانت زراعية كبرية حيث يزرع حوايل 
يف املائة للغابت  3يف املائة للرعي و  9يف املائة مروية و  4من النبااتت و 

 (.23، ص.  2011)أندراينشة، 
ومع ذلك، يف املقطع التايل"الوطن املاضي الذي حيتله اليهود" و "والوطن  

لذي حيتله اليهود!" يظهر تدمري حالة البلد بسبب جميئة أنواع خمتلفة من الباقي ا
من حرب اخلليج إَل الغزو اْلمريكي للعراق وال تزال  الصراع مرارًا وتكرارًا بدأ

حمسوسة حىت اليوم،  وتثري الشعر العديد من التفسريات فيما يتعلق مبمارسات 
 اهليمنة اليت َتدث.
 نوع اإليديولوجية : 

خالل منوذج لنظام احلكومة املركزية، الدولة العراقية َتت سلطة صدام  من 
ن يقف دون أي أتثري  اطن الذي ميكن حسْي الكاملة يرسخ شعور حب الو 

خارجي. صحيح أن خلف حكومة صدام حسْي االستبدادية قادرة على َتسْي 
اجملتمع هي االقتصاد الوطين بلتساوي فإن احلكومة املسؤولة بلكامل عما حيدث يف 

َسة من َسات أيديولوجية احملافظة حيث يتعارض هذا الفهم مع مفهوم الليربالية 
اجملتمع حر يف َتديد ما يريده بتقليل من التدخل احلكومي. ولكن الفردية، و 
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العكس، حكومة صدام حسْي، يتم تنظيم حالة الدولة الكامل أبمر من سلطة 
 صدام حسْي اجملهزة بلسلطوية.

ى إَل غزو  العراق للكويت أمريكا والغرب معادية لصدام مما يؤدّ  جعل غزو
بْي البلدين هو صورة من الشعر ْلمحد مطر. ليس الوالايت املتحدة للعراق. الصراع 

فقط عن الصراع على السلطة، إن اهليمنة بْي الطبقات مكشوفة بلواضح يف الشعر 
منة الذي حيدث من كل طبقة  ْلمحد مطر. من انحية أخرى، توضح الشعر منط اهلي 

 جتماعية، واحدى منها هي احتفاظ على السلطة من خالل ممارسة اهليمنة. إ
تقوم الطبقة السائدة بحلفاظ على السلطة دائًما، ولكن املسيطرون  ال 

يستطيعون ان حيفطوا على وجودهم من خالل املقاومة املختلفة. من خالل ممارسة  
شبه ذلك ولكن مع دعوة ألطة بدون عنف و ما اهليمنة، ميكن احتفاظ على الس 

يات يف كل فرد مث  أخالقية وفكرية وتشكيل أمناط التفكري من خالل اْليديولوج
 جيمعهم يف هدف واحد مشرتك وفًقا لرغبات اجملتمع.

اهليمنة تفرتض أن القادة السياسيْي يف التحكم ليس بستخدام القوة ولكن 
ع على االعتبارات العقلية والعاطفية. ومع ذلك مهما  ن يعتمد اإلقنا ااإلقتناع. ميكن 

هود لتأكيد شخص ما من خالل ي دائًما إَل جكانت دوافع وأساليب اإلقناع تؤدّ 
ن يُطاع  ان نقبل كل ما يستحق اقوة اجلدال املستخدمة. لالعرتاف بلسلطة جيب 

 (.187، ص. 2017وحيرتم )هاب الدين، 
 جتماعيمثيل الطبقي اإليديولوجية من خالل التأشكال اإل -1

يف نظرية هيمنة، ينقسم أنطونيو غرامشي الطبقة االجتماعية قسمْي  
جوازية( والرقابة )الربوليتارية( اليت ميكن تصنيفها يف جمالْي من احلاكم )الرب 

 اهليمنة ومها اجملتمع املدين واجملتمع السياسي. 
احلرة ينفذها اجلهاز  اجملتمع املدين هو املنطقة اليت تصبح االتفاق واإلرادة

إَل اْلراضي َتت سيطرهتم من أجل اكتساب موافقة املسيطرون عليهم. 
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ع املدين منتدى للفئات االجتماعية اْلدىن اليت ميكنها تنظيم  يصبح اجملتم
مقاومتها وبناء هيمنة بديلة أو منافسة. وميكن تعريف اجملتمع املدين أيًضا  

قافية واْليديولوجية املعقدة واحلياة  على أنه شكل من أشكال العالقات الث
التحليل الفكرية والروحية والتعبري السياسي لتلك العالقات يصبح حمور 

 (.60، ص.  2018)وحيارجو، 
يف هذه اْلثناء، فإن اجملتمع السياسي حبسب غرامشي لديه عالقات 
قسرية تتجلى يف مؤسسات الدولة للقوات املسلحة والشرطة واملؤسسات  

ة والسجون ومجيع اإلدارات اإلدارية اليت تديرها اعتماًدا على اجلهد  القانوني
لة يف تنفيذ اإلجراءات القسرية. تنقسم أشكال  النهائي لفعالية احتكارات الدو 

أقسام وهي إعطاء التهديدات  4اهليمنة يف جمال اجملتمع السياسي إَل 
كام وترتيب للمرؤوسْي وتنظيم كيفية احلفاظ على السلطة واالستسالم للح

 (. 61، ص. 2018االسرتاتيجيات للتخلص من اخلصوم )وحيارجو، 
 تمع املدينهيمنة اجملتمع السياسي على اجمل (أ

ستشرح هذه املناقشة كيف تعمل هيمنة الربجوازية على اجملتمع  
املدين. بعض الشخصيات اليت سيتم مناقشتها يف مالديوان ْلمحد مطر 

 ات كما يلي:بعنوان احلصاد وحب الوطن ومفقود
 اْلمريكا كحاكم أو برجوازية (1

تحدة أن  بصفتها القوة الوحيدة اليت ال مثيل هلا تشعر الوالايت امل
لديها السلطة ملهامجة العراق، سواء بشكل فردي أو مجاعي وسواء  
بدعم اجملتمع الدويل أم ال. ىف احلقيقة، استند اهلجوم على املصاحل  

ختلص من كل ما  ، حاولوا يف السياسية للوالايت املتحدة نفسها
يهدد أو حىت ضد القيادة اْلمريكية. ويتجلى ذلك يف الديوان 

نوان احلصاد تعين أنه مل يعد هناك وقت حصاد بسبب  ْلمحد مطر بع
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اْلعمال اْلمريكية اليت تدمر الدولة العراقية على وجه التحديد يف  
 منطقة بغداد.

 مريكيةكانت حكومة صدام حاكًما وضحية للهيمنة اْل (2
الواقع هي  كانت خلفية اهلجوم اْلمريكي على العراقيْي يف

. من انحية أخرى، سيطر  عوامل داخلية َتت سيطرة صدام حسْي
صدام حسْي دولة العراق على أساس حبه الكامل لوطنه، كمواطن  
عراقي كان صدام يريد حالة سالم ميكن احلصول عليها بلكامل من 

د والتخلص من اْلشياء اليت تضر  بالده دون مساعدة من أي بل 
 ببلده. 

م  ولكن يف تلك القيادة مل يقبل الشعب العراقي كامال قيادة صدا
حسْي اليت اعتربهتا كل القواعد واْلنظمة مفرطة. وقد ثبت ذلك يف  
الديوان ْلمحد مطر بعنوان مفقودات تعين أن قد ضاع كل ما  

 حلمت به اْلمة العراقية. 
 اراي كانت العراقية الربليت (3

بعتبار أرض مدين تعين ساحة املوافقة واهليمنة والتوجيه َتتل الدولة  
اري أو املضطهد من اهليمنة اليت تقوم هبا  العراقية مكانة الربوليت

الوالايت املتحدة وعمل حكومتها الرئيسية صدام حسْي. تسببت 
الصراعات اليت وّلدها صدام حسْي خاصة مع اْلمريكي يف تدمري  

العراقي بدءًا من الطعام واملالبس والعديد من اْلشياء اليت االقتصاد 
 حيتاجها الشعب العراقي.

الة يف الديوان ْلمحد مطر بعنوان حب الوطن قد وضح هذه احل
واضحا جدا. يظهر كل مقطع صعوبة املكوانت اْلساسية يف احلياة  
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اليومية واالضطرابت النفسية لألمة العراقية بسبب اهلجمات اليت  
 ملها الوالايت املتحدة مرارا وسببها كان مستقبل العراق مهددا.تع

ة لشعر أمحد مطر بدًءا من تصبح الشخصيات أعاله مناقشة اْلساسي
الشخصيات اليت هتيمن وَتافظ على السلطة وتتخذ مقاومة ما ال تقبله. بعد 
فهم الشعر والشخصيات فيه وجدت الباحثة نقاطًا مهمة لتحليل تشكيل 

لوجيا يف الديوان ْلمحد مطر. فيما يلي هيمنة اجملتمع السياسي على  اإليديو 
 اجملتمع املدين: 

 ل طبقي برجوازي صدام حسْي: متثي (1
إذا تتبعنا فإن احلياة السياسية لصدام حسْي منذ وصوله إَل  

حىت استوَل عليه اْلمريكيون   1979يوليو  16السلطة يف العراق يف 
ا يف بناء سلطته يف بداية السلطة قد حقق جناحً  2004ديسمرب  13بْي 

 وتراجع إَل النقطة اْلدىن يف هناية حكمه. 
مشكلة قيادته يف العراق يف املقطع تتجلى قوة صدام حسْي و 

اْلول شعر أمحد مطر بعنوان مفقودات، بعد املقطع الشعري وشرح 
 تكوينه اإليديولوجي: 

 مفقودات

 زار الرئيس الؤمتن
 بعض والايت الوطن.

