
|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 1



6................. نماذج.لتجارب.عالمية.حول.االنتخابات.التشريعية

االنتخابات.النيابية.في.العراق.منذ.تأسيس.الحكومة.
العراقية.حتى.عام.2003م................................................................20

األنظمة.االنتخابية.واالنتخابات.في.العراق...............................42

االنتخابات.البرلمانية.الوطنية.في.العراق.،.وجهة.نظر.غربية.....56

74............ الجرائم.االنتخابية.وأحكامها.في.التشريع.العراقي

82............. مراحل.تعديل.قانون.االنتخابات.رقم.16.لسنة2005

4...................................................................................... كلمة.التحرير.

حيدر.مثنى.محمد

د..سعد.محسن.عبد

جمال.ناصر.جبار.الزيداوي

قسم.الترجمة./.في.المعهد.العراقي.للحوار./.مصطفى.محمد..الحيدري..

المعهد.العراقي.للحوار

طالب.كاظم.العبودي

رئيس.التحرير

مجلة فصلية فكرية تصدر عن المعهد العراقي للحوار

قسم الترجمة في المعهد العراقي للحوار

د.

07905400123
Head@hewariraq.iq

Hewarelfikr@gmail.com



عدالة.الحاكم.مقوماتها.وآثارها.في.بناء.
المجتمع.الصالح.............................................................106 

. 90.......................................... نافذة.على.االستطالعات.االنتخابية.

تقرير.الحريات.الدينية.في.العالم.لعام.2009..........................120 .

نقد.العقل.الالهوتي.التطور.الحضاري....وإشكالية.
الفكر.الديني......................................................................................112 .

دور.الشوارع.التجارية.في.بغداد.
في.زيادة.ظاهرة.الجريمة..............................................................144 .

الكورد.الفيليون.في.العراق.تاريخ.في.

ذاكرة.الشجن.)القسم.الثاني(.....176

قراءة.في.كتب.وصلت

.مكتبة.المجلة...........................190

البحو.ث.والدراسات.المنشورة.
في.المجلة................................200

إعداد.:.د..علي.عبد.األمير.آل.جعفر

د..فليح.كريم.الركابي

ضمد.كاظم.وسمي

قسم.الترجمة./.في.المعهد.العراقي.للحوار./.مصطفى.محمد.الحيدري..

أ.د..حيدر.عبد.الرزاق.كمونه



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 4

قطعــت.مجلــة.حــوار.الفكــر.مشــواراً.مهمــا.فــي.إصدارهــا.الــذي.شــارف.علــى.عامــه.الســادس.وفــي.كل.يــوم.

تــزداد.مســاحة.انتشــارها.وقرائهــا.لتصــل.إلــى.مختلــف.شــرائح.المجتمــع.وبمســتوياتهم.المختلفــة....وهــي.

تشــبع.دوافــع.متنوعــة.فــي.الفكــر.والثقافــة.والدراســات.والتطلعــات،.تــؤرخ.لمرحلــة.وتســهم.فــي.بنــاء.مرحلــة.

وترســم.لمســتقبل.مرحلــة.قادمــة.فــي.الشــأن.العراقــي.فــي.إطــار.حريــة.الفكــر.والتعبيــر،.وبهــذه.المناســبة.

أقامــت.هيئــة.التحريــر.احتفاليتهــا.بمناســبة.مــرور.خمســة.أعــوام.علــى.صــدور.المجلــة.ودعــت.إليهــا.النخبــة.

الثقافيــة.والسياســية.واالجتماعيــة.والمهتميــن.بالشــأن.العراقــي.والثقافــة.والفكــر،.تــم.فــي.هــذه.االحتفاليــة.

تأطيــر.الــرؤى.الفكريــة.لمســار.المجلــة.مــن.خــالل.كلمــة.ألقاهــا.المشــرف.العــام.علــى.المجلــة.ســماحة.الشــيخ.

ــاء. ــوار.واالرتق ــة.الح ــز.ثقاف ــي.تعزي ــة.ف ــل.ودور.المجل ــا.مراح ــدا.فيه ــودي،.مؤك ــر.حم ــام.باق ــور.هم الدكت

ــارية. ــة.االستش ــر.والهيئ ــة.التحري ــم.هيئ ــبة.تكري ــذه.المناس ــم.به ــدة.وت ــف.األصع ــى.مختل ــاب.عل بالخط

والباحثيــن.والكتــاب.الذيــن.أســهموا.فــي.رفــد.المجلــة.بنتاجاتهــم.المتنوعــة..

كمــا.تــم.الشــروع.بتحويــل.المركــز.العراقــي.للبحوث.والدراســات.المســتقبلية.إلــى.تســميته.الجديــدة؛.)المعهد.

ــى.مؤسســات. ــة.واألكاديميةالمنفتحــة.عل ــق.االتجاهــات.البحثي ــا.فــي.تعمي ــر(.انطالق العراقــي.لحــوار.الفك

ــة. ــة.والثقافي ــة.والعلمي ــل.الفكري ــات.العم ــي.متطلب ــدة.ف ــٍس.جدي ــي.أس ــا.وتبن ــمية.وغيره ــع.الرس المجتم

وإســهامه.فــي.تطويــر.المــالكات.المختلفــة..

ــاول. ــا.يتن ــا.ثابت ــى.أن.يكــون.لهــا.فــي.كل.عــدد.ملف ــد.ســتعمد.إل ــة.فــي.عامهــا.الجدي إن.إصــدارات.المجل

ــاته. ــاء.مؤسس ــراق.وبن ــي.الع ــة.ف ــيرة.الديمقراطي ــب.مس ــا.يواك ــيا.واجتماعي ــا.وسياس ــا.وثقافي ــورا.فكري مح

إضافــة.إلــى.األبــواب.الثابتــة.والموضوعــات.التــي.تعالــج.مشــكالت.متنوعــة.تهــم.المثقــف.والقــارئ.وعمــوم.

المجتمــع.علــى.حــد.ســواء.

ــة. ــات.القابل ــارئ.دورة.االنتخاب ــزي.الق ــك.عزي ــن.يدي ــذي.بي ــة.ال ــدد.المجل ــاول.ع ــق.يتن ــذا.المنطل ــن.ه .وم

ــم.فيهــا.التأســيس. ــي.يت ــواب.والت التــي.ســتعقد.فــي.الســابع.مــن.آذار.2010.النتخــاب.أعضــاء.مجلــس.الن

لدولــة.الخدمــات.والمؤسســات.والتــي.تتطلــب.المشــاركة.الحثيثــة.مــن.أبنــاء.المجتمــع.الختيــار.ممثليهــم.فــي.

ــل.ومســتقبله. ــع.مســؤولية.العــراق.القاب ــة،.ويتحمــل.الجمي ــة.القابل المرحل

كلمــــــة التحريــــــر

1

رئيــــــــس التحريــــــر



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 5

ملف.العدد......االنتخابات

1ـ.نماذج.لتجارب.عالمية.حول.االنتخابات.التشريعية
حيدر.مثنى.محمد

2ـ.االنتخابــات.النيابيــة.فــي.العــراق.منــذ.تأســيس.الحكومــة.العراقيــة.حتــى.عــام.

2003م
د..سعد.محسن.عبد.

3ـ.االنظمة.االنتخابية.واالنتخابات.في.العراق
جمال.ناصر.الزيداوي.

4ـ.االنتخابات.البرلمانية.الوطنية.في.العراق.،.وجهة.نظر.غربية
مصطفى.الحيدري

5ـ.الجرائم.االنتخابية.واحكامها.في.التشريع.العراقي
المعهد.العراقي.لحوار.الفكر

6ـ.مراحل.تعديل.قانون.االنتخابات.رقم.16.لسنة.2005
طالب.كاظم.العبودي

7ـ.نافذة.على.االستطالعات.االنتخابية
د..علي.عبد.األمير.آل.جعفر



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 6

نماذج.لتجارب.عالمية.
حول.االنتخابات.التشريعية

حيدر.مثنى.محمد

دائرة.البحوث.
مجلس.النواب.العراقي



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 7

المقدمة:

ليــس بخــاٍف ان مطلــب اجــراء انتخابــات حــرة 

 فحســب، وإنمــا 
ً
ونزيهــة لــم يعــد مطلبــا داخليــا

غــدا مطلبــا دوليــا يصــر المجتمــع الدولــي علــى 

الوفــاء بــه لكــي يتــم االعتــراف بالدولــة كدولــة 

ديمقراطيــة يؤهلهــا نظامهــا السياســي للحصــول 

واالمنيــة  االقتصاديــة  المســاعدات  علــى 

علــى  يلقــي  والسياســية والتكنولوجيــة، وهــذا 

مــا  الضمانــات  مــن  تضــع  ان  عاتــق كل دولــة 

بحريــة  االنتخابــات  هــذه  تمــارس  ان  يكـفــل 

وصــوال  الناخبيــن  إرادة  ُتحتــرم  وان  ونزاهــة، 

قــدر  المثاليــة  الــى  اقــرب  سياســي  نظــام  الــى 

االمــكان، وبمــا يضمــن لهــذا النظــام االســتقرار 

والــدوام.

متمدنــة  مــن حكومــة  هنالــك  تعــد  لــم  حيــث 

علــى وجــه االرض تدعــي انهــا تســتمد ســلطتها 

فــي الحكــم مــن غيــر الشــعب الــذي تحكمــه، 

ام  الديمقراطيــة  الــدول  فــي  هــذا  كان  ســواء 

فاضحــت  الديمقراطيــة،  غيــر  الــدول  فــي 

االنتخابــات الفيصــل بيــن النظــم الدكاتتوريــة 

الذكــر  اســلفنا  وكمــا   ، الديمقراطيــة  والنظــم 

ان البيئــة الدوليــة باتــت ترفــض التعــاون مــع 

الديمقراطيــة  بالنظــم  خــذ 
أ
التا التــي  الــدول 

 للوصــل الــى ســدة الحكــم 
ً
واالنتخابــات طريقــا

بيــن  فيمــا  الســلطة  لتــداول  االمــن  والتغييــر 

. السياســية  االحــزاب 

الموســوم  البحــث  تقديــم  علــى  عملنــا  لــذا 

االنتخابــات  حــول  عالميــة  بـ)تجــارب 

التشــريعية(، وســنعمل علــى تقســيم الدراســة 

التاليــة: المباحــث  علــى 

ول
أ
المبحث اال

طـار العـام لانتخـابـات االإ

العــام  االطــار  تقديــم  علــى  العمــل  المهــم  مــن 

قصــوى،  اهميــة  مــن  االنتخابــات  تعنيــه  لمــا 
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تكســب مــن خاللهــا النظــم السياســية الشــرعية 

فــي حكمهــا لشــعوبها، ففــي العصــر الحديــث 

االهتمــام  علــى  الــدول  بــت 
أ
دا والمعاصــر 

المعيــار  لكونهــا  وتنظيمهــا  نتخابــات 
أ
باال

الدولــي الــذي بــدات الــدول العمــل علــى اخــذه 

الكـتســاب الشــرعية فــي اطــار التفاعــل االقليمــي 

والدولــي.

النظــم  تحليــل  اقتصــار  لــوف 
أ
الما فمــن 

صــوات، 
أ
اال احتســاب  طــرق  علــى  االنتخابيــة 

والقوائــم  للمرشــحين  المقاعــد  وتخصيــص 

النظــم  شــكال 
أ
ا الكـثيرمــن  وهنالــك  الحزبيــة. 

خــذ 
أ
تا التــي  البلــدان  فــي  المطبقــة  االنتخابيــة 

الســلطة،  لتــداول  وســيلة  االنتخابــات  مــن 

 )200( مــن  كـثــر 
أ
ا العالــم  فــي  يوجــد  حيــث 

نظــام انتخابــي. والنظــم االنتخابيــة هــي النظــم 

التــي تحــدد كيفيــة ممارســة الناخبيــن لحقهــم 

صــوات 
أ
ا احتســاب  وكيفيــة  التصويــت،  فــي 

والفائزيــن. الناخبيــن 

ن النظــام االنتخابــي هــو » الطريقــة 
أ
وهــذا يعنــي ا

صــوات فــي االنتخابــات 
أ
التــي يترجــم بهــا عــدد اال

و 
أ
ا التشــريعية  المجالــس  فــي  مقاعــد  إلــى 

.« خــرى 
أ
اال المنتخبــة  المؤسســات 

الســابق  المختصــر  بالتعريــف  ســلمنا  وإذا 

االنتخابيــة  النظــم  فــان،  االنتخابــي  للنظــام 

إلــى  تهــدف   – تقييمهــا  عــن  النظــر  بغــض   –

:)( ماياتــي)

فــي  المجتمــع  مــن  كبيــرة  قطاعــات  1-إشــراك 

مــع  تفاعلهــا  زيــادة  إلــى  يــؤدي  االنتخابــات 

النظــام السياســي. ويصــح هــذا بوجــه خــاص، 

علــى الــدول ذات الكـثافــة الســكانية العاليــة، 

وجــود  اللوجســتية  الناحيــة  مــن  اليمكــن  إذ 

. والمواطنيــن  النظــام  بيــن  مباشــر  تفاعــل 

و النظــم االنتخابيــة 
أ
2-يعــد النظــام االنتخابــي ا

النظــم  علــى  الشــرعية  وســيلة إلضفــاء  فضــل 
أ
ا

السياســية، الســيما إذا اتســم النظام االنتخابي 

بقــدر معقــول مــن الفاعليــة فــي إدراك الواقــع 

المجتمعــي للدولــة المطبــق فيهــا .

3- قــد تشــكل االنتخابــات المفســرة والمجســدة 

الدوريــة  للمســاءلة  ليــة 
آ
ا االنتخابــي  للنظــام 

السياســي  النظــام  بيــن  العالقــة  لترقيــة 

تجــاوب  يضمــن  وبمــا  بمكوناتــه،  والمجتمــع 

تصرفــات الحكومــة مــع رغبــات المحكوميــن .

علــى  العلنيــة  االنتخابيــة  الحمــالت  قــدرة   -4

الحكومــة  سياســات  فــي  اكبــر  شــفافية  إظهــار 

وممارســاتها. 

التــي ترتبــت  التعريــف الســابق والنتائــج  اذن 

عليــه، تؤكــد علــى االهميــة الكبــرى لالنتخابــات 

بصــورة  الداخليــة  الســاحة  علــى  نعكاســاتها 
أ
ال

رئيســية )المجتمــع( ومــن ثــم انعكاســاتها علــى 

بالــدول  )عالقتهــا  للدولــة  الخارجــي  المحيــط 

االخــرى(. ولمــا تضفيــه علــى النظــام السياســي 

مــن شــرعية وتبيــن رغبــة المجتمــع فــي تشــكيل 

ممثليــه  اختيــار  خــالل  مــن  السياســي  نظامــه 

حكومتــه  تشــكيل  خاللهــم  مــن  يتــم  الذيــن 
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الممثلــة لــه. 

نها »مجموعة 
أ
كمــا وتعــرف العمليــة االنتخابية با

االجــراءات واالعمــال القانونيــة والماديــة التــي 

تــؤدي بصــورة رئيســية الــى تعييــن الحــكام مــن 

فــراد الشــعب«. وهــي بهــذه الصفــة حــق 
أ
قبــل ا

مــن حقــوق السيايســة للمواطــن، وتدخــل فــي 

 
ً
تحديــدا اكـثــر  و 

أ
ا السياســية،  القوانيــن  اطــار 

مــن  يتكــون  الــذي  االنتخابــات  قانــون  ضمــن 

جملــة قواعــد غايتهــا تحديــد صفــة المواطــن، 

واختيــار النظــام االنتخابــي المتبــع، ثــم تنظيــم 
مســار االقتــراع. ))(

االنتخابيــة  القواعــد  ان  معــروف  هــو  وكمــا 

ليســت واحــدة فــي كل الــدول، وهــي ليســت 

يالحــظ  حيــث  الواحــدة،  الدولــة  فــي  كذلــك 

ذلــك  وســبب  والمــكان،  الزمــان  فــي  تغيرهــا 

للنظــام  انعــكاس  هــو  االنتخابــات  قانــون  ان 

االنظمــة  تعــدد  وبســبب  السياســي،لذلك، 

اهــل  وتطلعــات  نوايــا  واختــالف  السياســية 

وتوحيــد  جمــع  الصعوبــة  مــن  كان  الســلطة، 

هــذه القواعــد، بــل كان مــن المســتحيل القــول 

لممثلــي  االمثــل  االختيــار  الــى  ســتؤدي  نهــا 
أ
ا

تبــدو  مــا   
ً
فغالبــا العكــس  وعلــى  الشــعب، 

سلســلة  حصيلــة  نهــا 
أ
با االتنخابيــة  العمليــة 

وبيــن  السياســية  القــوى  بيــن  التســويات  مــن 

تجتمــع  والتــي  المتعارضــة،  االيدلوجيــات 

العمليــة  تلويــن  اجــل  مــن  نيــة 
آ
ا الســباب 

. فهكــذا نجــد 
ً
 خاصــا

ً
االنتخابيــة وإعطائهــا بعــدا

االطــر  ببســاطة  يضــع  االنتخابــي  القانــون  ن 
أ
ا

التســويات  لهــذه   
ً
تبعــا ســتمرار 

أ
با تتغيــر  التــي 

مســبقة.))( بصــورة  تتحقــق  التــي 

انــه  علــى  االنتخابــي  النظــام  تعريــف  تــم  لــذا 

صــوات 
أ
اال لترجمــة  ســتخدم 

ٌ
ت التــي  ليــة 

آ
»اال

المدلــى بهــا الــى مقاعــد«. وهــو الــذي نســتطيع 

معينــة،  انتخابــات  نتائــج  تحديــد  بواســطته 

وهــو يرتكــز علــى الصيغــة االنتخابيــة وطريقــة 

االقتــراع وحجــم الدائــرة. ولكــي يكــون النظــام 

، ينبغــي ان تتوافــر فيــه 
ً
 وعــادال

ً
االنتخابــي حــرا

التاليــة:))( الشــروط 

1. ان يتمتــع جميــع المواطنيــن بحــق االقتــراع 

العامة)االنتخــاب  الشــؤون  فــي  والمشــاركة 

والترشــح(.

دوريــة،  بصــورة  االنتخابــات  تجــري  ان   .2

حتــرام الحقــوق االساســية للمواطنيــن.
أ
تضمــن ا

3. ان تضمن اجراءات االقتراع حرية االختيار، 

سرية التصويت، وصحة فرز البطاقات.

هيئــة  االنتخابيــة  العمليــات  تراقــب  ان   .4

انتخابيــة مســتقلة عــن بقيــة ســلطات الدولــة.

التــي وضعهــا برنامــج االمــم  ان هــذه الشــروط 

تجســيد  عــن  عبــارة  هــي  االنمائــي،  المتحــدة 

لمفهــوم الديمقراطيــة التــي هــي حكــم الشــعب 

تتحــق  ولكــي  الشــعب،  والجــل  بالشــعب 

الحقيقيــة  الحاكميــة  تكــون  ان  يجــب   ،
ً
فعليــا

للشــعب.كما ويجــب ان يكــون هنالــك تــداول 

تحقيقــه  اليمكــن  والــذي  للســلطة  حقيقــي 
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الفاعلــة  السياســية  االحــزاب  غيــاب  حالــة  فــي 

علــى  بينهــا  مــا  فــي  تتنافــس  التــي  والوطنيــة، 

وهــذه  والمواطــن  الوطــن  مصلحــة  تحقيــق 

نظــام  فــي ظــل  قائمــة  لهــا  تقــوم  لــن  االحــزاب 

. ســليم  غيــر  انتخابــي 

يصعــب  حيــث  الدائريــة،  الحلقــة  هــذه  وفــي 

فصــل الترابطــات القائمــة بيــن االســس المكونة 

الديمقراطيــة  اعتنــاق  فــي  يرغــب  لمجتمــٍع 

تدعــي  دولــة  البــد الي  كان  للحكــم.  كمذهــب 

باالســس  تلتــزم  ان   
ً
 وصدقــا

ً
حقــا الديمقراطيــة 

)(( التاليــة: 

1.نظام انتخابي حقيقي

2.الفصل بين السلطات وتعاونها

3.وجود احزاب متعددة وفاعلة

4.تداول السلطة

فــي  والحريــات،  الحقــق  واحتــرام  5.حمايــة 

السياســية. الحقــوق  طليعتهــا 

ن بنــاء هــذه االســس او الضوابــط الخمســة ، 
أ
ا

هــي المدخــل الصحيــح للوصــول الــى مجتمــع 

قــادٍر علــى تطويــر نفســه، ومزاحمــة غيــره مــن 

واول  االنســانية،  الحضــارة  بنــاء  فــي  الــدول 

نظــام  عتمــاد 
أ
با تكــون  البنــاء  هــذا  فــي  خطــوة 

لمختلــف  الصحيــح  التمثيــل  يؤمــن  انتخابــي 

ســاس 
أ
ا علــى  الشــعب،  هــذا  وفاعليــات  فــات 

نحــو  الصحيــح  المدخــل  هــي  االنتخابــات 

اليمقراطيــة  ن 
أ
ا  

أ
لمبــدا  

ً
تطبيقــا الديمقراطيــة، 

انتخابــات.))( بــدون 

المبحث الثاني
التجارب العربية )الكويت و لبنان(

مــن المهــم بمــكان العمــل علــى ذكــر القوانيــن 

التي تسير العملية االنتخابية وتذكر التفاصيل 

مورهــا المختلفــة وهــذا 
أ
التــي تعمــل عــل ترتيــب ا

مــا ســيتم تناولــه خــالل هــذا المبحــث ، بالقــاء 

الضــوء علىنمــاذج مــن بعــض الــدول العربيــة. 

كمايلــي:

:التجربة الكويتية :
ً
وال

أ
ا

االنتخابــات  تجربــة  الكويــت  دولــة  خاضــت 

قانــون  بموجــب  1962م،  عــام  فــي  البرلمانيــة 

االنتخابــات الصــادر فــي العــام المذكــور، وقــد 

متونهــا  فــي  وضحــت  بــواب 
أ
ا ســتة  إلــى  قســم 

شــراف عليهــا ومــن 
أ
جــراء االنتخابــات واال

أ
كيفيــة ا

لــه الحــق فــي المشــاركة وفــق القوانيــن النافــذة 

فــي دولــة الكويــت، وســيتم عرضــه كـتالــي وفــق 

ليــه القانــون: 
أ
التقســيم الــذي قســم ا

ول/الناخبــون: فقــد ذكــرت المــادة 1 
أ
البــاب اال

منــه علــى » لــكل كويتــي بلــغ إحــدى وعشــرين 

ســنة ميالديــة كاملــة حــق االنتخــاب،....« 

فــي  ذكــر  فقــد  الثاني/الجــداول:  البــاب  مــا 
أ
ا

المــادة 6مــن علــى » يكــون بــكل دائــرة انتخابية 

و 
أ
كـثــر تحــرره لجنــة ا

أ
و ا

أ
جــدول انتخــاب دائــم ا

ويكــون  وعضويــن،  رئيــس  مــن  مؤلفــة  لجــان 

ليفهــا وتحديــد مقرهــا بقــرار 
أ
تقســيم اللجــان وتا
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مــن وزيــر الداخليــة.« كمــا وذكــر المــادة 7 علــى 

ن » يشــمل جــدول االنتخــاب اســم كل كويتــي 
أ
ا

موطنــه فــي الدائــرة االنتخابيــة ،.....، وال يجــوز 

كـثــر مــن جدول،....الــخ 
أ
ن يقيــد الناخــب فــي ا

أ
ا

» . وقــد بينــت المــادة 8 مــن نفــس القانــون علــى 

و تعديلها 
أ
ن يتــم تحــري جــداول االنتخابــات ا

أ
» ا

خــالل شــهر فبرايــر مــن كل عام،......الــخ ». 

ومــن خــالل المــواد الالحقــة للبــاب الثانــي نجــد 

التــي تشــتمل  الجــداول  بتنظيــم  نهــا تختــص 
أ
ا

ســماء الناخبين ممن يحق لهم االشــتراك 
أ
على ا

فــي االنتخابــات، ويتولــى هــذه المهــام المفصلــة 

كـثر 
أ
و ا

أ
فــي القانــون لجنــة تتشــكل مــن عضوين ا

لــكل دائــرة انتخابيــة )يوجــد فــي الكويــت 25 

دائــرة انتخابيــة موزعــة علــى المناطــق المختلفــة 
للكويــت (.))(

تنحصــر مهامهــا فــي إضافــة إلــى تنظيم الجداول 

ســماء الجديــدة للجــداول 
أ
العمــل علــى إضافــة اال

واســتالم االعتراضــات فــي حالــة عدم ورود اســم 

مواعيــد  وفــق  الجــداول  فــي  المواطنيــن  احــد 

محــدد فــي القانــون . 

الــذي  للمواطــن  الحــق  القانــون  عطــى 
أ
ا وقــد 

لــم يقتنــع بقــرار اللجنــة تقديــم اعتراضــه علــى 

المختــص  الشــرطة  مخفــر  إلــى  اللجنــة  قــرار 

المــادة )13( ويحــال االعتــراض إلــى المحكمــة 

الطلــب. فــي  للنظــر  المختصــة 

ذكــرت  االنتخابــات:  الثالث/إجــراءات  البــاب 

االنتخابــات  ميعــاد  يحــدد  ن 
أ
ا علــى   18 المــادة 

العامــة بمرســوم وميعــاد االنتخابــات التكميليــة 

بقــرار مــن وزيــر الداخليــة ....الــخ .كمــا ذكــرت 

المــادة 19 علــى اشــتراط مــن يرغــب في الترشــيح 

جــداول  احــد  فــي  مــدرج  اســمه  يكــون  ن 
أ
ا

االنتخابــات. وان يقــدم طلــب الترشــيح كـتابــة 

االنتخابيــة  الدائــرة  بمقــر  الشــرطة  نخفــر  إلــى 

المــادة  ذكــرت  .وقــد   20 المــادة  مــن  ،....الــخ 

نفقــة  علــى  االنتخابــات  وراق 
أ
ا تطبــع  ن 

أ
»ا  26

الحكومــة بالصــورة التــي توضــع بقــرار مــن وزيــر 

مــا المــادة 27 مــن البــاب الثالــث 
أ
الداخليــة » .ا

دارة االنتخابــات فــي 
أ
فقــد نصــت علــى » تنــاط ا

إحداهــا  وتكــون  كـثــر، 
أ
ا و 

أ
ا بلجنــة  دائــرة  كل 

مــن  اللجنــة  خــرى فرعيــة وُتشــكل 
أ
صليــة واال

أ
ا

و مــن 
أ
و النيابــة العامــة، ا

أ
احــد رجــال القضــاء ا

غيرهــم مــن موظفــي الحكومــة عنــد الحاجــة، 

يعينــه وزيــر العــدل وتكــون لــه الرائســة، ومــن 

عضــو يعينــه وزيــر الداخليــة ومنــدوب عــن كل 

بيــن  مــن  اللجنــة  وتختــار   « مرشــح،....الخ. 

عضائهــا كاتــب ســر، ويقــوم بتحريــر محاضــر 
أ
ا

االنتخابــات ويوقعهــا مــن رئيــس اللجنــة وســائر 

فــي  الحــق  للمرشــحين  كمــا ويكــون  عضــاء. 
أ
اال

الدخــول الدائــم لقاعــة االنتخــاب، كمــا ويحضــر 

قاعــة  إلــى  نواعهــا 
أ
ا بكافــة  ســلحة 

أ
اال ادخــال 

االنتخــاب هــذا مــا ذكــر فــي المــادة 30 .

فتــرة  تكــون  ن 
أ
ا علــى   31 المــادة  كمــا وذكــرت   

وحتــى  صباحــا   8 الســاعة  مــن  االنتخابــات 

الســاعة 8 مســاء. وتجــري االنتخابــات بطريقــة 
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االقتــراع الســري هــذا مــا ذكــر فــي المــادة 33 .

بعد االنتهاء من التصويت يتم نقل الصناديق 

اللجنــة  رئيــس  برفقــة  صليــة 
أ
اال اللجنــة  إلــى 

ومنــدوب وزارة الداخليــة وثالثــة مــن مندوبيــن 

المرشــحين يتــم اختيارهــم عــن طريــق القرعــة 

فيمــا بيــن المندوبيــن المــادة 36 مــن القانــون.