 وحْي زار حينا 
 قال لنا: 

 هاتوا شكواكم بصدق يف العلن
 وال ختافوا أحدا..فقد مضى ذاك الزمن.

 (104ص.  ، 2011)الكردي، 
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 تكوين اإليديولوجية : 
يديولوجية اليت تظهر من خالل الشخصيات يناسب بتشكيل اإل

واإلعدادات واْلحداث ستؤدي إَل فهم ممارسة اهليمنة يف الشعر. ميكن 
 .2يديولوجي لكل شخصية يف اجلدول رؤية التكوين اإل

 . التكوين اْليديولوجي2اجلدول 

 تشكيل إيديولوجية
 الشخصية

 عراقييون  صدام حسْي  حكومة
 الربوليتاراي الربجوازية والربوليتارية جمموعة شخصيات

 الشعب احلاكم فئة شخصية
 بلد العراق خلفية

 - احملافظة والعلمانية يديولوجيةإ

املساواة يف احلقوق  ستبدادإلا عنصر الوعي
 الدميقراطية

 أمة املوحدة َتكم العراقية عنصر التضامن اهلوية
 حقوق املواطنْي توسيع اْلراضي حلريةعنصر ا

. أن صدام حسْي يتمثل دوره الرئيسي يف 2شرح اجلدول 
حكومة. كرئيسة العراقية بلطبع ميلك صدام السلطة الكاملة على كل 

 شيء يف العراق.

 بداية قيادة صدام حسني
عندما  1979يوليو  16أصبح صدام حسْي رئيس العراقية يف 

حسن البكر ْلسباب صّحية. كثري من الكتاب   استقال رئيس العراقية
يقولون أن التبديل الرائسة هي انقالب غري دموي. ويستند هذا الشك 

بر  أكتو  7إَل أفعال صدام من قبل أنه يشرتك يف انقالب مرتْي أي يف 
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انقالب صدام اجلنرال كرمي قاسم لكنه قد فشل وهرب مث عاد   1959
عد أن جنح حسن البكر يف إسقاط ب 1963صدام إَل العراق يف فرباير 

تورط صدام يف انقالب الرئيس عبد   1968اجلنرال قاسم. يف عام 
، ص.  2004الرمحن عارف  الستعادة قوة حزب البعث )ستياوايت، 

167-168.) 
انتزاع شرعيته الشخصية من خالل إبراز دوره وقصة  حاول صدام 

درسية. تنص هذه  بطولته يف اإلطاحة املستعمرين ويكونون يف الكتب امل
اآلية الشعرية "هاتوا شكواكم بصدق يف العلن" بوضوح اتمة على أن  
صدام يريد ان يُعرتف به كقائد قادر على سلطته وَيمر صدام الشعب 

تاجونه ولكن اْلمر مازال يف حد الشكاوي بتوجيه كل ما يريدونه وحي
مرت ي رغبات الشعب العراقي. استأومل يتم ىف وجود إدراك العراق 

هذه الشرعية الشخصية يف صنع متاثيل ضخمة لصدام حسْي يف املدن 
أثناء االحتالل اْلمريكي، كان  الكربى حول العراق خاصة بغداد.

ْلمريكيْي ْلنه مبعىن تدمري  تدمري متاثيل صدام حسْي هدفًا هامًا بْي ا
 جمد صدام.

 أسلوب قيادة صدام حسني
جهات النظر صدام حسْي لديه وجهة نظر خمتلفة عن و 

السياسية الشائع من قبل الغرب. يف مفهوم سيطرة الغربية ، تُفضل آلية  
الدولة وليس اآللية الشخصية. يف الواقع ركز صدام حسْي سلطته فقط 

الرئيس ليس جمرد منظم أو احلكيم بل هو  عليه. بّْي حجة صدام أبن
اجاته فقط  زعيم أو القائد والفرق بينهما أن اْلول يهتم بلسلطة إلحتي

حىت تُعترب الناس أشياء بل أعداء بينما ينظر الثاين السلطة ملصاحل  
حتياجات الشعب. لذلك حيتاج إَل ااجملتمع حبيث يفي القائد مجيع 
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املنقسمة. وصف صدام حسْي نفسه أبنه  التفوق أو السلطة العليا غري 
ليس  القائد الذي ال يؤمن إطار قانوين يف دولة العراقية ْلن القانون

بلضرورة ملصاحل الشعب. فسيكون من اْلفضل إذا مت منح الوالء للقائد 
 (. 168، ص. 2004الذي أعرف احتياجات جمتمعه )ستياوايت، 

ة. القيادة  وهذا يدل على أن قيادة صدام حسْي استبدادي 
االستبدادية هي القيادة اليت عادة تفعل ما إبرادهتا ْلجل يتم طاعتها  

ية أبمرها وعادة أكثر اهتماما بتنفيذ  ادقادة االستبدوإطاقتها. يقود ال
العملية ومراقبة مرؤوسية يف العمل. العقوبت هي اْلدوات واْلساليب 

هنم القواعد. القادة الرئيسية للقادة الذين سيتم منحهم للمرؤوسْي خيرقو 
االستبداديون صارمون للغاية يف تنفيذ االنضباط ويراقبون بستمرار  

 لنظام. مدى تنفيذ ا
أسلوب القيادة اْلخرى لصدام هو حمابة اْلقارب. اعتمد صدام 
على القرابة والصحبة على أمل الوالء، من املؤكد أن هذا املوقف ال  

يف السياسة يف العراق حبيث يوفر فرصة على الدور جمموعات اْلخرى 
 تكون مجيع القرارات اختاذها املسؤليْي عالقة مبوافقة صدام حسْي.

صدام حسْي أن العراق حيتاج إَل أجهزة الذي هلا القوة  وأوضح 
الستخدام العنف واإلجبار )مؤسسات اْلمن أو الشرطة( للحفاظ على 

ما تسيء استخدام  ثورة العراق والنظام العام. ولكن هذه اْلجهزة غالًبا 
السلطة بطريق قمع أو ترهيب اجملتمع إلبعاد العالقة بْي القائد والشعب 

إثبات اآلية الشعرية هي من تربر  (.169، ص. 2004 )سيتياوايت، 
 اجلملة يف اآلية التالية )مفقودات( :
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 فقال صاحيب "حسن": 
 اي سيدي 

 أين الرغيف واللنب؟

وأين أتمْي السكن؟   
ن؟وأين توفري امله  

 وأين من
 يوفر الدواء للفقري دومنا مثن؟

 اي سيدي 
 مل نرى من ذلك شيئا أبدا. 

*** 

ن: قال الرئيس يف حز   
 أحرق ريب جسدي

 أكل هذا حاصل يف بلدي؟!! 
 شكرا على صدقك يف تنبيهنا اي ولدي 

 سوف ترى اخلري غدا 

(.104، ص.  2011)الكردي،   

 . التكوين اْليديولوجي3اجلدول 

 تشكيل إيديولوجية
 الشخصية

 حسن حكومة صدام حسْي
 الربوليتاراي الربجوازية والربوليتارية جمموعة شخصيات

 الشعب رئيس اجلمهورية العراقية فئة شخصية
 بلد العراق خلفية
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 القومية شرتاكيةالوحدة واحلرية واإل يديولوجيةإ
 الظلم االستبداد عنصر الوعي

 املوحدة  أمة َتكم العراقية عنصر التضامن اهلوية
 حقوق املواطنْي توسيع اْلراضي عنصر احلرية

لقائده ملا  يظهر هذا املقطع أن أحد السكان "حسن" اشتكى 
شعر به حىت اآلن فإن الشخصية "حسن" هي تفسري أظهره أمحد مطر 
على أنه رد من نيابة شعب العراقي على قيادة صدام حسْي 

اللنب؟ وأين أتمْي اإلستبدادي. بعض اْلسئلة مثل "أين الرغيف و 
السكن؟ وأين توفري املهن؟" هي حالة الواقعية الذي يشعر العراقيون يف 

واالضطرابت الشعب العراقي على مدى املعاانة بسبب  ذلك الوقت 
قيادة صدام حسْي االستبدادي والسياسية اليت تدعو إَل الصراع مع 