ن اللجنة 
أ
ما المادة 37 من القانون فقد بينت ا

أ
ا

المســائل  جميــع  فــي  الفصــل  فــي  الحــق  لهــا 

المتعلقــة بعمليــة االنتخابــات وفــي صحة إعطاء 

و بطالنــه، ....الــخ. 
أ
يــه ا

أ
كل ناخــب را

فــي  )الطعــن  القانــون  مــن  الرابــع  البــاب  مــا 
أ
ا

مادتيــن  علــى  اقتصــر  فقــد  العضويــة(  صحــة 

حــق  مــن  انــه  فيهمــا  بيــن  والتــي  )41و42( 

الناخــب تقديــم الطعــون ولكــن ضمــن منطقتــه 

االنتخابيــة حصــرا علــى ان ترفــع هــذه الطعــون 

مــة للبــت فيهــا 
أ
مانــة العامــة لمجلــس اال

أ
إلــى اال

مــة إبطــال 
أ
عطــى الحــق لمجلــس اال

أ
، وكذلــك ا

كـثــر وتبيــن وجــه الحقيقــة في 
أ
و ا

أ
انتخــاب عضــو ا

نتيجــة االنتخــاب وان يعلــن فــوز مــن يــرى ان 

انتخبــه هــو الصحيــح.

االنتخــاب(،  )جرائــم  الخامــس  البــاب  وفــي 

تجــاه  تتخــذ  التــي  العقوبــات  القانــون  فصــل 

مــن  ســواء  االنتخابــات  بعمليــة  يتالعــب  مــن 

و مــن قبــل المرشــح، وتتــراوح 
أ
قبــل الناخــب ا

والحبــس. الماليــة  الغرامــة  مابيــن  العقوبــات 

يتبيــن مــن القــراءة الســريعة لقانــون انتخابــات 

علــى  اإلشــراف  ن 
أ
ا الكويتــي  مــة 

أ
اال مجلــس 

خاصــة  لجــان  قبــل  مــن  يتــم  االنتخابــات 

إلــى  إضافــة  الحكومــة  قبــل  مــن  تعيينهــا  يتــم 

يضــا مــن قبلهــا 
أ
شــراف علــى االنتخابــات يتــم ا

أ
اال

عــن طريــق تعييــن القضــاة واللجــان ومندوبيــن 

حكومييــن. موظفيــن  و 
أ
ا الداخليــة  وزارة  عــن 

:التجربة اللبنانية :
ً
ثانيا

 128 مــن  اللبنانــي  النــواب  مجلــس  يتكــون 

ســنوات  ربــع 
أ
ا واليتهــم  مــدة  وتكــون   

ً
عضــوا

ول 
أ
اال الفصــل  مــن  المــادة1  فــي  ماذكــر  هــذا 

النــواب.  مجلــس  عضــاء 
أ
ا انتخــاب  قانــون  مــن 

وعلــى  وســرية  عامــة  االقتــراع  طريقــة  وتكــون 

وال  القانــون،  مــن   5 المــادة  واحــدة  درجــة 

لبنانيــا  كان  مــن  ال 
أ
ا عضــًوا  يُنتخــب  ن 

أ
ا يجــوز 

الخامســة  تــم 
أ
ا الناخبيــن،  قائمــة  فــي  مقيــدا 

بحقوقــه   
ً
عمره،متمتعــا مــن  والعشــرين 

مــن   6 المــادة   
ً
والسياســية،متعلما المدنيــة 

نــص القانــون. كمــا وذكــرت المــادة الســابعة مــن 

الهيــات االنتخابيــة بمرســوم  القانــون »تدعــى 

وتكــون المهلــة بيــن تاريــخ نشــر هــذا المرســوم 

واجتمــاع الهيــات االنتخابيــة ثالثيــن يومــا علــى 

الــخ«  قــل... 
أ
اال

المكنــى ب  القانــون  مــن  الثالــث  الفصــل  مــا 
أ
ا

القوائــم االنتخابيــة ، فقــد ذكــرت المــادة 11 منــه 

ن القيــد إلزامــي وال يقيــد احــد فــي غيــر قائمــة 
أ
ا

حــوال 
أ
واحــدة. كمــا تضــع المديريــة العامــة لال

قوائــم  انتخابيــة  دائــرة  لــكل  الشــخصية، 
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وفقــا  الناخبيــن  ســماء 
أ
با ممكننــة  انتخابيــة 

وقــد  الشــخصية،....الخ.  حــوال 
أ
اال لســجالت 

ن القوائم االنتخابية دائمة، 
أ
كد القانون على ا

أ
ا

ال انــه يعــاد النظــر فيهــا ســنويا بعــد اإلعالن عن 
أ
ا

والصحــف  الرســمية  النشــرات  بواســطة  ذلــك 

واإلذاعة....الــخ. وهــو مــا مذكــور فــي المــادة 14 

ن 
أ
.كمــا وذكــرت المــادة 15 مــن القانــون علــى »ا

كـثر، 
أ
و ا

أ
تنشا في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ا

رئيســا  وعامــل  قــاض  مــن  لجنــة  كل  لــف 
أ
وتتا

ومــن احــد رؤســاء المجالــس البلديــة فــي الدائــرة 

المجالــس ومــن موظــف  عضــاء هــذه 
أ
ا و احــد 

أ
ا

حــوال الشــخصية مقررا،.....،ويعيــن رؤســاء 
أ
اال

بنــاء  عضاؤهــا بمراســيم تصــدر 
أ
وا القيــد  لجــان 

علــى اقتــراح وزيــري العــدل والداخليــة.«

القانــون المهــام  16 مــن  المــادة  وقــد وضحــت 

الموكلــة لهــذه اللجــان، وهــي كـتالــي:

القوائــم  علــى  التصحيــح  طلبــات  فــي  1.النظــر 

االنتخابية،.....الــخ.

قــالم 
أ
ا إقفــال  بعــد  االنتخابــات  نتائــج  2.تلقــي 

االقتــراع ودرس المحاضــر والمســتندات واتخــاذ 

نها، ثــم القيــام بعمليــة 
أ
القــرارات المناســبة بشــا

العــام  الجــدول  وتنظيــم  االصــوات  جمــع 

الــى  ورفعهــا  مرشــح  كل  نالهــا  التــي  بالنتيجــة 

رؤســاء لجــان القيــد العليــا المختصــة .....الــخ.

وتقوم »المصلحة التقنية« في المديرية العامة 

حــوال الشــخصية ســنويا بتدويــن اإلضافــات 
أ
لال

االنتخابيــة،... القوائــم  علــى  والشــطوبات 

الــخ. وفــق المــادة 17 مــن القانــون. كمــا وتقــوم 

المصلحــة بتدقيــق القوائــم االنتخابيــة المنقحــة 

فــي  مذكــور  هــو  كمــا  وتوقعهــا  عليهــا  وتوافــق 

المــادة 20 مــن القانــون.

وقــد ذكــر فــي المــادة 21 مــن القانــون علــى ان 

الشــخصية  حــوال 
أ
لال العامــة  المديريــة  تقــوم 

بإرســال نســخا مــن القوائــم االنتخابيــة المنقحــة 

مراكــز  والــى  والمختاريــن  البلديــات  الــى 

المحافظــات والقائمقاميــات، بواســطة الــدرك 

او الشــرطة، لنشــرها بحيــث يحــق الي كان ان 

وينســخها،...الخ.  عليهــا  يطلــع 

الموســوم  القانــون  مــن  الخامــس  والفصــل 

بـ)تقديــم طلبــات الترشــيح( ذكــر فــي المــادة 34 

منــه » يجــوز لمــن توفــرت فيــه الشــروط ليكــون 

عضــوا فــي المجلــس النييابــي ان يرشــح نفســه 

عــن اي دائــرة كانــت، علــى شــرط ان يترشــح في 

دائــرة واحــدة فقــط ...الــخ« والمــادة 35 نصــت 

علــى » علــى مــن يرشــح نفســه عليــه ان يعيــن 

فــي تصريــح مصــدق لــدى كاتــب العــدل، وان 

يــودع فــي نفــس الوقــت لــدى صنــدوق الماليــة 

مبلغــا قــدره عشــرة مالييــن ليــرة لبنانية، ويودع 

الداخليةمقابــل  وزارو  مركــز  لــدى  التصريــح 

ايصــال مؤقتلغــرض التاكــد مــن كونــه مســتوفيا 

للشــروط ، ومــن ثــم يعطــى االيصــال النهائــي 

، واذا امتنعــت الســلطة 
ً
بعــد خمســة عشــر يومــا

مــن  االيصاليمكنــه  اعطائــه  مــن  المختصــة 

هــذا  وعلــى  الدولــة  شــورى  مجلــس  مراجعــة 
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غرفــة  فــي  نهائيــا  باعتراضــه  الفصــل  المجلــس 

المذاكــرة خــالل ثالثــة ايام،..الــخ ».

القانــون  مــن  الســادس  الفصــل  وبيــن  كمــا 

المســمى بـ)االعمــال االنتخابيــة( فــي المــادة 39 

منــه »تقســم الدائــرة االنتخابيــة بقــرار مــن وزيــر 

الداخليــة الــى عدةاقــالم انتخابية،...الــخ« كمــا 

بينــت المــادة 41 ان عمليــة االقتــراع تبــداء فــي 

 وتنتهــي فــي الســاعة 
ً
الســاعة الســابعة صباحــا

فقــط  واحــدا  يومــا  وتســتمر  مســاء  الثامنــة 

يــوم االحــد. وتجــري دائمــا 

المحافــظ  يعيــن  ان   42 المــادة  كمــا وضحــت 

لــكل قلــم اقتــراع فــي نطــاق محافظتــه رئيســا 

االنتخابــات  فــي  الشــروع  قبــل  اكـثــر  او  وكاتبــا 

بخمســة ايام على االقل ويســاعد الرئيس اربعة 

موظفيــن  يعيــن  ان  وللمحافــظ  معاونيــن، 

للحاجــة. احتياطييــن 

كمــا ويجــري االقتــراع بواســطة ظــروف مصمغــة 

لجميــع  واحــد  نمــوذج 
أ
ا مــن  شــفافة  غيــر 

وتوضــع  الداخليــة  وزارة  تقدمهــا  الناخبيــن 

تحــت تصــرف الناخبيــن، مطبــوع عليهــا عبــارة 

او  المحافظــة  بختــم  تمهــر  الداخليــة(  )وزارة 

الشــرطة  او  الــدرك  بواســطة  وترســل  القضــاء 

علــى ان يكــون عددهــا مســاويا لعــدد الناخبيــن.

ان  القانــون  مــن   60 المــادة  اوضحــت  وقــد 

اللجنــة العليــا تقــوم بقــراءة مجمــوع االصــوات 

كل  اســتالمها  فــور  مرشــح  كل  نالهــا  التــي 

القيــد،  لجــان  مــن  والجــداول  المحاضــر 

والجــدول  النهائيــة  النتائــج  المحافــظ  ويرفــع 

الداخليــة  وزارة  الــى  فــورا  بــه،  الملحــق  العــام 

واســماء  النهائيــة  النتائــج  اعــالن  تتولــى  التــي 

االعــالم  وســائل  عبــر  الفائزيــن  المرشــحين 

 
ً
كـتابــا فــورا  الداخليــة،  وزيــر  ويوجــه   ،

ً
رســميا

الــى رئيــس المجلــس النيابــي ، يبلغــه بموجبــه 

اســماء المرشــحين الفائزيــن ونتائــج االصــوات 

مرشــح.  كل  نالهــا  التــي 

المبحث الثالث
يران( التجارب العالمية )تركيا و اإ

وال:التجربة التركية :
أ
ا

القوانين المنظمة لالنتخابات:))(

مجموعــة  تركيــا  فــي  االنتخابيــة  العمليــة  نظــم 

مــن المــواد الدســتورية والقانونيــة التــي تحــدد 

وعمليــة  والطعــن  والترشــح  العضويــة  شــروط 

وإعــالن  الفــرز  وكيفيــة  صــوات 
أ
باال اإلدالء 

ادنــاه. ســيذكر  مــا  وهــذا  النتيجــة، 

ن 
أ
تنــص المــادة 77 مــن الدســتور التركــي علــى ا

إجراؤهــا  يتــم  العامــة  التشــريعية  االنتخابــات 

عضــاء 
أ
مــا مجمــوع عــدد ا

أ
عــوام، ا

أ
كل خمســة ا

البرلمــان فهــو 550، ويحــق لــكل نائــب برلمانــي 

االنتخابيــة  الــدورة  فــي  للعضويــة  يترشــح  ن 
أ
ا

التالية.وتنــص المــادة 67 مــن الدســتور التركــي 

ن يشــارك 
أ
ن مــن حــق كل مواطــن تركــي ا

أ
علــى ا

فــي عمليــة االســتفتاء واالنتخــاب ويرشــح نفســه 
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حــزب  صفــوف  فــي  ســواء  البرلمــان  لعضويــة 

و مســتقال ضمــن الشــروط المنصــوص 
أ
سياســي ا

عليهــا فــي القانــون. كمــا يتــم إجــراء االنتخــاب 

والتســاوي  الحريــة  مــن  جــو  فــي  واالســتفتاء 

وبشــوط واحــد بحيــث تكــون عمليــة التصويــت 

صــوات وعدهــا فتتــم 
أ
مــا عمليــة فــرز اال

أ
ســرية، ا

مــام الحضــور وتحــت مراقبــة القضــاء. وبإمــكان 
أ
ا

ثنــاء 
أ
ا البــالد  خــارج  الموجوديــن  المواطنيــن 

صواتهــم فــي 
أ
ن يدلــوا با

أ
و االســتفتاء ا

أ
االنتخــاب ا

و فــي 
أ
و فــي الحــدود التركيــة ا

أ
الســفارات التركيــة ا

ماكــن التــي تعينهــا لجنــة االنتخابــات العليــا. 
أ
اال

وتنــص المــادة 68 علــى، يشــترط فــي الناخــب 

ن يكــون قــد بلــغ مــن العمــر 18 عامــا.
أ
ا

علــى  التركــي  الدســتور  مــن   76 المــادة  وتنــص 

نــه يحــق لــكل مواطــن تركــي بلــغ مــن العمــر 
أ
ا

ن يرشــح نفســه لعضويــة البرلمــان، 
أ
30 عامــا ا

حــزاب السياســية 
أ
حــد اال

أ
وذلــك إمــا فــي صفــوف ا

و بشــكل مســتقل،.. الــخ
أ
ا

والمرشــحون  السياســية  حــزاب 
أ
اال وتقــدم 

للعضويــة طلباتهــم إلــى لجنــة االنتخابــات العليا 

اللجنــة  ي 
أ
را اســتقر  فــإذا  االنتخــاب،  لخــوض 

لخــوض  المرشــح  و 
أ
ا الحــزب  هليــة 

أ
ا عــدم  علــى 

صــدرت قــرارا يمنعــه من ذلك، وال 
أ
االنتخابــات ا

يملــك المرشــح االعتــراض علــى هــذا القــرار، إذ 

خيــر 
أ
إن لجنــة االنتخابــات العليــا هــي المرجــع اال

ما تنظيم شــؤون ســير عمليات 
أ
ن.ا

أ
في هذا الشــا

االقتــراع والفــرز وإعــالن النتائــج فتقــوم بــه لجنــة 

مــن   79 المــادة  حســب  العليــا  االنتخابــات 

وراق 
أ
الدســتور التركــي، فتعــد كل مــا يلــزم مــن ا

وبطاقــات وصناديــق لالقتــراع وكيفيــة االقتــراع 

والســاعة  العمليــة  فيهــا   
أ
تبــدا التــي  والســاعة 

بطــالن  و 
أ
ا فيهــا، وشــروط صحــة  تنتهــي  التــي 

و شــروط إعادتــه مــرة 
أ
و االســتفتاء، ا

أ
االنتخــاب ا

و االعتراضــات ومــا 
أ
ا الشــكاوى  خــرى وســماع 

أ
ا



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 16

مــور تتعلــق بعمليــة االســتفتاء 
أ
إلــى ذلــك مــن ا

واالنتخــاب. وال يمكــن االعتــراض علــى قــرارات 

القانــون  ويقــوم  العليــا.  االنتخابــات  لجنــة 

بتنظيــم صالحيــات ومســؤوليات اللجنة وســائر 

االنتخابيــة. اللجــان 

فيتبــع  االقتــراع  عمليــات  ســير  يخــص  مــا  مــا 
أ
ا

التالــي:

الســابعة  الســاعة  فــي  االقتــراع  عمليــة   
أ
1.تبــدا

مســاء الرابعــة  الســاعة  فــي  وتنتهــي  صباحــا 

ثناء 
أ
ن يقــدم للجنــة الفرعية ا

أ
2.علــى كل ناخــب ا

التصويــت مــا يثبــت شــخصيته مثــل البطاقــة 

و جــواز الســفر.
أ
الشــخصية ا

3.تتــم عمليــة االنتخاب باالقتراع العام والســري 

شــير علــى 
أ
ي بالتا

أ
والمباشــر، ويكــون إبــداء الــرا

فــي  الموجــودة  السياســية  حــزاب 
أ
اال حــد 

أ
ا رمــز 

المخصــص  المــكان  وفــي  المعــدة  القائمــة 

لالقتــراع.

كـثــر مــن 
أ
ا يــه 

أ
ن يدلــي برا

أ
ا 4.ال يجــوز للناخــب 

الواحــد.  االنتخــاب  و 
أ
ا االســتفتاء  فــي  مــرة 

لالســتفتاء  المحــدد  الوقــت  انتهــاء  5.بعــد 

فرعيــة  لجنــة  كل  رئيــس  يعلــن  االنتخــاب  و 
أ
ا

كــد مــن إدالء 
أ
انتهــاء عمليــة التصويــت بعــد التا

جميــع الناخبيــن الموجوديــن فــي مقــر اللجنــة 

إثبــات  ويتــم  الوقــت،  ذلــك  حتــى  صواتهــم 
أ
با

ميــن 
أ
ذلــك فــي محضــر يوقعــه رئيــس اللجنــة وا

الفرعيــة  اللجنــة  ذلــك  بعــد   
أ
لتبــدا بهــا  الســر 

صــوات.
أ
اال فــرز  عمليــة 

مــن  تتــم  النتائــج  عــان  واإ الفــرز  وعمليــة 

التالــي: خــال 

والعــد  الفــرز  عمليــة  تكــون  ن 
أ
ا يجــوز  ال  1ـ 

ن 
أ
ا الناخبيــن  مــن  ي 

أ
ا بإمــكان  بــل  ســرية، 

بإمــكان  الفــرز والعــد، وكذلــك  يحضــر عمليــة 

يحضــر  ممثــال  ترســل  ن 
أ
ا السياســية  حــزاب 

أ
اال

مــام 
أ
ا االقتــراع  صناديــق  تفتــح  الفــرز.  عمليــة 

الفرعيــة  اللجنــة  عضــاء 
أ
ا ويقــوم  الحاضريــن، 

تحــت إشــراف الرئيــس بمقارنــة عــدد الناخبيــن 

 
أ
تبــدا ثــم  الباطلــة،  صــوات 

أ
اال وفــرز  والظــروف 

بعــد  ذلــك  كل   
أ
يبــدا وبالطبــع  العــد.  عمليــة 

ي بعــد انتهــاء االقتــراع، وال 
أ
الســاعة الرابعــة، ا

يجــوز فتــح صناديــق االقتــراع قبــل هــذه الســاعة 

اإلدالء. عمليــة  انتهــت  وإن 

2ـ تــدون النتائــج فــي محضــر اللجنــة، ويوقعهــا 

النتائــج  وتســلم  عضــاء 
أ
واال اللجنــة  رئيــس 

اللجنــة  إلــى  والصناديــق  الناخبيــن  وظــروف 

ســالمة  علــى  العــام  باإلشــراف  الخاصــة  العليــا 

إعــالن  تتولــى  التــي  االنتخــاب  و 
أ
ا االســتفتاء 

وإخطــار  لالنتخــاب  النهائيــة  العامــة  النتيجــة 

النــواب.  مجلــس  فــي  بالعضويــة  الفائزيــن 

مانــة العامــة لمجلــس النــواب عقــب 
أ
3ـ تســلم اال

عضــاء 
أ
إعــالن نتيجــة االنتخــاب كل عضــو مــن اال

الفائزيــن شــهادة بعضويتــه فــي مجلــس النــواب. 

4ـ يعلــن رئيــس اللجنــة العليــا نتيجــة االســتفتاء 

و االنتخــاب وذلــك بعــد تســلمه جميــع محاضــر 
أ
ا
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اللجــان الفرعيــة.

:التجربة االيرانية:
ً
ثانيا

فــي  االنتخابــات  علــى  المشــرفة  الجهــة  ان 

وزارة  هــي  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة 

الداخليــة )المجلــس التنفيــذي لالنتخابــات( ، 

والنظــام االنتخابــي فيهــا يكــون علــى جولتيــن 

وفــي  االولــى  المرحلــة  فــي  المطلقــة  )الغلبيــة 

االكـثريــة  الــى  اللجــوء  يتــم  الفــوز  عــدم  حــال 

الثانيــة(. الجولــة  فــي  النســبية 

مــا نــوع القائمــة المعتمــدة فــي االنتخابــات فهــي 
أ
ا

 207 االنتخابيــة  الدوائــر  )المفتوحة(.وعــدد 

مــا العمــر القانونــي 
أ
.ا

ً
دائــرة يختــار منهــا 290 نائبا

للناخــب 18 عامــا فــي يــوم التصويــت امــا العمــر 

مــن  يتــم ال30  ان  فيجــب  للمرشــح  القانونــي 
العمــر.))(

مــا فيمــا يخــص طلبــات الترشــيح والبــت فــي 
أ
ا

اهليــة المرشــحين فتتــم مــن خــالل التالــي:)1)(

1ـ على الراغب بالترشح لالنتخابات، المراجعة 

خــالل  االســماء  تســجيل  مراكــز  الــى  شــخصيا 

االيــام الســبعة بعــد االعــالن الرســمي عــن بــدء 

عمليــة التســجيل وملــئ االســتمارة وتســليمها، 

موضــوع  ابــالغ  الداخليــة  وزارة  وعلــى 

الترشــيحات الــى القائــم مقاميــة المرتبطــة فــي 

وقــت. اســرع 

2ـ علــى الراغبيــن بالترشــح ، المتواجديــن فــي 

خــارج البــالد خــالل فتــرة تســجيل االســماء، 

المراجعــة فــي احــدى الســفارات او القنصليــات 

واســتالم االســتمار لغــرض ملئهــا وتســليمها الــى 

الجهــات المختصــة فــي نفــس المــكان، وعلــى 

الســفارة او القنصليــة ارســال نســخة الــى وزارة 

االنتخابيــة  الدوائــر  ابــالغ  يتــم  لكــي  الداخليــة 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 18

ضافــة الــى امكانيــة تســجيل اســماء 
أ
المرتبطة.ا

العنكبوتيــة  الشــبكة  عبــر  بالترشــح  الراغبيــن 

االرضيــات  توفيــر  خــالل  مــن  )االنترنــت( 

االنتخابيــة. الدوائــر  فــي  الالزمــة  واالمكانيــات 

التشــريعية  االنتخابــات  مــدة  يخــص  فيمــا  مــا 
أ
ا

ليــة 
آ
)مجلــس الشــورى( فتتــم كل 4 ســنوات، وا

وبحريــة  مباشــرة  بصــورة  فتكــون  االنتخابــات 

وباقتــراع ســري فــي احــد ايــام الجمعــة، ويتــم 

االعــالن عــن تاريــخ عقــد االنتخابــات وســاعات 

االقتراع وشــروط الناخبين والجرائم االنتخابية 

وعنــوان مراكــز االقتــراع فــي جميــع المحافظــات 

بــداء عمليــة االقتــراع وذلــك  ايــام مــن   9 قبــل 

مــن  واالقتــراع  التســجيل  مراكــز  تحديــد  بعــد 

 ، المحافظــات  فــي  التنفيذيــة  اللجــان  جانــب 

ولــوزارة الداخليــة صالحيــة تقليــل المهلــة مــن 

9 ايــام الــى 7 فــي حالــة وقــوع مشــاكل . ويتعيــن 

علــى المحافــظ ارســال 3 نســخ مــن االعالانــات 

وزارة  الــى  المحافظــة  صعيــد  علــى  المنشــورة 

الداخليــة فيمــا ترســل الــوزارة نســخة منهــا الــى 

اللجــان المركزيــة للرقابــة علــى االنتخابــات، كمــا 

ويتــم انتخــاب رئيــس مركــز االقتــراع ومســاعده 

و3 ســكرتيرات من بين اعضاء مراكز التســجيل 

واليجــوز تغييــر اماكــن مراكــز االقتــراع المعلنــه 
اال فــي حالــة الطــوارئ.)))(

ان  وظائـفهــا  بحســب  الداخليــة  وزارة  وعلــى 

تقــوم باطــالع المواطنيــن علــى جميــع مراحــل 

االنتخابــات واالخبــار المتعلقــة بهــا عبــر االذاعــة 

والتلفــاز وســائر وســائل االعــالم فــي البــالد.

الخاتمة:

علــى  االشــراف  مهمــة  ان  القــول  يمكــن 

االنتخابــات تختلــف مــن بلــد الــى اخــر، فنجــد 

ان وزارة الداخليــة هــي المشــرف االســاس علــى 

فــي  البلــدان كمــا نجــد  فــي بعــض  االنتخابــات 

البلــدان  االخرمــن  البعــض  ان  نفســه  الوقــت 

وزارة  فيهــا  االنتخابــات  عمليــة  علــى  تشــرف 

بينهمــا،  فيمــا  بالتعــاون  والعــدل  الداخليــة 

كمــا نجــد االنمــوذج الثالــث ان االشــراف علــى 

هيئــة  او  لجــن  خــالل  مــن  يتــم  االنتخابــات 

خاصــة تهتــم بكافــة شــوؤن عمليــة االنتخابــات 

البلــد. فــي 

لهــا  االمثــل  االنمــوذج  تختــار  بلــد  فــكل 

واوضاعهــا  الداخليــة  وبيئتهــا  يتالئــم  وبمــا 

الممكــن  غيــر  فمــن  بهــا.  تمــر  السياســيةالتي 

ايجــاد طريقــة مثلــى تنصــرف الــى بقيــة البلــدان 

والنظــم السياســية المتنوعــة فــي العالــم فنجــد 

االنتخابــي  بنظامهــا  تنفــرد  البلــدان  بعــض 

المتحــدة  )الواليــات  مثــل  الــدول  بقيــة  عــن 

االمريكيــة( ونجــد البعــض االخر ياخذ بالشــكل 

فــي المضمــون فالتشــابه  نفســه االنــه يختلــف 

فــي  وليــس  المظهــر  مــن حيــث  احيانــا  يكــون 

الجوهــر.

الهوامش
1- خيــري عبــد الــرزاق جاســم ، النظــام االنتخابــي فــي الجزائــر 

، فــي : مجموعــة مؤلفيــن ، النظــم االنتخابيــة فــي العالــم 
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،مركــز عمــان لدراســات حقــوق االنســان ، عمــان ، 2007 

، ص 157.

 Denn, Bernard-participation politicque2ـ

 p186 1986 et democratie- these Grenoble

 Cotteret, j.emeri,C.-Les systemes 3ـ 

electoraux, Op. Cit.p11

يــس« مــن اعــداد 
أ
4ـ مشــروع اردارة االنتخابــات وكلفتهــا »ا

برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي إلدارة الحكــم فــي الــدول 

www.aceproject.org – www.pogar..العربية

org

دراســة  االنتخابيــة،  النظــم  واخــرون،  ســعد  عبــدو  5ـ 

حــول العالقــة بيــن النظــام السياســي والنظــام االنتخابــي، 

منشــورات الحلبــي الحقوقية،بيــروت لبنان،الطبعــة االولــى 

2005،ص29.

ــعبدو ســعد، مديــر مركــز بيــروت لالبحــاث والمعلومــات-  6ـ

محاضــرة القاهــا بتاريــخ 12-3-2004 .

عاله وفق المادة 1 من مرسوم بانون 
أ
7ـتم اعتماد التقسيم ا

ول/ ديســمبر 1980 المتعلــق 
أ
رقــم 19 بتاريــخ 17 كانــون اال

مــة 
أ
بإعــادة تحديــد الدوائــر االنتخابيــة لعضويــة مجلــس اال

الكويتــي.