 بلدان أخرى.  
ادية أو مطلقة أو ينظر الغرب إَل قيادة صدام على أهنا استبد

دكتاتورية يف حْي أن الرئيس اْلمريكي جورج وولكر بوش غالبًا ما  
ه وحشية صدام. عالوة على ذلك، فإن الرأي  يشري صدام على أن

يف كتابه صدام   Con Coughالدويل صورة سلبية عن قيادة صدام. 
( يذكر صدام أبنه على قدم املساواة يف شخصية 2002احلياة السرية )

( احلاكم اْلول 754-750لة العباسية أبو العباس الصفح )السال
دم. بينما يف بعض  لبغداد الذي يلقب على نفسه السفح أو سفح ال

اجملالت اليت تصور قيادة صدام على أهنا منوذجية للقادة العرب يف 
املاضي ممن حيبون القتل أو السحق املعارضْي السياسيْي دون نظر عن  

 (. 170، ص. 2004، روابط الدم )ستياوايت
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الواقع    هذه كله اليذكر خطأ على تصور حكومة صدام أبن يف 
اءه بطريق القتل إذا شعرته خبطر على سلطته كثريًا ما يزيل صدام أعد

أو خيانة أو انتهاك سياساته على الرغم هناك عالقات عائلية معه.  
ل صدام السيئة يعطى الرئيس بوش الفرصة ملهامجة العراق على  سجّ 

ساس أنه سيحرر العراقيون من قبضة الدكتاتورية ويطبق الدميقراطية  أ
 (. 171، ص.  2004)ستياوايت، 

 سة صدام حسنيالسيا
يف الواقع قبل وقت طويل من وقوع اهلجوم اْلمريكي أعد صدام  
الشعب لدعم قيادته حبيث أنه إذا كان صدام يف أزمة فاستخدام دعم 

صدام يشكل مجعية  1980عام  هلذا السبب يف .الشعب إلدامة قوته
مع هذا شعر صدام احلق يف الكالم ونظم  .National Assembly /وطنية

 الشعب.
مث بعد، أجرى صدام استفتاء لضمان الدعم الشعيب. وكان  

% من العراقيْي 99.6وحيصل على  1995االستفتاء اْلخري يف عام 
بت  % من االنتخا100حيصل على  2002لدعم صدام واستفتاء عام 

مليون شخص يدعمون صدام. ثبت أن هذا   11.5اليت ضمت 
ما شجبت أمريكا صدام االستفتاء مهم جدا يف بناء الرأي الدويل حين

فال يزال مدعوًما من قبل شعبه على الرغم أن هذا االستفتاء يشك 
 (. 171، ص. 2004طبيعته الدميقراطية )ستياوايت، 

حكومة العراقية اليت أصبحت بعض املناورات السياسية شائعا لل 
يقودها صدام. ومنها يف بلده، يدرّج صدام فهم العربية السنية كمدرسة  

االمتثال هلا ولكن يف احلقيقة عديد من املدارس اْلخرى   دينية جيب
واحرتامها. يعتقد أن صدام لديه الطموح من خالل استغالل الوضع 
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، ص.  2011ليتمكن من احلفاظ على سلطته السياسية )أندراينشة، 
26.) 

مل  2003ليس ذلك فحسب ، فرتة ما قبل الغزو اْلمريكي عام 
يف العراق فوضوية عندما قاد صدام  تكن كبريا كانت حالة السياسة 

حسْي كرئيس العراق حبيث شعرت معظم اجلماعات الكردية والشيعية 
العرقية بلتمييز ضدها من قبل مجيع أنواع السياسات صدام حسْي. 

ن تعطى اْلولوية لتصبح  الة احلقوق كمواطن مدين جيبه وبدأ من مسئ
تباع صدام من السنية يف جمتمع من الدرجة الثانية يف بغداد. عرفنا أن أ

العراق ويصبح من أقلية ولكن املسافة بْي الشيعة والسنية واضحة وكان  
، 2011هناك طغيان أقلية قام به صدام والسنية يف العراق )أندراينشة، 

 (. 27ص. 

 زب البعثح
إضافة إَل ذلك، لدى صدام اسرتاتيجية أخرى يف تركيز سلطته  

  من املؤكد أنه سيدعم سلطته.  وهي بناء مؤسسات حزب البعث اليت

  جيش قوي َتت قيادته واملسؤوليْي الذين هلم علقة أخوية بصدام.

بشكل عام، تستطيع هذه االسرتاتيجية على الدفاع عن قوهتا من 
لعراق فقط لكنها ليست قوية عندما َييت التحدي  معارضة حمتملة من ا

 من خارجية خاصة  من دولة عظمى مثل أمريكا.
بعث يف العراق أكثر صرامة من الناحية التنظيمية  إن حزب ال

وأحيااًن يستخدم طرق الشيوعية يف تكوين اخلالاي. هذه الوحدة  
ي  أل( اْليديولوجية احلزبية تعين بلوحدة العربية واحلرية )االستقال

استقالل املنطقة العربية عن مجيع التأثريات اخلارجية واالشرتاكية. يف  
يديولوجية مضبوط إبرادة صدام. قيادة صدام  العراق ، يتم هذه اإل



52 
 

 

مثل اإلعالن على التلفزيون يف يناير   شيئ يّ أمثبوت أبقعل على 
عن إدخال نظام متعدد اْلحزاب يف العراق ودعوة إَل   1989

خرى للمشاركة يف الساحة السياسية. لكن اتضح أن هذه  اْلحزاب اْل
ت وسياسات  اْلحزاب ال جيب أن َتيد عن سياسات وإيديولوجيا

-172، ص. 2004حزب البعث اليت وضعها صدام )ستياوايت، 
173.) 

  والتايل، اعتمد صدام على القوات املسلحة العراقية املوالية له. 

نف حلل النزاعات يف العراق.  يستخدم صدام قوات املسلحة لتنفيذ الع
قبل اهلجوم اْلمريكي على العراق، كان صدام قد أعد قوته العسكرية  

احلرس  100000اجليش النظامي و  300000لنحو التايل بْي على ا
شخص ،  40000مجهورية عاردا وفدائيْي صدام  80000اجلمهوري 

شخص ، خدمة أمنية خاصة    25000حرس مجهوري خاص 
 (. 173، ص. 2004ستياوايت، شخص ) 22000

يف اآلية التالية مجل "أحرق ريب جسدي ، قال الرئيس يف حزن:  
صل يف بلدي؟!!" رد من اآلية السابقة. لقد فتحت ، أكل هذا حا

احلكومة انفراجا على الرغبات املمكنة اجملتمع وقبلت شكاواهم ولكن 
ام  القرار كان على اإلطالق من أيدي الرئيس صدام. كما وعد صد

شعبه أبن ميكن من خالل قيادته سيكون عراقيون شعبا مزدهرا ومساملا. 
اب ملطالب الشعب العراقي الذي ما "سوف ترى اخلري غدا" هو اجلو 

زال وعدا. ولكن مت التأكيد عليه يف اجلزء الثاين من شعر أمحد مطر  
 بعنوان "مفقودات" على النحو التايل: 

 وبعد عام زاران 
 ومرة اثنية قال لنا: 
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 هاتوا شكاواكم بصدق يف العلن.
 وال ختافوا أحدا

 فقد مضى ذاك الزمن.
 مل يشتك الناس! 

 فقمت معلنا:
 أين الرغيف واللنب؟

 وأين أتمْي السكن ؟
 وأين توفري املهن ؟

 وأين من
 يوفر الدواء للفقري دومنا مثن؟

 معذرة اي سيدي 
 ..وأين صاحيب "حسن"؟!! 

 )الكردي، 2011، ص.  104(

لثاين يؤكد الشكاوى اليت قدمها الشعب العراقي بشأن يف جزء ا
ادة يشري فيها إَل  االضطرابت املستمرة يف النزاعات نتيجة من القي

السؤال املشبهه يف املقطع الثاين هو عالمة على أن   مصاحل صدام.
ي بعيدًا عن النزاعات أاحلاكم مل تفيئ بوعده لبجعل دولة مزدهرة 

 الصواريخ والبنادق املستمرة.  واْلايم اهلادئة دون صوت 

 تكوين اإليديولوجية : 
يد من ن جند العدامن التفسري والتحليل أعاله ميكننا 

اْليديولوجيات الواردة يف شعر أمحد مطر بعنوان مفقودات وهي صدام 
حسْي كحاكم لديه أسلوب القيادة احملافظة حيث تعتمد مجيع قرارات  
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كانت اْلشياء    سْي حىت أيّ وتوجيهات الدولة على موافقة صدام ح
اجلديدة تنشأ يف العراق ستلتزم بلقواعد اليت وضعها صدام حسْي  

 قريبا. 
انحية أخرى، يلتزم صدام َتت حزب البعث أبيديولوجية   من

االشرتاكية. مصاحل السلطة والدولة اْلغلبية هي اْلسبقية على اْلمور 
اسيا إليديولوجية  الشخصية وقرارات الناس. تشكل اإلدارة املركزية أس 

االشرتاكية ويكون عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية دفعا لصدام  
شرتاكية على ظل حزب البعث ْلن هبذه  يديولوجية اإلحسْي يف فرض إ