 /http://www.aljazeera.netنــت الجزيــرة  8ـ 

)مكــة   19:34 الســاعة  تحديــث(  خــر 
آ
)ا م   2004/10/3

)غرينتــش(  16:34 المكرمــة(، 

 h t t p / /w w w .a l a l a m . i r /s i t e / i ra n 9ـ

 h t m .e l e c t i o n 6

 http//www.asrian.com/ar/pages 10ـ

 http//ar.wikipedia/wiki11ـ

المصادر:
وال : المصادر العربية:

أ
ا

1ـ خيــري عبــد الــرزاق جاســم ، النظــام االنتخابــي فــي الجزائــر 

، فــي : مجموعــة مؤلفيــن ، النظــم االنتخابيــة فــي العالــم 

،مركــز عمــان لدراســات حقــوق االنســان ، عمــان ، 2007 

، ص 157

يــس« مــن اعــداد 
أ
2ـ مشــروع اردارة االنتخابــات وكلفتهــا »ا

برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي إلدارة الحكــم فــي الــدول 

www.aceproject.org – www.pogar..العربية

 org

دراســة  االنتخابيــة،  النظــم  واخــرون،  ســعد  عبــدو  3ـ 

حــول العالقــة بيــن النظــام السياســي والنظــام االنتخابــي، 

منشــورات الحلبــي الحقوقية،بيــروت لبنان،الطبعــة االولــى 

2005،ص29. 

4ـ عبــدو ســعد، مديــر مركــز بيــروت لالبحــاث والمعلومــات- 

محاضــرة القاهــا بتاريــخ 12-3-2004

قســم  العربية،اعــداد  الــدول  فــي  االنتخابــات  قوانيــن  5ـ 

الدراســات االنتخابيــة والقانونيــة فــي مركــز بيــروت لالبحــاث 

الحقوقية،الطبعــة  الحلبــي  والمعلومات،منشــورات 

لبنــان. االولى2005،بيــروت 

6ـ دليــل الموسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــا تحــول 

اشــكال النظــم االنتخابيــة،2002 

حريتهــا  ضمانــات  االنتخابــات  العبدلــي،  مظلــوم  ســعد  7ـ 

دجلــة،  دار  االولــى،  مقارنة،الطبعــة  دراســة  ونزاهتهــا 

عمــان2009.

http//ar.wikipedia/8ـ ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة

wiki

http//www.alalam. 9ـ موقــع قنــاة العالــم الفضائيــة

 htm.ir/site/iran election6

ثانيا: المصادر االجنبية:
 Denn, Bernard-participation politicque et

1-p186 1986 democratie- these Grenoble

 Cotteret, j.emeri,C.-Les systemes

2-electoraux, Op. Cit.p11
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المقدمة

 لــدى 
ً
كـثــر قبــوال

أ
تعــد االنتخابــات الممارســة اال

و التــي مــا 
أ
شــعوب العالــم ســواء المتقدمــة منهــا ا

زالــت فــي طريــق تحقيــق التنميــة، باعتبارهــا 

الديمقراطيــة  المجتمعــات  بنــاء  ركائــز  احــدى 

فاالنتخابــات  الدولــة،  بنــاء  علــى  تســاعد  التــي 

االفــراد  باختيــار  الشــعب  قيــام  عمليــة  هــي 

ويعــد  باســمهم،  الســلطة  يباشــرون  الذيــن 

االوســط  الشــرق  بلــدان  وائــل 
أ
ا مــن  العــراق 

 وترعــرع فيهــا النظــام البرلمانــي، ففــي 
أ
التــي نشــا

 
ً
حفــل تتويــج الملــك فيصــل االول القــى خطابــا

وضــح فيــه إجــراء االنتخابــات التــي ســيتمخض 
أ
ا

سيســي، وهــذا يــدل ويؤكــد علــى 
أ
عنهــا مجلــس تا

اهميتــه فــي حيــاة االمــة.

المهمــة  المصــادر  البحــث  فــي  وثقنــا  فقــد 

الجلــس  محاضــر  همهــا 
أ
ا ومــن  والرئيســية 

واالعيــان  النــواب  ومجلســي  سيســي 
أ
التا

باالضافــة الــى المذكــرات التــي كان لهــا نصيــب 

علــى   
ً
ايضــا واعتمــدت  البحــث  هــذا  فــي  وافــر 

المصــادر  وعلــى  العراقيــة  الصحــف  بعــض 

بالموضــوع. الصلــة  ذات  العربيــة 

 يطمــح هــذا البحــث ان يلفــت االنتبــاه 
ً
واخيــرا

مــع  باالهتمــام،  جديــرة  نراهــا  جوانــب  الــى 

 
أ
ت او قصــرت فالخطــا

أ
ن اخطــا

أ
التمــاس العــذر ا

والكمــال هلل  االنســان  مــن صفــات  والتقصيــر 

عزوجــل.

:- العهد الملكي
ً
وال

أ
ا

ول
أ
)ـ االنتخابات في عهد الملك فيصل اال

سيسي
أ
ـ المجلس التا

أ
ا

يــوم  فــي  الحســين  بــن  فيصــل  الملــك  علــن 
أ
ا

علــى   
ً
ملــكا ب/))))م، 

آ
))/ا فــي  تتويجــه 

بــه  ســيقوم  عمــل  اول  ن 
أ
بــا العــراق،  عــرش 

اجــراء االنتخابــات التــي ســيتمخض عنهــا قيــام 

 للبالد 
ً
سيسي والذي يضع دستورا

أ
المجلس التا
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ول عمــل اقــوم بــِه هــو مباشــرة 
أ
حيــث قــال : ))ا

سيســي، 
أ
التا المجلــس  وجمــع  االنتخابــات، 

الــذي ســيضع  هــو  ان مجلســها  االمــة  ولتعلــم 

قواعــد  علــى  اســتقاللها  دســتور  بمشــورتي 

ويعيــن  الديمقراطيــة،  السياســية  الحكومــات 

واالجتماعيــة..())(،  السياســية  حياتهــا  اســس 

انتخابــات  اجــراء  عــن  الملــك  اعــالن  ان 

خطــاب  ول 
أ
ا فــي  سيســي 

أ
تا مجلــس  وتشــكيل 

يــدل ويؤكــد علــى اهميــة هــذا  يوجــه للشــعب 

االمــة. حيــاة  فــي  ودوره  المجلــس 

))/تشــرين  فــي  الملكيــة  االرادة  فصــدرت 

سيســي 
أ
التا المجلــس  ليــف 

أ
بتا االول/)))) 

 االنتخابــات فــي )) مــن الشــهر 
أ
علــى ان تبــدا

نتشــرت دعــوة لمقاطعــة انتخابــات 
أ
نفســه،))( فا

رجــال  فتــاوى  بعــض  وصــدرت  المجلــس، 

بتحريــم  وبغــداد  والنجــف  كربــالء  فــي  الديــن 

االشــتراك فيهــا،))( مــا لــم تســتجب الحكومــة 

لغــاء 
أ
با والمتمثلــة  الوطنيــة  الحركــة  لمطاليــب 

المطبوعــات  حريــة  طــالق 
أ
وا العرفيــة  االدارة 

واالجتماعات وســحب المفتشــين البريطانيين 

وطنهــم  الــى  المنفييــن  عــادة 
أ
وا االلويــة  مــن 

ولقيــت  الجمعيــات))(،  ليــف 
أ
بتا والســماح 

والكوفــة  الحلــة  فــي   
ً
وقبــوال  

ً
نجاحــا فتواهــم 

النجــف  فــي  االنتخابيــة  اللجــان  واســتقالت 

الكاظميــة  فــي  الموظفــون  واعلــن  وكربــالء، 

ليــف اللجــان، لذلــك اجلــت 
أ
عــن فشــلهم فــي تا

االنتخابــات.))(

الــذي  الســعدون  المحســن  عبــد  حــاول 

شــكل وزارتــِه االولــى فــي 1)/تشــرين الثانــي/ 

ســاليب 
أ
با المعارضــة  كســب   )((،((((

لمطاليــب  االســتجابة  فقــرر  مرنــة،  سياســية 

فقــد  العامــة،  الحريــات  ميــدان  فــي  الشــعب 

تمتعــت الصحــف فــي عهــده بحريــة نســبية كمــا 

نفت االحــزاب 
أ
ســمح بعقــد االجتماعــات واســتا

نشــاطها.))( المعطلــة  السياســية 

اجــراءات  ثــر 
أ
ا علــى  المعارضــة  حــّدة  خّفــت 

الظــروف  ن 
أ
ا االخيــرة  عتبــرت 

أ
فا الحكومــة، 

االنتخابــات،  الســتئناف  مالئمــة  صبحــت 
أ
ا

وتــم  الملكــي،  القصــر  فــي   
ً
اجتماعــا فنظمــت 

التوصــل فيــه الــى جملــة مــن القــرارات بهــدف 

سيســي،))( 
أ
التا المجلــس  انتخابــات  انجــاز 

بتــداًء 
أ
ا االنتخابــات  اجــراء  الحكومــة  وقــررت 

 انتخــاب 
ً
مــن ))/تمــوز/ ))))م، وتــم فعــال

الثانوييــن.))( المنتخبيــن 

المجلــس  نــواب  انتخــاب  عمليــة  ســفرت 
أ
ا

ت في ))/شباط/ ))))م 
أ
سيسي التي بدا

أ
التا

وانتهــت فــي اذار مــن العــام نفســه عــن تشــكيل 

المجلــس التاسيســي الــذي افتتــح فــي ))/اذار 

والقــى  اعضــاءه )11)(،  عــدد  وكان   ((((/

 
ً
الملــك فيصــل االول خطــاب العــرش، مذكــرا

ن مهمتهــم هــي البــت فــي المعاهــدة 
أ
االعضــاء بــا

الدســتور  واصــدار  البريطانيــة  ـ  العراقيــة 

انتخــاب  قانــون  اصــدار  ثــم  ومــن  العراقــي 

المحســن  عبــد  االعضــاء  النواب،)1)(وانتخــب 
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الحيــدري  وداود  للمجلــس   
ً
رئيســا الســعدون 

الرئيــس.)))( نائبــا  الهاشــمي  وياســين 

ن عملية 
أ
وممــا يالحــظ علــى المجلــس الجديــد بــا

االنتخابــات تمــت مــن دون وجــود احصــاءات 

ســكان  بعــدد  يتعلــق  فيمــا  دقيقــة  رســمية 

التخميــن  علــى  الحكومــة  واعتمــدت  العــراق 
الســكان.)))( عــدد  لتقديــر   

ً
اساســا

ول مجلــس تشــريعي منتخــب فــي 
أ
هكــذا ظهــر ا

ريــخ العــراق المعاصــر بعــد مخــاض عســير، 
أ
تا

 بمباشــرة اعمالــه المكلــف بهــا.
أ
ليبــدا

،موظفيــن  )عســكرين  المثقفــون  شــغل 

اول  فــي  ديــن(  ورجــال  طبــاء 
أ
،ا ،محاميــن 

نســبة  العــراق  ريــخ 
أ
تا فــي  تشــريعي  مجلــس 

))% فــي حيــن شــغل التجــار نســبة ))% وكان 

نصــف المجلــس مــن نصيــب الشــيوخ ومــالك 

مــن   %(1 نســبتهم  كانــت  حيــث  االراضــي 
المجلــس.)))( مقاعــد 

انتخــاب  وقانــون  سيســي 
أ
التا المجلــس  ـ  ب 

النــواب

القانــون  وفــق  التشــريعية  الســلطة  انيطــت 

مــن  والمكــّون  االمــة  مجلــس  الــى  االساســي 

ويضــم  النــواب،  ومجلــس  االعيــان  مجلــس 

الملــك،  يعينهــم   
ً
االعيــان 1) عضــوا مجلــس 

ومــدة العضويــة فــي المجلــس ) ســنوات علــى 
ســنوات.)))( اربــع  كل  نصفهــم  يتبــدل  ان 

المجلــس  باشــر  فقــد  النــواب،  مجلــس  امــا 

انتخــاب  قانــون  لســن  عملــه  سيســي 
أ
التا

النــواب، فبموجــب المــادة )))( مــن القانــون 

االساســي التــي نّصــت علــى ان يكــون )تعييــن 

طريقــة انتخــاب النــواب بقانــون خــاص يراعــى 

فيــه اصــول التصويــت الســري ووجــوب تمثيــل 
االســالمية(.)))( غيــر  االقليــات 

اتمــام  بعــد  العراقيــة  العدليــة  وزارة  عرضــت 

عملهــا فــي وضــع الئحــة مشــروع قانــون انتخــاب 

الــذي  سيســي، 
أ
التا المجلــس  علــى  النــواب، 

قــرر فــي الجلســة )) المنعقــدة فــي ))/تمــوز/ 

)))) تشــكيل لجنــة تدقيــق المشــروع قبــل 

البــدء فــي مناقشــته.)))( قدمــت اللجنــة تقريرهــا 

ولــم  ))/تمــوز/))))م،  فــي  المجلــس  الــى 

يكــن تقريــر اللجنــة علــى قــدر كبيــر مــن الدقــة 

نتيجــًة لضيــق الوقــت، فاللجنــة لــم تتمكــن من 

فحــص المشــروع بــل اكـتفــت بمالحظــة قانــون 

المجلــس  انتخــاب  ونظــام  التركــي،  االنتخــاب 

بعــض  تجــارب  مــن  واســتفادت  سيســي 
أ
التا

علــى  اشــرافهم  عنــد  اكـتســبوها  التــي  اعضائهــا 

الجديــر  مــن  انــه  اال  الســابقة،)))(  االنتخابــات 

كمــا  عملهــا  فــي  راعــت  قــد  اللجنــة  ان  بالذكــر 

لتين اساســيتين، 
أ
ورد فــي مقّدمــة التقريــر مســا

والعبــارات  االحــكام  علــى  المحافظــة  االولــى 

ي 
أ
ا العراقــي،  االساســي  القانــون  فــي  الــواردة 

عــدم تعــارض مــواد الالئحــة الجديــدة مــع مــواد 

ســالمة  حفــظ  والثانيــة  االساســي،  القانــون 
التدخــل.)))( وســائل  مــن  االنتخــاب 
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النــواب  انتخــاب  قانــون  مشــروع  يشــهد  لــم 

المجلــس  داخــل  فــي  حاميــة  مناقشــات 

طــول المناقشــات 
أ
سيســي ، ولعــل ابــرز وا

أ
التا

يتعلــق  كان  مــا  هــو  المجلــس  شــهدها  التــي 

االنتخــاب  فــي  االســالمية  ــف  الطوائـ بحقــوق 

الدوائــر  بتقســيم  المتعلــق  والموضــوع 
مناطــق.)))( ثــالث  الــى  االنتخابيــة 

علــى  التصويــت  تــم  ب/)))) 
آ
)/ا وفــي 

الســاحقة  االكـثريــة  علــى  فحصــل  القانــون 

لعــدد االعضــاء، وقــد احتــوى قانــون انتخــاب 

النــواب لســنة ))))م علــى )) مــادة موزعــة 

واربعــة  عامــة  احــكام  ضّمــت  مقدمــة  علــى 

 االنتخــاب 
أ
فصــول، واهــم مــا جــاء فيــه ان مبــدا

المباشــر،  غيــر  االنتخــاب  اي  درجتيــن  علــى 

مــن  الــف  يمثــل ))  بحيــث  النائــب  ينتخــب 

الســكان، ويجــب ان يكــون قــد بلــغ الثالثيــن 

مــن عمــره وان يكــون مــن دافعــي الضرائــب، 

مــن  يكــون  ان  فيجــب  االول،  المنتخــب  امــا 

الذكــور الذيــن بلغــوا الحاديــة والعشــرين مــن 

العمــر ومــن دافعــي الضرائــب، وينتخــب كل 

ان  ويجــب   ،
ً
ثانيــا  

ً
منتخبــا  

ً
اوال  

ً
منتخبــا  ((1

الخامســة  بلــغ  قــد  الثانــي  المنتخــب  يكــون 
الضرائــب.)1)( دافعــي  ومــن  والعشــرين 

وينتخــب نــواب اضافيــون يمثلــون الطائـفتيــن 

بغــداد  لويــة 
أ
ا فــي  واليهوديــة  المســيحية 

الــى  العــراق  ويقســم  والبصــرة،  والموصــل 

ثــالث مناطــق انتخابيــة وكل لــواء يعتبــر دائــرة 

بالتصويــت  االنتخــاب  ويجــري  انتخابيــة، 

قانــون  اول  وضــع  تــم  هكــذا  الســري،)))( 

ريــخ العــراق المعاصــر.
أ
انتخــاب النــواب فــي تا

جـ ـ انتخابات عام 1924 ـ 1925

النــواب  انتخــاب  قانــون  علــى  المصادقــة  بعــد 

 ،(((( االول/  ))/تشــرين  فــي  ونشــره 

/(( بتعييــن  تقضــي  ملكيــة  ارادة  صــدرت 

لبــدء   
ً
العــام نفســه موعــدا الثانــي مــن  تشــرين 

االوليــن.)))(  المنتخبيــن  قوائــم  انتخابــات 

ت االســتعدادات لخــوض االنتخابــات التــي 
أ
بــدا

نــواب  ســيتمخض عنهــا تشــكيل اول مجلــس 

فــي العــراق، وتحّولــت الــى حــدث سياســي مهــم 

اســتغرقتها  التــي  العديــدة  االشــهر  مــدى  علــى 

مــن  اكبــر  بحيويــة  االنتخابــات  واتســمت   ،

سيســي.)))( 
أ
التا المجلــس  اعضــاء  انتخابــات 

شــتركت فــي هــذه االنتخابــات ســتة احــزاب، 
أ
ا

حــزب  االمــة،  حــزب  النهضــة،  حــزب  هــي 

الحــزب  الديمقراطــي،  الحــزب  االســتقالل، 

ســتثناء حــزب االمــة الــذي 
أ
الوطنــي العراقــي، وبا

كان انشــط االحــزاب فــي المعركــة االنتخابيــة، 

فــي  واضــح  دور  االخــرى  لالحــزاب  يكــن  ولــم 

علــى  قتصــر دورهــا 
أ
ا وانمــا  االنتخابــات  توجيــه 

االنتخابــات.)))( مراقبــة 

لــم تخلــوا نتائــج هــذه االنتخابــات مــن ســلبيات 

عــدم  منهــا  االنتخابيــة،  العمليــة  ســير  رافقــت 

توفــر احصــاءات دقيقــة لســكان العــراق حيــث 
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)/كانــون  فــي   
ً
قــرارا الحكومــة)))(  اصــدرت 

الثانــي/)))) بتشــكيل لجنــة لتدقيــق نفــوس 

تصحيــح  اجــل  مــن  العمــل  مهمتهــا  العــراق، 

التخميــن،  اســلوب  الحاصلــة وفــق  الزيــادات 

مــع   
ً
منســجما الناخبيــن  عــدد  لجعــل  وكذلــك 

عــدد  تحديــد  فــي   
ً
مســبقا الموضوعــة  الخطــة 

االحصائــي  االســلوب  هــذا  لكــن  المقاعــد، 

حيــث  االلويــة  بعــض  لحقــوق   
ً
جحافــا

أ
ا ســبب 

تــم تقليــص عــدد ســكان البصــرة مــن 1)) الــف 

نســمة الــى 1)) الــف نســمة،)))( امــا الســلبية 

الثانيــة فتكمــن فــي تدخــالت كل مــن الحكومــة 

مارســوا  حيــث  البريطانيــة  االعتمــاد  ودار 

ضغوطــات مختلفــة لضمــان وصــول مرشــحيها 
البرلمــان.)))( مقاعــد  الــى 

انتهــت االنتخابــات واعلــن عــن نتائجها النهائية 

فــي ))/حزيــران/))))م حيــث اســفرت عــن 

لــم   
ً
نائبــا  (( بينهــم  مــن  كان  نائبــا   (( فــوز 
سيســي الســابق.)))(

أ
يدخلــوا المجلــس التا

عقــد مجلــس النــواب اول اجتمــاع لــُه فــي تمــوز 

))))م، وانتخــب رشــيد عالــي الكيالنــي،)))( 

 للمجلــس، وصــدرت كذلــك ارادة ملكيــة 
ً
رئيســا

وانتخــب  االعيــان  مجلــس  اعضــاء  بتعييــن 
 لــه.)1)(

ً
يوســف الســويدي رئيســا

دـ انتخابات عام 1928

وزارتــه  الســعدون  المحســن  عبــد  شــّكل 

النــواب،  مجلــس  حــل   
ً
مشــترطا الثالثــة،)))( 

فــي انتخــاب مجلــس جديــد بســبب  والشــروع 

ي لــدى ممثلــي 
أ
عــدم توحيــد الكلمــة واجمــاع الــرا

االحــزاب  اســتقرار  عــدم  الــى  باالضافــة  االمــة، 

السياســية فــي مجلــس النــواب بحيــث انهــا غيــر 

ثابتــة علــى انتهــاج خطــط واضحــة كمــا تتطلــب 

ذلــك الحيــاة النيابيــة، كذلــك لــدى الحكومــة 

عليهــا  الشــعب  بمصالــح  متعلقــة  قضايــا 

اتمامهــا، منهــا المعاهــدة العراقيــةـ  البريطانية، 

وقضيــة  والعســكرية،  الماليــة  واالتفاقيــات 

ملكيــة  ارادة  فصــدرت  الوطنــي،)))(  الدفــاع 

مجلــس  بحــل  الثانــي/))))  فــي ))/كانــون 

النــواب، وفــي )) منــه اصــدرت وزارة الداخليــة 

لويــة العــراق باالســتعداد 
أ
تعليماتهــا لمتصرفــي ا

لخــوض االنتخبــات الجديــدة، فتحفــز الشــعب 

المنافســة،  فــي  الشــرعي  حقــه  الســتعمال 

لكــن الســلطة مارســت كل اســاليب الترغيــب 

والترهيــب لضمــان نجــاح مؤيديها،)))(ويشــير 

تقريــر دار االعتمــاد البريطانــي عــن ذلــك: )).. ال 

 كانــت 
ً
ينكــر ان المخالفــات التــي اجريــت فعــال

كـثيــرة...(( )))(وهنــاك ادلــة علــى ان االنتخابات 

التــي اجرتهــا وزارة عبــد المحســن الســعدون، 

كانــت قــد جــرت بشــكل غيــر طبيعــي، وبلغ من 

تدخــل الحكومــة ان اقتــرح عــدد مــن الناخبيــن 

والمنتخبيــن تعييــن النــواب دون االلتجــاء الــى 
التزويــر.)))(

فمــا كان مــن الملــك فيصــل االول ان اتصــل 

ومــن  منــه   
ً
طالبــا الســعدون  المحســن  بعبــد 
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االجــراءات  واتخــاذ  التدخــل  عــدم  حكومتــه 

الحكومــة  وعلــى  المتجاوزيــن  بحــق  القانونيــة 

اســتمرت  االخيــرة  لكــن  االنتخابــات،  صيانــة 
االنتخابــات.)))( نهايــة  حتــى  نهجهــا  علــى 

النــواب  انتخــاب  تــم  )/ايــار/))))م  وفــي 

عــن  الحكومــة  ونجحــت  الجديــد،  للمجلــس 

 مــن اصــل )))( مقعــد 
ً
فوزهــا بـــ )))( مقعــدا

مــن مقاعــد المجلــس ودعــي المجلــس الــى عقــد 

ــار مــن العــام  اجتمــاع غيــر اعتيــادي فــي ))/اي

خطــاب  االول  فيصــل  الملــك  والقــى  نفســه، 

العــرش، وبعدهــا انتخــب النــواب عبــد العزيــز 
لمجلســهم.)))(  

ً
رئيســا القصــاب 

نتخابات عامي 1930 و 1932م هـ ـ اإ

عهــد الملــك فيصــل االول الــى نــوري الســعيد 

بتشــكيل وزارتــه االولــى حيــث شــّكلها فــي ))/

اذار/1)))، وكان هدفــه االول عقــد معاهــدة 

بيــن  العالقــات  مــع بريطانيــا لتنظيــم  جديــدة 

نجــزت الــوزارة مهمتهــا بالتوقيــع 
أ
البلديــن،)))( فا

فــي 1)/حزيــران/ 1))) علــى نــص المعاهــدة 

البريطانييــن  علــى  ســتعرض  التــي  الجديــدة، 
لغــرض تصديقهــا.)))(

 
ً
لــم يكــن رئيــس الــوزراء نــوري الســعيد مطمئنــا

عــزم  لــذا  البرلمــان،  داخــل  المعاهــدة  علــى 

انتخابــات  وإجــراء  المجلــس  حــل  علــى  العقــد 

جديــدة يضمــن خاللهــا وصــول اغلبيــة مؤيــدة 

ن الرغبــة فــي حــل 
أ
للمعاهــدة،)1)( بينمــا اعلــن ا

مجلــس  انتخــاب  يتــم  حتــى  النــواب  مجلــس 

الشــعب  ي 
أ
را علــى  الوقــوف  اجــل  مــن  جديــد 

على اســاس قبول المعاهدة او رفضها.)))(وبعد 

مــرور يــوم واحــد علــى توقيــع المعاهــدة صــدرت 

بحــل  )/تمــوز/1)))  فــي  ملكيــة  ارادة 

 
ً
المجلــس النيابــي، وحــدد يــوم 1) منــه موعــدا

لبــدء االنتخابــات علــى ان يتــم انجازهــا فــي مــدة 
الشــهرين.)))( تتجــاوز  ال 

قبــل  مــن   
ً
واســعا  

ً
تدخــال االنتخابــات  شــهدت 

مثيــل،  لــه  يســبق  لــم  ســلوب 
أ
وبا الحكومــة 

وعلــى  لهــا،  مــوال  مجلــس  انتخــاب  لضمــان 

الثانونييــن  المنتخبيــن  انتخــاب  تــم  فقــد  كل 

فــي معظــم االلويــة علــى الرغــم مــن االنتقــادات 

يــوم  وعّيــن  الشــديدة،)))(  المعارضــة  واجــواء 

النتخــاب   
ً
موعــدا  (((1 االول/  1)/تشــرين 

وزارة  منصــب  الســعيد  نــوري  فتقلــد  النــواب، 

الداخليــة وكالــًة ليديــر االنتخابــات بنفســه،)))( 

وبهذا االســلوب تمكنت حكومة نوري الســعيد 

من انهاء االنتخابات لصالحها، حيث حصلت 

 مــن اصــل )) مقعــد 
ً
الحكومــة علــى )) مقعــدا

يؤلــف  ممــا  النــواب،)))(  مجلــس  مقاعــد  مــن 

).))% مــن مجمــوع اعضــاء المجلــس الجديــد 

االكـثريــة  موافقــة  لضمــان  تكـفــي  نســبة  وهــي 
مــن االصــوات الي مشــروع.)))( الســاحقة 

)/تشــرين  يــوم  النــواب  مجلــس  افتتــح 

االول  فيصــل  الملــك  والقــى   (((1 الثانــي/ 

امــام  خطبــة  اطــول  وكان  العــرش،  خطــاب 
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المؤسســة التشــريعية، وادى النــواب اليميــن 

العســكري  جعفــر  انتخــاب  وتــم  الدســتوري، 
المجلــس.)))( لرائســة 

هكــذا جــاءت نتائــج االنتخابــات بالصــورة التــي 

الســعيد،  نــوري  الحكومــة  رئيــس  لهــا  رســمها 

المقاعــد  اقــل  علــى  المعارضــة  حصلــت  فقــد 

 فــي 
ً
 كبيــرا

ً
بينمــا اعطــت لنــوري الســعيد نفــوذا

المجلــس الــذي ضــم انصــاره ومؤيديــه، وكان 

هدفــه االســاس الحصــول علــى موافقــة اغلبيــة 

اعضــاء المجلــس لتصديــق المعاهــدة العراقيــة 

لســنة 1))). البريطانيــة  ـ 

بعــد  العــراق  ان  االول  فيصــل  الملــك  راي 

تنفيــذ  بموجــب  االســتقالل  علــى  حصولــه 

فــي عصبــة   
ً
معاهــدة 1)))م ودخولــه عضــوا

االمم عام ))))م، ان يسير في حياة جديدة 

علــى نهــج جديــد فالبــد مــن اجــراء تعديــالت فــي 

سياســة الدولــة، وان وزارة نــوري الســعيد قــد 

الــى  الــوزارة  بتشــكيل  فعهــد  مهمتهــا،  انتهــت 

ناجــي شــوكت،)))( وكانــت اولــى مهــام الــوزارة 

انتخابــات  جــراء 
أ
وا النــواب  مجلــس  حــل  هــو 

الداخليــة  وزارة  اصــدرت  حيــث  جديــدة، 

فــي  بالشــروع  االلويــة  متصرفــي  الــى  اوامرهــا 
االنتخابــات فــي 1)/كانــون االول/ )))). )))(