 الطريقة ميكنه أن َيخذ السلطة الكاملة على ما هو ملكية مشرتكة. 
ة لكن شخصية حسن مثلتها اْلمة العراقية بقيت يف نفس العقلي

إهنم يشعرون مبضطهدة ال حيصلون على حقوقهم كمواطنْي   القومية.
ان لقيادة صدام حسْي  وهم بعيدون عن رفاهية البلد. لقد ك

ستبدادية أتثري على اضطهاد اْلمة العراقية ملصلحة سلطته وحدها.  اإل
 كتاتورية. يقد كان عراقيون هدفا وموضوعا سلطة الد

 يةالعراق-مشاكل السياسية اْلمريكية (2
، كانت 2003مارس  20وقد حدثت الغزوة إَل العراق ىف 

العراق. إن اهلجوم   الغزوة اترخييا للوالايت املتحدة وخاصة دولة
اْلمريكي على العراق مشكلة خطرية للعراقيْي. أسفر الغزو اْلمريكي 
عن آاثر سلبية هائلة على اجملتمع العراقية مثل املوت وتفكك السكان  

الدمار االقتصادي حمسوس بعد هذه احلرب. إَل جانب ذلك أن 
طر أصبحت اهليمنة معقدة للغاية ْلن كل الشخصيات يف شعر أمحد م

متورطة وشعرت بتأثريها مع بعضها البعض. هناك أولئك الذين 
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يسيطرون وَيخذون املعركة ويتمسكون بلسلطة ويصبحون مظلومْي. 
 ويوضح هذا يف شعر أمحد مطر بعنوان احلصاد.

كل آية من شعر احلصاد استياء وكراهية جتاه أمريكا   َتتوي
املعاانة املستمرة  ن يتحمل ابسبب أفعاله جيب على اجملتمع العراقي 

والدمار االقتصادي واالضطرابت النفسية. سوف نفهم ممارسة اهليمنة  
 من خالل َتليل شعر احلصاد:

 احلصاد

 امريكا تطلق الكلب علينا

 ! وهبا من كلبها نستنجد

 مريكا تطلق النار لتنجينا من الكلب فينجو كلبها . . لكننا نشتشهدا
 ! 

 !دال منه علينا تقعدامريكا تبعد الكلب . . ولكن ب

 *** 

 امريكا يدها عليا ْلننا ما أبيدينا يد. 

 زرع اجلنب هلا فينا عبيد 

 مث ملا نضج احملصول جائت َتصد.

 اعرتضوا أو أيّدوا فاشهدوا . . إن الذين اهنزموا أو عربدوا والذين 

 والذين احتشدوا

 كلهم كان له دور فأداه 
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 !ومت املشهد 

 قضي اْلمر . .

 فوقنا قد رقدوا رقدان وعبيد 

 !وصحوان . . فإذا فوق العبيد السيد

 (152، ص.  2011)الكردي، 

 تكوين اإليديولوجية : 
احلصاد مبعين أنه ال ميكن الشعور بوقت حصاد هو أعمق تعبري 

ه العراقيْي جتاه أمريكا. كل آية يف هذ الشعر يتم عن استياء وكر 
مشاعر الشعب  تسليمها بغضب من قبل الراوي أمحد مطهر الذي ميثل

 العراقي.
يشبه أمحد مطهر أمريكا بكلب ويُعرف أبنه حيوان قذر. أمريكا هو 
دولة قوية وذكية وشجاعة مثل الكلب بشكل عام ولكن تستخدم  

 حتقار الكلب حىت يكرهه الناس. السمات للهجوم  ويؤدى إَل ا
حدى  إمثل أمريكا، من ال يعرف عن دولة القوة العظمى هذه؟ 

شيء من  يت أتثريًا يف العامل وقوة عظمى ميكنها أن تفعل أيّ من الدول ال
أجلها. يف الفقرتْي اْلوَل والثانية من الشعر، قد شرح ممارسة اهليمنة  

جيب مراعاهتا يف هذه   اْلمريكية جتاه العراق. بعض النقاط اليت
 الفضيحة هي كما يلي:

 تشكيل االيديولوجيا  4اجلدول. 

 تشكيل إيديولوجية
 الشخصية

 حسن حكومة صدام حسْي اْلمريكا
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 الربوليتاراي الربجوازية والربوليتارية الربجوازية جمموعة شخصيات
 الشعب 2احلاكم   1احلاكم   فئة شخصية

 بلد العراق خلفية
 القومية الفاشية لرأَسالية والليرباليةا يديولوجيةإ

 مظلوم ديكتاتوريالستبدادي و اإل ستبدادية اإل عنصر الوعي
 أمة املوحدة انشط ، مسؤول حكومي دولة قوة عظمى نصر التضامن اهلويةع 

 حقوق املواطنْي صراع على السلطة عنصر احلرية

 هيمنة األمريكية على العراقية
كقوة عظمى لديها كل شيء أي قوة    يبدو أن الوالايت املتحدة

. يف جزء  التكنولوجيا والقوة االقتصادية والعسكرية واملوارد البشرية اجليدة
اْلول من الشعر أوضح أن أمريكا لديها حقوق اإلنسان واملبادئ اليت  
تدعم بالدها وتردد مبدأ سيادة الدولة وَترتم احلدود الوطنية وتؤيد  

لة ومبادئ الدميقراطية. ولكن لألسف كل احلقوق املستقلة لدولة مستق
نعرف   ذلك جمرد هراء، ْلنه قررت أمريكا للهجوم على العراق مع أننا 

 أن اهلجوم تنتهك كل املبادئ اليت عقدهتا أمريكا. 
اْلمريكية هي دولة مهيمنة لديها قوة اقتصادية وسياسية  

ان أخرى  وعسكرية حبيث تشعر بلقوة لتحديد قواعد النظام العاملي لبلد
ولكنه ليس دولة مهيمنة من اجل   يف احناء العامل فقد ملصاحل استقرارها،

قوى أخرى وهي االَتاد اْلورويب واليابن يف  اقتصاداي، ْلن هناك 
 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

بلقب الدولة العظمى تشعر أمريكا أبهنا مؤهلة وقادرة على حماربة 
 م وصفها يف املناقشة القادمة.العراق بناء على اْلسباب اليت ستت

 غزوة األمريكية العراقية
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لوالايت املتحدة قبل وقوع الغزو اْلمريكي على العراق نفذت ا
االسرتاتيجيات لشن هجومها على العراق. هذه االسرتاتيجية هي َسة  
من َسات السياسة اخلارجية اْلمريكية. إن التدخل اْلمريكي يف 

  الطرق يف السياسة اخلارجية اْلمريكية. الصراعات حول العامل هو أحد 

كا وخاصة  إن أدىن احتمال الصراع يف احناء العامل سيكون اهتماما ْلمري 
املناطق اليت تعد بزدهار الوالايت املتحدة مثل منطقة الشرق اْلوسط،  
ْلن أمريكا يف الواقع ال ميكنها بناء بلدها بدون موارد طبيعية من دول 

 (. 178، ص. 2004خارجية )ستياوايت، 
مت إثبات السياسة اخلارجية بدعم إيران يف ظل النظام القانوين 

دره بقيادة اخلميين ودعم العراق، ومن دعم العراق لريزا هبلوي  مث بعد يغ
حىت الغزو  1978مث يغدره ايضا.قد استمر كل ذلك من عام 

ولآلسف، مل يدرك العراق عن ذلك منذ بداية   اْلمريكي للعراق.
 يجية السياسة اخلارجية اْلمريكية. اسرتات

عادة ما يوفر جناح تدخل الوالايت املتحدة يف الصراعات العاملية  
عدة أسباب تتعلق حبقوق اإلنسان وتطبيق الدميقراطية. وتشمل  

 اْلسباب اْلمريكية كما يلي:

 لدعم الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان.  (1
أن تكون حمرًكا  حلماية الوصول السلس إَل اْلسواق الدولية و  (2

 لالقتصاد الدويل.
 كخفري للنظام الدويل. (3

عدد ممكن وراء كل ذلك أن السبب اْلمريكي هو استكشاف 
من املصادر اخلارجي لالزدهار اْلمريكي نفسه. إن دليل االسرتاتيجية 
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اْلمريكية قد صدى يف الفقرة اْلخرية من شعر احلصاد ويوضح اندفاعة  
 جتاه أمريكا.  عميقة من العاطفة والكراهية

 امريكا لو هي استعبدت الناس مجيعا 

 فسيبقى واحد

 واحد يشقى به املستعبد 

 يستعبد واحد ينفى وال

 واحد حيمل وجهي، 

 واحاسيسي، 

 وصويت،

 وفؤادي . . 