االنتخابــات  الحســني،  الــرزاق  عبــد  ويصــف 

: )بوشــر فيهــا »اي االنتخابــات« فــي جــو 
ً
قائــال

معظــم  ان  حتــى  والســكينة،  بالهــدوء  مشــبع 

.)..
ً
شــيا عنهــا  يســمعون  ال  كانــوا  االهليــن 

اجرتهــا  التــي  االنتخابــات  ان  القــول  ويمكــن 

بيــن  الموازنــة  مــن  نــوع  عــن  اســفرت  الــوزارة 

مختلــف االحــزاب القائمــة، انتهــت االنتخابــات 

بتشــكيل مجلــس النــواب الــذي عقــد اجماعــه 

االول فــي )/اذار/ ))))، وانتخــب النــواب 
لمجلســهم.)1)(  

ً
رئيســا المدفعــي  جميــل 

نالحــظ ممــا ســبق ان العــراق شــهد فــي فتــرة 

تولــي الملــك فيصــل االول عــرش العــراق مــن 

خمســة  اجــراء   ،  (((( عــام  وحتــى   ((((

عمليــات انتخابيــة اســفرت عــن والدة مجلــس 

للنــواب. مجالــس  و)  سيســي 
أ
تا

2ـ االنتخابــات النيابيــة فــي عهــد الملــك غــازي 

االول 

 علــى العــراق فــي )/
ً
تــوج الملــك غــازي ملــكا

ايلــول/)))) بعــد وفــاة والــده الملــك فيصــل 

جــودت  علــي  شــكل  وعندمــا  االول،)))( 

االيوبــي)))( وزارتــه فــي ))/اب/))))، اســرع 

جــراء 
أ
با والشــروع  النــواب  مجلــس  حــل  فــي 

جديــدة.)))( انتخابــات 

مــن  ســافر  تدخــل  االنتخابــات  هــذه  شــهدت 

انتخــاب  دور  جــاء  فعندمــا  الحكومــة،  قبــل 

مــن  معظمهــم  فــكان  الثانوييــن،  المنتخبيــن 

 للســلطة 
ً
موظفــي الحكومــة، وممــن كان مواليــا

الــرزاق  عبــد  ويشــير  لسياســتها،   
ً
مؤيــدا او 

الحســني،)))( عندمــا تحــدث معــه رئيس الوزراء 

علــي جــودة االيوبــي عــن االنتخابــات فــي العــراق 
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: ))الحــق 
ً
ودرجــة تدخــل الحكومــة فيهــا قائــال

ان الحيــاة النيابيــة افســدت العــراق لســببين؛ 

طــالب  وكـثــرة  النــواب،  انتخــاب  قانــون 

نــه 
أ
النيابــات، امــا مــن جهــة قانــون االنتخــاب فا

فيــه،  للتدخــل  واســعا   
ً
مجــاال الســلطة  اعطــى 

الــى التعييــن اقــرب  ن النيابــات كانــت 
أ
حتــى ا

منهــا الــى االنتخــاب، وامــا مــن جهــة النيابــات 

نتــم تعلمــون ان عددهــا محــدود، فــي حيــن 
أ
فا

فــي  قــام  فلــو  يتجــاوزون االلفيــن،  ان طالبهــا 

لويــة، 
أ
اال فيــه  تمثــل  تشــريعي  مجلــس  البــالد 

بقــى، وخلصــت الحكومــة 
أ
 وا

ً
لــكان ذلــك خيــرا

ذلــك  مــن  يتبيــن  االنتقــادات((  مــن  نفســها 

االنتخــاب،  فــي  الحكومــة  تدخــل  بوضــوح 

 
ً
وعملــت الحكومــة علــى جعــل الصحفييــن نوابــا

 
ً
فــي مجلســها فــكان صاحــب جريــدة البــالد نائبــا

العالــم  جريــدة  وصاحــب  البصــرة،  لــواء  عــن 

وصاحــب  الموصــل  لــواء  عــن  نائبــا  العربــي 

الكــوت،  لــواء  عــن   
ً
نائبــا االســتقالل  جريــدة 

مــن  هــذا  بعملهــا  الشــعب  الحكومــة  فحرمــت 

البريطانــي  الســفير  الناطقة.)))(يصــف  الســنته 

 :
ً
قائــال االنتخابــات  فــي  الحكومــة  تدخــل 

اجريــت  التــي  العامــة  االنتخابــات  ))اســفرت 

فــي اوائــل كانــون االول ))))م، عــن اغلبيــة 

علــي  الــوزراء  رئيــس  عليهــا  حصــل  ســاحقة 

جــودة بــك وحزبــه فــي مجلــس النــواب وحينمــا 

اجتمــع البرلمــان فــي مطلــع الســنة الجديــدة، 

كان هــؤالء يعتقــدون ان موقفهــم قــوي، وهــم 

اثارهــا  التــي  الشــخصية  المــرارة  يدركــوا  لــم 

ســتبعادهم مــن المجلــس كـثيريــن مــن زعمــاء 
أ
با

االحــزاب والفــات االخــرى، وال فهمــوا االســتياء 

الواســع الــذي جلبــوه النفســهم بفرضهــم علــى 

مــن   
ً
عــددا االلويــة  فــي  االنتخابيــة  المناطــق 

الــذي  اولئــك  بغــداد  مــن  التافهيــن  النكــرات 

ادى انتخابهــم الــى حرمــان رجــال لهــم مكانــة 
)((( مقاعدهــم((.  فــي  محليــة 

/(( فــي  االول  اجتماعــه  المجلــس  عقــد 

الملــك  القــاء  وبعــد  االول/))))م،  كانــون 

خطــاب العــرش انتخــب النــواب رشــيد الخوجــة 

االســاليب  ان  يالحــظ  لمجلســهم،)))(   
ً
رئيســا

تلــك  نفــس  فــي االنتخابــات هــي  اتبعــت  التــي 

االنتخابــات  فــي  طبقــت  التــي  االســاليب 

الســابقة، حيــث اســهمت الــوزارات فــي افســاد 

فــي  تعديــالت  اجــراء  دون  االنتخــاب  عمليــة 

وتطويرهــا. االنتخابيــة  والقوانيــن  االنظمــة 

فــي  الهاشــمي حكومتــه  ياســين  شــكل  عندمــا 

ارادة  ســتصدار 
أ
با نجــح  ))/اذار/))))م، 

ملكيــة بحــل مجلــس النــواب واجــراء انتخابــات 

مجلــس  مقاعــد  عــدد  زيــد  حيــث  جديــدة، 

 الــى )1) نائبــا، نتيجــة 
ً
النــواب مــن )) نائبــا

انتخــاب  وتــم  العــراق،  ســكان  عــدد  لزيــادة 

نــواب المجلــس الجديــد فــي )/اب/))))م، 
 للمجلس الجديد.)))(

ً
واصبــح محمــد زكي رئيســا

فــي  يشــير  بغــداد  فــي  البريطانــي  الســفير  امــا 

النــواب  مجلــس  مقاعــد  زيــادة  عــن  تقريــره 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 29

النــواب  عــدد  زادت  قــد  الحكومــة  ان   (:
ً
قائــال

ة انصارهــا 
أ
بصــورة مقصــودة لتتمكــن مــن مكافــا

مراكــز  يحتلــون  ممــن  غيرهــم  اســتبعاد  بــدون 

عشــائرية او فــي الحيــاة العامــة تجعــل وجودهم 
فيــه((.)))(  

ً
مرغوبــا المجلــس  فــي 

ياســين  وزارة  ان  علــى  النتــاج  دلــت  لقــد 

اتبعتهــا  التــي  الطــرق  نفــس  اتبعــت  الهاشــمي 

بقيــة الــوزارات فــي جميــع المجالــس النيابيــة، 

اقــل  االنتخبــات  هــذه  فــي  تدخلهــا  كان  وان 

ودّون  الــوزارات،  بقيــة  تدخــل  مــن  واخــف 

عبــد الــرزاق الحســني،)1)( مالحظاتــه عــن هــذه 

االنتخابــات:ـ

)ـ ان القبائــل تمثلــت فــي هــذا المجلــس افضــل 

مــن تمثيلهــا فــي المجالــس الســابقة.

مــن   
ً
تمثيــال كـثــر 

أ
ا الجديــد  المجلــس  ان  )ـ 

المجتمــع. لطبقــات  الســابقة  المجالــس 

)ـ اصبــح معظــم اصحــاب الصحــف السياســية 

الشــعب  فحــرم  الجديــد،  المجلــس  فــي   
ً
نوابــا

ممــن ينطــق بلســانه او ينتقــد ســلوك الحكومــة 

فــي ادارة شــؤون البــالد.

ولكــن المجلــس لــم يســتمر فــي عملــه اذ حــل 

وصــدرت ارادة ملكيــة بتعييــن يــوم 1)/كانــون 

 لبــدء العمليــة االنتخابيــة 
ً
االول/)))) موعــدا

فــي عهــد وزارة حكمــت ســليمان،)))( وفــي 1)/

المجلــس  نــواب  انتخــاب  تــم  شــباط/)))) 

لوفــة حيــث تــم اختيارهــم 
أ
الجديــد بالطــرق الما

فخــر  وانتخــب  الحكومــة  اعضــاء  قبــل  مــن 

الديــن جميــل رئيســا لمجلــس النواب.)))(بعــد 

ان قــدم حكمــت ســليمان اســتقالت حكومتــه 

بعــده  مــن  شــكلها  ))/اب/))))م،  فــي 

جميــل المدفعــي،)))( الــذي كان مــن اولويــات 

واجــراء  النــواب  مجلــس  حــل  حكومتــه 

انتخابــات جديــدة، وبعــد اصــدار ارادة ملكيــة 

ت االســتعدادات لالنتخــاب وشــكل 
أ
بحلــه، بــدا

االول/  ))/كانــون  فــي  الجديــد  المجلــس 

))))، كان تدخــل الحكومــة فــي االنتخابــات 

 لبلــوغ عناصرهــا الــى المجلــس 
ً
 وواضحــا

ً
ســافرا

بعد ابعاد العناصر المعروفة بميولها اليســارية 

ويشــير  الجيــش  المجلــس  فــي  يمثــل  لــم  كمــا 

تدخــالت  حــول  الحســني،)))(  الــرزاق  عبــد 

كـثــرة  مــن  العراقيــون  : ))ضــج 
ً
قائــال الحكومــة 

التالعبــات الحكوميــة فــي االنتخابــات النيابيــة 

العامــة حتــى حملهــم هــذا التالعــب علــى الزهــد 

عــن  االبتعــاد  وعلــى  االنتخابــات،  هــذه  فــي 

الحيــاة البرلمانيــة، حيــث كانــت مقدمــات هــذا 

الريبــة..((  مــن  جــو  فــي  تمــت  قــد  االنتخــاب 

وعقــد المجلــس اجتماعــه االعتيــادي فــي ))/

النــواب  وانتخــب  ))))م،  االول/  كانــن 
لمجلســهم.)))(  

ً
رئيســا مخلــص  مولــود 

تولــي  فتــرة  فــي  شــهد  العــراق  ان  لنــا  يتبيــن 

عــام  منــذ  العــراق  عــرش  االول  غــازي  الملــك 

اربعــة  اجــراء   ،(((( عــام  وحتــى   ((((

عمليــات انتخابيــة، وان حــل المجلــس واجــراء 

انتخابــات جديــدة اصبحــت ســنة تســير عليهــا 
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تشــكيلها. عنــد  وزارة  كل 

له
آ
3ـ االنتخابات في عهد الوصي عبد اال

تولــى الملــك فيصــل بــن غــازي عــرش العــراق 

والــده  وفــاة  بعــد  الثانــي  فيصــل  ســم 
أ
با

فــي )/نيســان/  ســيارة  بحــادث  غــازي  الملــك 

))))،)))( ولمــا كان الملــك الجديــد لــم يبلــغ 

ســن الرشــد القانونيــة اصبــح خالــه االميــر عبــد 
الملــك.)))( علــى   

ً
وصيــا لــه 

آ
اال

ة الــوزارة 
أ
نســحاب هيــا

أ
كانــت التقاليــد تقضــي با

ملــك  الــى  العــرش  انتقــال  عنــد  الحكــم  مــن 

جديد، فقدم نوري الســعيد اســتقالت حكومته 

فــي  فــي )/نيســان/ ))))، واعــاد تشــكيلها 

اعمــال  اولويــات  مــن  وكانــت   ، نفســه  اليــوم 

صــدرت وزارة 
أ
الــوزارة حــل مجلــس النــواب، فا

الداخليــة اوامرهــا الــى متصرفــي االلوية للشــروع 

المنتخبيــن  انتخــاب  فجــرى   ، باالنتخابــات 

الثانوييــن فالنــواب، وصــدرت االرادة الملكيــة 

النــواب  وانتخــب  لالجتمــاع  المجلــس  بدعــوة 
 لهــم.)))(

ً
مولــود مخلــص رئيســا

التــي نصــت  القانونيــة  المــدة  اكمــل المجلــس 

عليهــا المــادة )) مــن القانــون االساســي، وهــو 

وصــدرت  االربعــة،  دوراتــه  اتــم  مجلــس  اول 

 (((( )/حزيــران/  فــي  الملكيــة  االرادة 

لالنتخــاب،  االســتعداءات  ت 
أ
وبــدا بحلــه، 

وتــم انتخــاب المنتخبيــن الثانوييــن فــي نهايــة 

فــي  النــواب  انتخــاب  وتــم  عــام ))))م،  اب 

فــكان  نفســه،  العــام  فــي  االول  )/تشــرين 

معظمهــم مــن النــواب الســابقين، امــا االعضــاء 

وتدخــل   ،
ً
نائبــا  (( عددهــم  فــكان  الجديــد 

 فــي عمليــة االنتخــاب حيــث 
ً
الحكومــة واضحــا

تعــاون رئيــس الــوزراء نــوري الســعيد مــع وزيــر 

خارجيتــه صالــح جبــر علــى اعــداد قوائــم باســماء 

المواليــن لهمــا، لكــن االخيريــن تفاجــا باعــداد 

لــه، 
آ
اال عبــد  الوصــي  قبــل  مــن  اخــرى  قوائــم 

فــي  ينجحــا  فلــم  عليهــا  االعتــراض  فحــاوال 

مســعاهما وفــي النهايــة تمــت تســوية المشــكلة 

الذيــن  معظــم  عــن  الســعيد  نــوري  بتنــازل 

المجلــس  فــي  دخالهــم 
أ
با يرغــب  الوصــي  كان 

الجديد،)))(وعقــد المجلــس اجتماعــه االول فــي 

النــواب  وانتخــب  االول/))))م  )/تشــرين 
)(1( لمجلســهم.   