 !واَسه من غري شك : امحد  

 

 امريكا ليست هللا

 ولو قلتم هي هللا 

  !فإين ملحد

 (152، ص.  2011)الكردي، 

أن أمريكا ليست إهلًا قادرًا على تنظيم مجيع   يف كل مقطع يشرح
" نوبة غضبة  مريكا ليست هللاأالظروف يف دولة العراق، تصبح اجلملة "
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وكراهية كبرية جتاه أمريكا. يستمر جبملة "ولو قلتم هي هللا فإين 
ملحد!"، أما إذا هناك ممن يعتقدون أن أمريكا قادرة على فعل وإتقان  

هلم فإن جمتمع العراق لن يهتم وخيضع كل شيء وتصرف كما حيلو 
 لقوته أبداً، بسببه دّمر مستقبل اْلمة العراق.

، شّنت الوالايت املتحدة هجومها على 2003 مارس 20اما يف 
العراق ْلهنا لديها اْلسباب ملهامجة وتدمري الدولة العراقية. اْلسباب 

 اْلمريكية لغزو العراق هي:

 العراق بقيادة ديكتاتورية  (1
. ويشعر 1979كان صدام حسْي يف السلطة منذ عام لقد  

قرار حىت  أمريكا بحلاجة لتبديل القائد بطريق العقوبت يف شكل
يتم املخلوع صدام حسْي من السلطة ودعوة يف تشييد الدميقراطية  

إَل  1991والتمسك حبقوق اإلنسان. منذ حرب اخلليج الثانية يف 
ين إسقاط سلطة صدام ، كانت أمريكا متسقة مع هدفها يع2002

 حسْي يف العراق اليت اعتربت زعيماً غري دميقراطيية. 
صدام قد فعل أشياء مؤملة جدا  أثناء جمد صدام حسْي، كان 

ال تشعر القبائل  قاسية لألكراد. detribalizationوهي السمة أو 
الكردية يف مشال العراق بْلمان بسبب هتديد وإرهاب حكومة 

ببت وطائرات اهلليكوبرت مثل نسمة اليت صدام حسْي. جاءت الد
ردة  فجرت الربد واجتاحت منطقة زاخو وآلة احلرب جلبت رايًحا ب

من  700000هتب يف مجيع أحناء منطقة زاخو وهي مدينة هبا 
اخلبز الكردي مث يف الساعات بدأت اْلرواح تتناثر وغادر القرية 

يًتا )أندراينشة،  ْلن الغاز الذي نشره اجليش العراقي كان غازًا مم 
 (. 51، ص. 2011
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 العراق هو بلد هجومي يعرض شعبه للخطر دائما.  (2
العراق هي اْلكراد يف الشمال والشيعة  اْلهداف الرئيسية يف

يف اجلنوب. من جهة أخرى، فإن العراق يعرض جريانه للخطر ْلنه 
وغزو  1979يريد توسيع أراضيه بلقتال كما فعل مع إيران عام 

. وجيب ختفيف هذا املوقف اهلجومي 1990 الكويت عام
  إبضعاف مصادر الطاقة يف البالد. يبدو أن أمريكا تريد دائًما 

اإلظهار أبن العراق هو خطري حبيث إذا قامت الدولة العظمى 
 الوحيدة بضرب على هذا البلد الغين بلنفط فسوف يدعمه جريانه. 

 امتلك العراق أسلحة دمار شامل. (3
مل مثل اْلسلحة الكيميائية يف شكل  أسلحة الدمار الشا

اخلردل اليت تسبب تقرحات اجللد والتابون والسارين وميكنهم ان  
اجم اْلعصاب. واْلسلحة البيولوجية مثل البوتولينون اليت تسمم  هت

وختنق الناس واجلراثيم اجلمرة اخلبيثة اليت تسبب مرض اجلمرة اخلبيثة  
  900يت يبلغ مداه وكذلك اْلسلحة النووية وصواريخ سكود ال

كيلومرت إلطالق هذه اْلسلحة. يستطيع السالح إيذاء بالده  
يتم شنها دائًما من قبل الوالايت املتحدة  وجريانه، وهؤالء الاليت 

 (. 16، ص. 2004وحلفائها الربيطانيْي إَل العامل )ستياوايت، 

 العالقات مع القاعدة وشبكة طالبان  (4
القاعدة وطالبان وكان   تعترب حكومة صدام حسْي متعاونة مع

 2001سبتمرب  11مها هاربْي من الوالايت املتحدة بسبب مأساة 
هائاًل على مبنيي مركز التجارة العاملي والبنتاغون  حيث وقع هجوماً 

وقد أودى حبياة اآلالف وكان العقل املدبر جلميعهم َتت قيادة  
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، 2011أسامة بن الدن اليت متمركزة يف أفغانستان )أندراينشة، 
 (. 42ص. 

تستند االهتامات اْلمريكية إَل ما يعرفونه أن املسؤوليْي 
رارًا أبفراد القاعدة خاصة مع أعضاء  العراقيْي جيتمعون مرارًا وتك

 اخللية اليت يقودها الزرقاوي ويعيشون يف مشال شرق العراق.

ولكن ما اهتمته الوالايت املتحدة إَل العراق ليس له أساس.  
هتامات هي جمرد ذريعة غري مربرة هتدف إَل  إن مجيع هذه اال

سالسة هجومها على العراق لكسب السلطة من أجل زايدة  
 جات بالده. احتيا

 استهدف النفط  (5
مع استمرار تراجع احتياطيات النفط اْلمريكية هناك الطرق 
لتغطية املشكلة، أحدها العمل مع الدول اليت ميكن أن تعد  

ية مشاكلها االقتصادية. دعم بالزدهار اْلمريكي وميكنها تغط
التقدم التكنولوجيا والقوة العسكرية اليت متتلكها أمريكا خطة  

حدى من الدول املستهدفة هي العراق ْلن العراق هو  إو اهلجوم. 
 منتج اْلكرب للنفط بعد السعودية.

ومع ذلك، فإن كل اْلسباب اْلمريكية ال تكون سبًبا قواًي  
ى غزو مثبتة وال أساس هلا. لقد أدّ ملهامجة العراقية ْلهنا غري 

الوالايت املتحدة إَل َترير العراقيْي من احلكم الديكتاتوري  
ستبدادي لصدام حسْي فقط لكنه مل يدفع العراق إَل حالة  واال

اْلفضل بعد تعرضه ْلزمة. نرى إَل ظروف العراق مليئة بْلعمال  
ؤقتة  اإلجرامية واإلرهابية واهلجمات على قوات االحتالل امل

للوالايت املتحدة واحلرب اْلهلية كما وردت يف وسائل اإلعالم 
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َتتوي اْلخبار على الظروف يف   فجعلت العراق بعيدًا عن السالم.
العراق مع استمرار اهلجمية والتفجريات االنتحارية وإطالق النار  

ن تصف اضد املواطنْي وما زالت اْلحداث اْلخرى اليت ميكن 
 غزو اْلمريكي. حالة العراق بعد ال

 نوع اإليديولوجية : 

إن اْليديولوجية اليت تستخدمها الوالايت املتحدة هي الرأَسالية 
والليربالية مما يعين من ميتلك كل شيء فهم يف السلطة. تعترب أمريكا  
نفسها دولة عظمية وقوة عسكرية كبرية وتطورات تكنولوجية اليت تؤثر  

اجة إَل مهامجة العراق بناًء على على العامل فهم يشعرون بلقدرة واحل
 أسباب اهلجوم اْلمريكا املوصوف أعاله. 

سْي يف ذلك الوقت اهتماما  يف حْي أصبحت حكومة صدام ح
ْلمريكا ومباالة الدولة نفسها ْلن اإليديولوجية الفاشية اليت تبنتها قيادة  
صدام تؤدى إَل تسوية املشاكل اخلارجية والداخلية بحلرب. وفقاً  

 م كانت تلك الطريقة اْلكثر فعالية.لصدا
ولكن كشعب مضطهد، يريد العراقيون احلصول على حقوقهم  

زدهرين. بشعور الوطنية، يفضلون ان خيرتوا قيادة صدام  كمواطنْي م
على الرغم لديها كثري من العيوب من القيادة الوالايت املتحدة اليت تثري 

 الرعب وتنتهك حقوق اإلنسان يوميا. 

 يف قمع اهليمنة  العراقيون (3

العراق بلد الذي له اسم كبري ومهد العلماء اإلسالميون وخزنوا  
ي مل يعد مجياًل.أصبحت ما بعد احلرب بْي أمريكا فيه التاريخ اإلسالم
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والعراق مشكلة جديدة للعراق خاصة فيما يتعلق بالقتصاد العراقي  
 الذي يشعر به كل يوم. 

يران حىت الغزو  اإل-كلفت حروب العراق منذ حرب العراق
اْلمريكي العراقي ماليْي دوالر اْلمريكية. وقد تسبب قدرة صدام إَل 

عاًما. إن   12بعقوبت اقتصادية لألمم املتحدة ملدة  االلتفاف ويزيد 
تدمري العراق يف االقتصادية والثقافية واحلضارية ال ميكن فصله عن 

لعراقيْي يف سياسات صدام حسْي الذي جلب العراق إَل الدمار ْلن ا
،  2011حالة احلرب املستمرة وشعروا بعدها بتأثر احلرب )أندراينشة، 

 شعر ْلمحد مطر "حب الوطن":  (. وثبت هذا يف54ص. 

 حـب الـوطن 
 ما عندان خبز وال وقود.

 ما عندان ماء.. وال سدود
 ما عندان حلم.. وال جلود 

 ما عندان نقود 
*** 

 كيف تعيشون إذن؟! 
 نعيش يف حب الوطن! 

 الوطن املاضي الذي حيتله اليهود
 والوطن الباقي الذي 

 حيتله اليهود! 

(136، ص. 2015)يعقوب،   

 يديولوجية : تكوين اإل
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وفيما يلي شرح اْلشكال والتكوينات اإليديولوجية اليت تسببت 
 يف تدمري االقتصاد العراقي.

 تكوين اإليديولوجية  5اجلدول. 

 تشكيل إيديولوجية
 الشخصية

 ب العراقشع أمريكا
 الربوليتاراي الربجوازية جمموعة شخصيات

 الشعب احلاكم فئة شخصية
 بلد العراق خلفية

 القومية الرأَسالية والليربالية يولوجيةيدإ
 الظلم ستبداد وديكتاتورإ عنصر الوعي

 ضحية اهليمنة مهامجة العراقية عنصر التضامن اهلوية
 حقوق املواطنْي جيةاسرتاتيجية السياسة اخلار  عنصر احلرية

يف هذا الشعر مل يرتدد أمحد مطر يف تصور اْلوضاع االقتصادية ملواطنيه 
اجملتمعات اليت ليس لديها أي عمل يف الصراعات . ين هبيمنة الربجوازيةاملتأثر 

احملدثة جيب أن يشعروا اآلاثر املؤملة منها. يف الفقرة اْلوَل، يظهر "ما عندان خبز 
 ذلك  اخنفاض اإلقتصادية العراقية ْلن مت استخدامها من قبل وال وقود" وما إَل

الذي له أكرب اْلثر هو مشكلة  ملصاحل صدام حسْي السياسية. واالقتصاد
 الكهربء واملياه والنفاايت.

ى العراقيون إَل مت ختفيض إمدادات الكهربء بنسبة عشرة يف املائة مما أدّ 
ت ميكنهم ان يصلحوا الكهربء التالفة. كان الظالم يف أايمهم ولكن بعد مرور الوق
 إمدادات الكهربء غري كافية للطلب.

لعراقي هو حيّرر العراقيْي من القيادة االستبدادية لصدام حسْي أن الغزو اْلمريكي ا
ويفتح حرية العراقيْي دون سيطرة من أي حزب ولكن يف الواقع حّرر غزو اْلمريكا 

 ادية فقط وال يف رفاهية البالد العراق بعد اآلن.العراقيْي من القيادة االستبد 
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تلفة والسائبة تؤدي قوات االحتالل اْلمريكية إَل أعمال عنف املخ
والنهب يف كل مكان واجلرمية بشكل كبري. املشكلة اخلارجية للعراق هي وجود 
القوات اْلمريكية حوله. بينما املشكلة الداخلية هو ظهور حرب أهلية بْي 

إلسالمية السنية والشيعية اليت تتنافس على السلطة يف احلكومة اجلماعات ا
كد حالة العراقية مرة أخرى يف اآلية (. وقد أ7، ص. 2003)فوسفيتا وآخرون، 

 الشعرية التالية:

 أين تعيشون إذن؟
 نعيش خارج الزمن!

 الزمن املاضي الذي راح
 ولن يعود

 والزمن اآليت الذي
 ليس له وجود! 

*** 

 إذن؟فيم بقاؤكم 
 بقاؤان من أجل أن نعطي التصدي حقنة، 

 وننعش الصمود لكي يظال شوكة
 يف مقلة احلسود

 (136، ص. 2015)يعقوب، 

أصبح الظروف االقتصادية للعراق والنفط ما بعد الغزو اْلمريكي  
مشكلة كبرية. لذلك، ستعتمد أمريكا بعد الغزو على احتياطيات النفط  

صة يف العراق يف برانمج إعادة اإلعمار  من العراق  إبدراج شركاهتا اخلا
 للبنية التحتية النفطية يف العراق.
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قوبت اْلمريكية البنية التحتية للبالد  واْلخر، دمرت احلرب والع
حدى من الدول النامية يف الشرق اْلوسط. مل  إجسداًي واجتماعًيا يف 

ارة ى إَل معاانة وخس يعد برانمج التعليم حينما غزو اْلمريكي مما أدّ 
للعراقيْي. كما جيب أن يقبل العراق  عن تدمري إحدى املدن التارخيية يف  

التارخيي ، ومها دليل على براهْي احلضارة بغداد واملسجد العسكري 
اإلنسانية وإاثرة اخلالفات بْي اجلماعات العرقية والدينية )ووالنداري،  

   (.137، ص. 2015
كبريا بسبب تدمري   يف اجملال االقتصادي، تكبد العراق خسائر 

البنية التحتية اليت دمرهتا احلرب. وقع الدمار يف املباين احلكومية  
واملناطق السكنية والشوارع واملراكز التجارية وغريها من  واملستشفيات 

اْلماكن العامة. إن امليزة يف االقتصادية هي ببساطة العقوبت 
رب اخلليج  االقتصادية يف شكل حصار مر به العراق منذ انتهاء ح

 الثانية. 
ما من  أفيما عدا خسائر االقتصادية، كان العديد من الضحااي 

ْي. هامجت الدعاية اْلمريكية هبدف َترير العراقيْي املدنيْي أو العسكري
أبي حال من اْلحوال. والواقع كانوا مدنيْي عراقيْي ضحااي من 

ما ال شخصًا وأصيب  350أعماهلم، ويف اليوم السابع من احلرب مات 
 (.112، ص. 2006شخص )وجيااينيت،  4000يقل عن 

جيا يف شعر واستنادًا إَل نتائج البحث حول تكوين اإليديولو 
ن نفهم أن  اأمحد مطر بعنوان احلصاد وحب الوطن ومفقودات ميكن 

هناك ممارسة للهيمنة بْي اجملتمع السياسي أو تعرف بسم الطبقة  
كم مع اجملتمع املدين أو تعرف بسم  الربجوازية أو طبقة النخبة أو احلا 

اليت هلا الطبقة الربولية أو الطبقة الدنيا أو ضحااي اهليمنة. الشخصيات 
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دورًا يف املوقف احلاكم هي الوالايت املتحدة وحكومة صدام حسْي يف  
حْي أن يف الطبقة الدنيا هم العراقيون كضحااي هيمنة احلكام وحكومة  

 ْلمريكية. صدام حسْي كضحااي للهيمنة ا
إّن ممارسات اهليمنة اليت َتدث تصور الشخصيات واإلعدادات 

تستخدمها كل شخصية يف الشعر. ومن  واْلحداث واْليديولوجيات اليت 
الواضح أن اهليمنة اليت تطبقها السلطات ال تتوافق مع فهم اهليمنة  
حسب غرامشي ْلن تتم احلكام اهليمنة بلقوة وليس بْلخالق واملثقفْي 

 يث تثري التمرد وال طاعة هلا. حب

 شكل من مقاومة العراقيني يف الديوان ألمحد مطر  -ب
اإليديولوجية اليت تضمنت ممارسات اهليمنة وأنواع   قد مت بناء التشكيالت 

جتين العالقة بْي اجملتمع  اْليديولوجية للقيام بعمل ما يف املناقشة السابقة. 
الصراعات. ترتاوح بْي الصراعات  السياسي واجملتمع املدين جمموعة متنوعة من

ْي ستثري  السياسية واالقتصاد وتوسيع السلطة. وبلطبع فإن العالقة بْي االثن
 املقاومة خاصة من اجملتمع املدين أو الربوليتاراي املضطهدة. 

مع أننا نعرف أن العراق هو بلد ميتلك أكرب احتياطي نفطي بعد  
ارة اإلسالمية مع تقدم علمي الواسع.  السعودية ولديه التاريخ الكبري من احلض

مستعمرة ن تكون هاداًئ يف مشاهدة بالده ابلطبع ليس من املمكن العراق 
ومهامجة من قبل الغرب االستعماري خاصًة بداًل من الوعد بدولة دميقراطية 
وازدهارية ولكن على وجه التحديد بعد اهنيار نظام صدام حسْي وتتجول من 

 ل اْلمريكية. حوهلم قوات االحتال
 املقاومة القاسية للجماعات املسلحة العراقية  -1
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تالل اْلمريكية إَل تسببت العنف واإلجرام تعملها قوات االح
ى إَل ظهور املقاومة املختلفة اليت سيصفها الباحثة  غضبان العراقية مما أدّ 

 أدانه: 
 فيم بقاؤكم إذن؟

 بقاؤان من أجل أن نعطي التصدي حقنة، 
 كي يظال شوكةوننعش الصمود ل

 يف مقلة احلسود

 (136، ص. 2015)يعقوب، 

عنوان حب الوطن.  هذه اآلية الشعرية جزء من الديوان ْلمحد مطر ب
أن شكل املقاومة هو البقاء على قيد احلياة يف وطنهم احلبيب ويبين ما قد  
هبط على الرغم أنه ال ميكن ان يكون سليما وتوحيد أيديولوجية  

 على قيد احلياة وتردد يف االستسالم. الربوليتاري للبقاء 
ن ميكننا ان نالحظ أهنم )الشعب العراقي( قد اختاروا يف الدفاع ع

وطنهم الذي مليء بلصراع. كافحوا بقوة كما يتضح من ظهور جمموعات 
لوضع اسرتاتيجية على طرد السكان اْلمريكيْي وحماولة للتخلص من 

 وطن. التأثريات الشريرة اليت ميكن أن تدمر ال
ى  إن اهنيار قيادة صدام حسْي مل جيعل العراق أكثر أمنا وسالما. أدّ 

 السلطة وغياب قواعد ملزمة لألمة العراقية. اهنيار القيادة إَل فراغ يف
ونتيجة على ذلك أعطت الفرص لوالدة بيان سياسي وانتهت يف بعض  
اْلحيان أبعمال شغب. إن شعب العراق سائبا وخلص من السلطة ْلنه 

 توجد قواعد جيب أن تطاع عليه واليت إَل اجلرائم والسطو واالختطاف  ال
هذه يف كراهية عميقة من العراقيْي جتاه والعمليات االنتحارية. وتسببت 

قوات االحتالل بقيادة الوالايت املتحدة. على الرغم قد اعتبار العراقية  
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ر بإلفراج الوالايت املتحدة "حمررة" من قيادة صدام حسْي إال أن الشعو 
عنه تغري فورًا عندما  قد استفحل االقتصادية واالجتماعية والسياسية  

 (.  110، ص. 2006، واْلمنية )وجيااينيت
يف نفس الوقت ظهرت اجلماعات املسلحة يف كل مكان حملاربة  
االحتالل. وقد صرحت هذه اجلماعات املسلحة بصوت عال أبن مغادرة 

د َتقق البيان هبجمات خمتلفة ضد القوات قوات االحتالل العراق فورا. وق
الوالايت اْلمريكية. كانت دوما كلمة تشري إَل وقوع بعض الوفيات بْي 

املتحدة وبريطانيا ، سواء كانوا ضحااي القناصْي أو ضحااي التفجريات 
االنتحارية أو ضحااي االعتداء كل يوم يف اْلشهر اْلوَل من االحتالل. 

، ص.  2006هذا اهلجوم دائًما )وجيااينيت،  انقشت القوات اْلمريكية
111.) 

(  2005يونو )تذكر املوسوعة احلرة اليت استشهد هبا ترايس كوجناح
 يف ويكيبيداي. هناك ست جمموعات املقاومة على النحو التايل: 

جمموعة البعثيون مؤيدة لنظام صدام حسْي. هؤالء كانوا مسؤولْي  -1
عدد من العمالء من سابقْي يف حزب البعث وفدائيي صدام و 

املخابرات العراقية وأجهزة اْلمن مثل املخابرات )أجهزة املخابرات  
 نظمات اْلمنية اخلاصة(. العراقية وامل

 القوميْي السنة الذين حيملون السالح من أجل استقالل العراق. -2
 املتشددون السنة.  -3
 املقاتلون من خارج العراق. -4
 تباع الشيعة مقتدى الصدر.اجمموعات من  -5
 جلماعات اليت ال تريد العنف لطرد قوات االحتالل.ا -6
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ت ظهرت قوات حزب بعث بعد قد انتهى احلرب وانقذت قوا
التحالف القوات املسلحة وكذلك حزب البعث. كان حل هاتْي  
املؤسستْي خطأ فادحا ارتكبته قوات التحالف ْلنه أتثر على ظهور  

 50000َل حوايل ى حل القوات املسلحة إمشكلة جديدة يف العراق. أدّ 
شخص كانوا عاطلْي عن العمل يف السابق. يشتبه أهنم جزء من  

ارض قوات االحتالل اْلمريكية. كما أدى حل  اجلماعات املسلحة اليت تع
حزب البعث وحظر نشاط أعضاء اجملتمع يف اجملتمع إَل ظهور مشكلة  
جديدة. مل تفهم قوات التحالف أن معظم أعضاء حزب البعث كانوا من 

ملوظفْي املدنيْي العاملْي. يريدون االنضمام إَل حزب البعث للحصول ا
عضوية احلزب، يشغلون مناصب يف من خالل محل بطاقات  على وظيفة.

املكاتب احلكومية كموظفْي. لذلك، حبل حزب البعث فقدوا وظائفهم.  
وانضم هؤالء اْلشخاص فيما بعد إَل قوات املقاومة لقتال قوات االحتالل 

 (.165-163، ص. 2005احيونو، )كوجن
 املقاومة اإلنسانية  -2

املسلحة واجه  اّل إَل املقاومة العنيفة اليت متارسها اجلماعات إ
العراقيون أيًضا صراعات على حكومة صدام حسْي بشكل شكاوى ضد  
حكومة صدام حسْي. ووصف الراوي أمحد مطر الشخص بسم "حسن" 

ورؤية إَل النزاعات املستمر ومزعج  وهو ما يعين متثيل العراقيْي على قلقهم
 :للغاية لسالمهم. وهذا ما يتضح يف الشعر التالية بعنوان مفقودات 

 فقال صاحيب "حسن": 
 اي سيدي 

 أين الرغيف واللنب؟
 وأين أتمْي السكن؟
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 وأين توفري املهن؟
 وأين من

 يوفر الدواء للفقري دومنا مثن؟
 اي سيدي 

 مل نرى من ذلك شيئا أبدا. 

 (104، ص.  2011 )الكردي،

إن أتثري قيادة صدام على الغزو اْلمريكي للعراق قد أضر بلعراقيْي 
. تعترب مشاكل املأوى واْلمن الغذائي والعمالة وخدمات  يف اجملاالت شىت

الصحة العامة اْلساسية مثل املياه واحلصول على الرعاية الصحية والصرف  
قيْي وسكاهنم. تعكس هذه  الصحي من القضااي الرئيسية وكان اهتمام العرا

القضااي مشاكل يف اخلدمة العامة والبنية التحتية اليت يواجهها كل سكان  
 2006راق. وفًقا لتقييم اْلمن الغذائي واستناًدا إَل مسح أجري عام الع

%( 57أسرة انزحة يف العراق أفاد أكثر من نصف اْلسر ) 1188مع 
يات حمددة للتغلب عليها أبهنا تعاين من نقص الغذاء ونفذت اسرتاتيج

 (.138، ص. 2015)ووالنداري، 

 مفاوضة اإليديولوجية الراوي أمحد مطر. -3
اوض اإليديولوجية هو حماولة الحتضان خمتلف الفئات إن التف

شعبوية من  -االجتماعية اليت ليس هلا خصائص طبقية وهوايت قومية
تتخلص  ليس من الضروري أن  أجل تطوير وترتيب إيديولوجيات جديدة.

يديولوجية املختلفة بل تقوم يديولوجية اجلديدة من مجيع اْلنظمة اإلاإل
ديولوجية. هناك حاجة إَل مفاوضات إيديولوجية مع  بحلفاظ والرتتيب اإلي
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جمموعات فرعية أخرى لتشكيل قوة مجاعية أكرب ملعارضة قوة اجلماعات 
 املسيطرة.

ات املسلحة العراقية إاّل إَل جهود املقاومة اليت تقوم هبا اجلماع
وشكاوى الناس ضد حكومتهم هناك العديد من قادة اجلالية العراقية الذين 

امتْي ويعربون عن غضبهم بطرق خمتلفة حسب رغباهتم. أحدهم ليسوا ص
وهناك كثري  أمحد مطر الذي مؤلف شعر احلصاد وحب الوطن ومفقودات.

احلكومية يف بالده  من املختارات من شعر أمحد مطر حول انتقاده للسلطة
وكتب أمحد يف الفقرة اْلخرية يف ديوانه بعنوان   والغرب االستعماري.

 يلي: احلصاد كما 

 امريكا لو هي استعبدت الناس مجيعا 

 فسيبقى واحد

 واحد يشقى به املستعبد 

 واحد ينفى وال يستعبد

 واحد حيمل وجهي، 

 واحاسيسي، 

 وصويت،

 وفؤادي . . 

 !واَسه من غري شك : امحد  

* 
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 امريكا ليست هللا

 ولو قلتم هي هللا 

 فإين ملحد!

 (.152، ص.  2011)الكردي، 

محد مطر مشهورا مبلك الشعراء. قضى قد صرح الشاعر العراقي ا
امحد مطر اايمه بلشعر كنوع من اإلحباط لدى السلطة وإهتمامه باْلمة  

اومة العراقية املستعمرة. قد كان الشعراء ْلمحد مطر دليال واضحا على مق
العراقيون الذين يريدون ان حيتفظوا رفاهية الشعب العراقيْي و يصلحوا 

 الوطن من املستعمرين. 
حدى من أشكال املقاومة من قبل أمحد مطر هو بكتابة الديوان  ا

َتتوي على دوافع جتاه العراقيْي املضطهدين ومل يكن لديها جمموعة أو  
أمحد مطر أبن أمريكا ليست  مكان حملاربة الغزاة يف البداية. كما اعرتف

خائفة حىت لو اعرتف الناس  وعبدوها فإن أمحد مطر هو أعلى شخص 
 ملحد أو لن يصدق أي شيء عن أمريكا.يقول إنه 

ومضافا على الشرح، وجد الباحثون عدة أشكال من املقاومة يف 
الديوان ْلمحد مطر بعنوان احلصاد وحب الوطن ومفقودات. وأكثر ما  

هو شكل املقاومة العنيفة اليت متارسها اجلماعات املسلحة يلفت النظر 
تالل اْلمريكية حوله. ليس قليال  العراقية مباشرة حملاربة ومتردة قوات االح

من اْلشخاص الذين ميارسون مقاومة إنسانية ينعكسون على حكومتهم  
بشأن حق أو خطأ السلطة اليت كانوا يديروهنا. واجملتمع اليستطيع ان  

إجراء إال مع الشكاوى ضد احلكومة واضطرابهتا جتاه الدولة.   يتخذ أي
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ق الفكرية، الراوي أمحد مطر يف  وبملثل أتيت املقاومة من شخصية العرا
 دفاعه عن العراق من خالل كتابة الديوان احلرّة. 

 طبقة اهليمنة
بناًء على َتليل ممارسة اهليمنة وشكل املقاومة أعاله ميكن َتديد  

نة مبعىن غرامشي. مستوى اهليمنة الذي متارسه الوالايت مستوى اهليم
راقية جتاه العراق هو اهليمنة  املتحدة جتاه احلكومة العراقية واحلكومة الع

 احلضيض أو يف أدىن مستوى من اهليمنة. 
لقد حدث هذا ْلن خضوع اجملتمع للدولة صغري جًدا )احلد  

حدة اْليديولوجية بْي  اْلدىن(. تعتمد اهليمنة يف هذه املرحلة على الو 
النخبة االقتصادية والسياسية والفكرية اليت تسري جنبًا إَل جنب مع عدم 

أي تدخل مجاعي يف حياة الدولة. اهليمنة اْلدين هي اهليمنة اليت مل رغبة 
يتم غرسها بنجاح يف اجملتمع ويتم الرد عليها بملقاومة والتمرد )أريويبوو،  

 (. 9، ص. 2019
حبكومة صدام االستبدادية واسرتاتيجية السياسة   ثبتت ذلك اوقد 

العراق. بطبيعة احلال   اخلارجية اْلمريكية اليت أدت إَل استمرار الصراع يف 
يشعر العراقيون بلقلق واالضطراب يف بالدهم والذين ينتقمون منهم من 
خالل عدم االمتثال النظام احلالية حىت هم يتمردون ويقاتلون من أجل  

 لبلد واْلمة.الدفاع عن ا
يثبت هذا املستوى أن هيمنة احلكام مل َتقق اهليمنة حسب  

إتقان فئة واحدة  منة حسب غرامشي هي غرامشي. مع أننا نعرف أن اهلي 
مع اعضائها على فئة اْلخرى، سواء بطريق الغصب واإلقتناع. وهيمنة عند  
أنطونيو غرامشي هي اجملموعة الذين تسيطر عليها ليس فقط ينصاعون  
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لسلطة وتشعرون أبن لديها السلطة وتستوعبون القواعد اليت وضعتها ل
امشي أبن اجملموعة الذين تسيطر عليها السلطة لكن اكثر مما كانوا، قال غر 

إعطاء املوافقة ويوافقون على ما مت َتديدها وما سيتم َتديدها مبوافقة اتمة 
موعة املطّلة، ْلن حىت ال يشعرون املهيمنون بلسيطرة او اهلزمية من قبل اجمل

 . (31، ص. 2003اهليمنة معرتف هبا وعي وال إضطرار )سوكيونو، 
حلكام يف اكتساب السلطة املستمرة نتيجة  لكن لألسف قد فشل ا

 من العنف الذي ارتكبوها فقط ملصلحة حكامهم.  
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 الباب الرابع 
 قرتاحاتاخلالصة واال

 اخلالصة -أ
 ن تستنتجي ما يلي:أ تائج التحليل ميكن للباحثة الباحثة ن تن تقدمابعد 

ان يديولوجية يف الديوان ْلمحد مطر بعنو وجدت الباحثة تكوين اإل
اإليديولوجية يف النص من خالل  تكوينتظهر  احلصاد وحب الوطن ومفقودات.

الشخص واإلعداد والوقت واالجتماعي واحلدث. هناك ثالثة شخصيات الرئيسية يف 
والايت املتحدة كمجتمع سياسي أو الربجوازية  وحكومة صدام حسْي  الشعر، وهي ال

ضحااي اهليمنة من السلطات. تفسر كمجتمع سياسي ومدين والعراق كمجتمع مدين أو 
الشعر الثالثة هيمنة اجملتمع السياسي )أمريكا وحكومة صدام حسْي( جتاه اجملتمع املدين 

دام حسْي حىت بعد العدوان )العراق وصدام حسْي( اليت حدثت منذ حكومة ص
 إن أواًل،اْلمريكي على العراق. تفسر الشخصيات الثالثة العديد من أحداث اهليمنة. 

ممارسة هيمنة الوالايت املتحدة على العراق تقوم على َترير العراق من احلاكم االستبدادي 
لذي حل مجيع توسيع أراضي صدام حسْي بقيادة اإلستبدادي ا اثنياً،وإرساء الدميقراطية. 

تشعر دولة العراق كضحااي اهليمنة آباثر  اثلثاً، مشاكل بحلرب وكذلك ملواجهة أمريكا.
 شعر بتدمري أوضاعها االقتصادية والنفسية واالجتماعية املستمرة.الصراع وت

هناك  يديولوجية املستخدمة لكل جمموعة.مت بناء ممارسة اهليمنة بإل
الية على الوالايت املتحدة والقومية على دول العراق  يديولوجية الرأَسالية والليرب إ

م حسْي هلا عدة  كضحااي للهيمنة. وجدت الباحثة أن إيديولوجية حكومة صدا
إيديولوجيات املختلفة اليت تعدل الظروف املستمر مثل القيادة بستخدام 

يديولوجية احملافظة والعلمانية والسلطة يف ظل حزب البعث الذين استخدموا إ
ديولوجية االشرتاكية والفاشية يف حل املشاكل يف الداخل واخلارج البالد. أدى يإ

ة م، مقاو أوالً  قاومة.شكال املأ 3الصراع املستمر إَل 
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املسلحة بعد اهنارت حكومة صدام حسْي وكانت يف  املباشرة للجماعة العراقية
، مقاومة اثنياً فرتة فراغ  مما تسبب إَل عدم االستقرار والفوضى يف العراق. 

اإلنسانية من شعب العراق الذين يفضلون اقرتاب احلكومة بطريق التفكر على 
، يقوم الشاعر العراقي أمحد مطر اثلثاً اي اهليمنة. خماوفة سكان العراق كضحا

حماولة الحتضان خمتلف الفئات االجتماعية اليت ليس  مبفاوضات إيديولوجية اي 
ية من أجل تطوير وترتيب شعبو  -هلا خصائص طبقية وهوايت قومية

 إيديولوجيات جديدة للدفاع عن مواطنهم. 
هليمنة اْلدين ْلن ومضافا على كل ذلك، ميكن تصنيفها يف مستوى ا

خضوع اجملتمع املدين للمجتمع السياسي صغري جًدا ومييل إَل املقاومة والتمرد يف  
 شكل حرب. وهذا ال يتطبق مع اهليمنة حسب غرامشي.

 قرتاحاتاال   -ب
شكال املقاومة يف الديوان أا على نتائج التكوينات اإليديولوجية و رد

قدم الباحثة البيان اخلتامي وهو ْلمحد مطر بستخدام نظرية أنطونيو غرامشي 
إلنشاء اهليمنة املستمرة وحلصول على الكثري من الدعم خاصة الدعم من 

صية فقط ولكن املتابعْي ال يعطي احلكام اْلولوية للمصاحل اْلحادية أو الشخ
بتوفري اْلمن والراحة لرفاهية اْلمة. ْلن لن تستمر طوياًل السلطة اليت ال تويل 

ن َتصل على اارضْي ومتيل إَل القوة والعنف. جيب على اهليمنة اهتماًما للمع
كراه ْلن  ا اعرتاف اجملتمع بوعي وهم ترغبون يف اتباع اْلحكام املعمول هبا دون 

على بعضهم البعض ليكونوا َتت رعاية سلطة احلكام.  الناس هم الذين سيؤثرون
ت الصحيحة ْلن  يديولوجياويقام الدفاع عن السلطة أو امللكية اخلاصة بإل

 يديولوجية مبنية على اإلفكار واإلتفاق معا.  إالنقطة املهمة من اهليمنة هي 
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