ً
رئيســا جــي  الباجــه  حمــدي 

ثــر 
أ
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة الــذي تا

الســويدي  توفيــق  شــكل   ، بظروفهــا  العــراق 

اعمالهــا  باكــورة  وكانــت  الثانيــة،)))(  وزارتــه 

فــي  الصــادر  النــواب  انتخــاب  قانــون  تعديــل 

مــن كبــار  عــام ))))، حيــث شــكلت لجنــة 

رجــال الدولــة، ووضعــوا الئحــة قانــون جديــد 

كانــت  ممــا  اصغــر  االنتخابيــة  الدائــرة  يجعــل 

انتخابيــة  دائــرة  يعتبــر  اللــواء  كان  اذ  عليــه، 

واحــدة، فقســم الــى عــدة دوائــر، ورفــع القانــون 

الجديــد عــدد النــواب فــي المجلــس الــى ))) 

 فــي )) 
ً
،)))( واقرهــا مجلــس االعيــان ايضــا

ً
نائبــا

نفســه.)))( الشــهر  مــن 
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وعليــه رغبــت الحكومــة بحــل مجلــس النــواب 

للقانــون   
ً
وفقــا المجلــس  انتخــاب  جــراء 

أ
ال

الملكيــة بحــل  الجديــد، وبعــد اصــدار االرادة 

تجــري  االنتخــاب  عمليــة  ت 
أ
بــدا المجلــس، 

اســتقالة  مــن  الرغــم  علــى  ملمــوس  بنشــاط 

الحكومــة  تدخــل  الوزراء،)))(بســبب  بعــض 

مقاطعــة  االحــرار  حــزب  وقــرر  االنتخابــات  فــي 

بيانــه:  تضمنهــا  التــي  لالســباب  االنتخابــات 

الســعيدية  الــوزارة  فــي  الحــزب  )اشــترك 

التاســعة، لمســاعدتها فــي مهمــة تنفيــذ قانــون 

حــرة  انتخابــات  باجــراء  الجديــد،  االنتخابــات 

مــدة  مضــي  بعــد  ولكــن  التدخــل  مــن  ســالمة 

االنتخــاب  عمليــات  فــي  والشــروع  وجيــزة، 

بعــض  مــن  التدخــل  بــوادر  ظهــرت  االولــى، 

مراكزهــم  اســتعملوا  الذيــن  المســؤولين 

ثيــر علــى ســير 
أ
الرســمية ونفــوذ الحكومــة، للتا

اصــر  الــوزراء  رئيــس  ان  اال   )((( االنتخــاب..( 

فــي  للحكومــة  تدخــل  اي  يوجــد  ال  انــه  علــى 

االنتخابــات، وحــذت االحــزاب العراقيــة وهــي 

االســتقالل،  حــزب  الوطنــي،  االتحــاد  حــزب 

حــزب الوطنــي الديمقراطــي، حــزب الشــعب، 

حــزب  حــذو  االنتخابــات  فــي  شــاركت  التــي 

 
ً
نســحبت مــن االنتخابــات احتجاجــا

أ
االحــرار فا

ييد 
أ
علــى التدخــل الســافر مــن قبــل الحكومــة لتا

االحــزاب  علــى  الخنــاق  وتضيــق  مناصريهــا 
مرشــحيها.)))( ومضايقــة 

النــواب  مجلــس  وشــكل  االنتخابــات  انتهــت 

حسب رغبة الحكومة فعقد المجلس اجتماعه 

))/اذار/))))م،  فــي  االعتيــادي  غيــر 

 
ً
وانتخــب النــواب عبــد العزيــز القصــاب رئيســا

)(( لمجلســهم.)

حــل هــذا المجلــس فــي 1)/شــباط/))))م، 

وكان الســبب فــي ذلــك رغبــة الشــعب الجــراء 

لهــم   
ً
تمثيــال اكـثــر  ليكــون  جديــدة  انتخابــات 

ت االســتعدادات 
أ
مــن المجلــس الســابق، وبــدا

التدخــل  صــورة  وتكــررت  لالنتخابــات، 

الحكومــي لضمــان فــوز عناصرهــا المؤيــدة لهــا، 

حيث حدثت بعض المعارك بين المتنافسين 

راح ضحيتهــا عشــرات مــن القتلــى وعكــرة ســير 

االنتخابــات،)))( وعلــى كل تــم انتخــاب النــواب 

 منهــم يتم 
ً
والبالــغ عددهــم ))) وكان )) نائبــا

انتخابيهــم الول مــرة وان االحــزاب السياســية 

، بســبب 
ً
عــداد ضئيلــة جــدا

أ
القائمــة تمثلــت با

ي 
أ
بــا لالحــزاب  ومضايقتهــا  الحكومــة  تدخــل 

شــكل مــن االشــكال لعــدم ضمــان فوزهــم فــي 

العزيــز  عبــد  النــواب  وانتخــب  االنتخابــات، 
لمجلســهم.)))(  

ً
رئيســا القصــاب 

كمــل المجلــس مدتــه القانونيــة فوجــب حلــُه، 
أ
ا

فصدرت االرادة الملكية بعد عودة الوصي عبد 

له من ســفره في ))/تشــرين االول/ )))) 
آ
اال

بحــل المجلس والشــروع باالنتخابات.)1)(

مذكــرات  السياســية)))(  االحــزاب  قدمــت 

باجــراء  فيــه،  تطالــب  لــه 
آ
اال عبــد  الوصــي  الــى 

وتعديــل  واقتصاديــة  سياســية  اصالحــات 
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باالنتخــاب  واالخــذ  االساســي  القانــون 

لمجلــس  حــرة  انتخابــات  واجــراء  المباشــر، 

وطنيــة  عنــه حكومــة  وتنبثــق  الشــعب  يمثــل 

ترتضيهــا اكـثريــة الشــعب، واطــالق الحريــات 

االســتعدادات  ت 
أ
بــدا السياســية،)))(وعندما 

ان  السياســية  لالحــزاب  ظهــر  لالنتخابــات، 

فكــرة تعديــل قانــون االنتخــاب بعيــدة المنــال 

جلــب  فــي  ترغــب  تــزال  مــا  الحكومــة  وان 

العناصــر المؤيــدة لسياســتها، فقــررت االحــزاب 

الــى  الشــعب  ودعــت  االنتخابــات  مقاطعــة 
احباطهــا.)))( علــى  العمــل 

 
ً
بيانــا تصــدر  ان  الحكومــة  ت 

أ
فــرا الوضــع  زم 

أ
تــا

 
أ
ن تتبنــى مبــدا

أ
 عاهــدت فيــه الشــعب بــا

ً
رســميا

االنتخــاب المباشــر وانهــا قــررت تشــكيل لجنــة 

تضــم رجــال مــن القانــون واالدارة وان يســاهم 

فيهــا ممثلــون مــن االحــزاب لتقــوم بانجــاز الئحة 
هــذا القانــون.)))(

لقــد عجــل االســراع فــي وضــع قانــون االنتخــاب 

النــواب بصــورة مباشــرة حادثــة، وهــي تظاهــرة 

والكيميــاء  الصيدلــة  كليــة  طلبــة  بهــا  قــام 

الطالــب  فيــه  يعتبــر  قــرار  اصــدار  حــول 

كافــة  فــي   
ً
معيــدا الــدروس  بعــض  فــي  المعيــد 
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حتــى  المظاهــرات  المواد،)))(واشــتدت 

والحقــوق  الطــب  كليــات  طلبــة  بهــم  التحــق 

والتجــارة، وحصلــت اصطدامــات بين الشــرطة 

والمتظاهريــن ادت الــى حــدوث عــدة اصابــات 

والجرحــى  القتلــى  مــن  عــدد  اثرهــا  علــى  ســقط 

وتطــور موقــف الطلبــة مــن الجانــب العلمــي الــى 

الجانــب السياســي، فقدمــوا مطاليبهــم واهمهــا 

ســاس 
أ
كا المباشــر  باالنتخــاب  االخــذ  وجــوب 

باالصالحــات  والقيــام  القادمــة  لالنتخابــات 
الداخليــة.)))(

تدهــور الوضــع االمنــي فــي بغــداد فلــم تســتطع 

وقدمــت  االضــراب،  انهــاء  مــن  الشــرطة 

الوصــي  ســتعان 
أ
فا اســتقالتها،)))(  الحكومــة 

محمــود  الديــن  نــور  الجيــش  اركان  برئيــس 

الجديــدة،)))(  الحكومــة  شــكل  الــذي 

علــن االخيــر االحــكام العرفيــة والغــى اجــازة 
أ
فا

االحــزاب وعطــل الصحــف،)))( وشــكل لجنــة 

العــداد الئحــة قانــون انتخــاب النــواب بصــورة 

مباشــرة، وبالفعــل اتمــت اللجنــة مهمتهــا بعــد 

مــن  فــي كل  اطالعهــا علــى قوانيــن االنتخــاب 

مرســوم  وصــدر  وتركيــا  وســوريا  ولبنــان  مصــر 

رقــم ))( لســنة ))))م فــي كانــون االول عــام 
))))م.)))(

جــرت االنتخابــات وفــق المرســوم الجديــد فــي 

))/ كانــون الثانــي/ ))))م، ويصــف جميــل 

اعتقــد  ))انــا   :  
ً
قائــال االنتخابــات  المدفعــي، 

جــرت  المباشــرة  الغيــر  االنتخابــات  بعــض  ان 

احســن مــن االنتخابــات المباشــرة((،)1)(بينما 

ن 
أ
بــا نــور الديــن محمــود  الــوزراء  اعلــن رئيــس 

الحيــاد  بــكل معنــى  الحكومــة كانــت محايــدة 

بــل  مزيفــة  تكــن  لــم  االنتخابــات  ن 
أ
بــا واشــار 

)((( المرعيــة.  القوانيــن  جــرت حســب 

عقــد المجلــس الجديــد اجتماعــه فــي ))/كانون 
الدكـتــور  النــواب  وانتخــب  ))))م،  الثانــي/ 

 لمجلســهم. )))(
ً
فاضــل الجمالــي رئيســا

الملــك  عهــد  فــي  النيابيــة  االنتخابــات  4ـ 

الثانــي فيصــل 

تولــى الملــك فيصــل الثانــي ســلطاته الدســتورية 

الرشــد  ســن  لبلوغــه  )/ايــار/))))م،  فــي 

القانونيــة،)))( واصبــح االميــر عبــد االلــه ولــي 

 
ً
عهــده الــذي تنافــس مــع نــوري الســعيد تنافســا

وكان  البــالد،  فــي  الحكــم  شــؤون  فــي  قوًيــا 

مجلــس النــواب هــو الــذي يمنــح الســلطة لمــن 
نــوري  ب 

أ
دا لذلــك  اعضــاءه،  علــى  يســيطر 

الســعيد علــى ان تكــون اكـثريــة مجلــس النــواب 

فــي  تباعــه، ويبــدو ان االميــر عبــد االلــه 
أ
ا مــن 

هــذه المــرة اراد ان يقصــي نــوري الســعيد مــن 

 مــن التوازن بين الكـتل 
ً
المجلــس ويخلــق شــيا

ســند رائســة 
أ
النيابيــة ليكــون هــو مركــز الثقــل، فا

الــوزارة الــى ارشــد العمــري، ولــم تضــم الــوزارة 
اي شــخص مــن المواليــن للســعيد. )))(

كانــت باكــورة اعمــال وزارة العمــري حل مجلس 

ســتعدت 
أ
جــراء انتخابــات جديــدة، فا

أ
النــواب وا
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االنتخابــات  لخــوض  السياســية  االحــزاب 

وطنيــة،  جبهــة  فــي  المعارضــة  وتجمعــت 

ويصــف الشــيخ علــى الشــرقي الوزيــر بــال وزارة 

فــي حكومــة ارشــد العمــري، تدخــل الحكومــة 

يديــر   ، كان  العمــري  رشــد 
أ
ا ان   ((  :

ً
قائــال

االنتخابــات فــي الظاهــر بصفــة حياديــة ولكــن 

معمــل الترشــيح كان فــي غرفــة رئيــس الديــوان 

كـثريــة 
أ
با المجــيء  المحاولــة  وكانــت  الملكــي، 

بالطيــة، حتــى اتــم االنتخابــات حســب الخطــة 

الديــوان  رئيــس  ينفــي  بينمــا  المرســومة..(()))( 

حمــد مختــار بابــان تدخــل الحكومــة 
أ
الملكــي ا

ارشــد  ))ان  يقــول:  حيــث  االنتخابــات  فــي 
حســن قيــام..((.)))(

أ
العمــري قــام باالنتخابــات ا

ــت الحــوادث ان االنتخابــات لــم تخــل مــن 
ّ
دل

الوطنيــة  الجبهــة  ورفعــت  حكومــي،  تدخــل 

فيــه  وضحــت 
أ
ا الداخليــة  وزيــر  الــى  كـتــاب 

همهــا تدخــل 
أ
انتقاداتهــا حــول االنتخابــات كان ا

الحكومــة وقصــر مــدة االنتخــاب ومنــع الحكومة 

االجتماعــات االنتخابيــة االمــر الــذي ضّيــق علــى 

المرشــحين مجــال ممارســة حقوقهــم باالتصــال 
بالجمهــور.)))(

/(( فــي  اجتماعــه  النــواب  مجلــس  عقــد 

تمــوز/))))، والقــى الملــك خطــاب العــرش 

 
ً
 فيــه الحالــة السياســية فــي البالد ومرحبا

ً
شــارحا

بالنــواب الجــدد، وانتخــب عبــد الوهاب مرجان 
للمجلــس.)))(  

ً
رئيســا

المجلــس  وتشــكيل  االنتخابــات  انهــاء  بعــد 

اســتقالت  العمــري  ارشــد  الــوزراء  رئيــس  قــدم 

ان  علــى  المصــادر  وتشــير  حكومتــه،)))( 

للســفير البريطانــي فــي بغــداد يــد فــي ذلكحيــث 

: ))البــد 
ً
تكلــم مــع االميــر عبــد االلــه بشــدة قائــال

 )(11( الوضــع..((  ليتــدارك  نــوري  جلــب  مــن 

يرضــوا  لــم  البريطانييــن  ان  مــن  واضــح  هــذا 

رشــد 
أ
عــن االنتخابــات التــي قامــت بهــا حكومــة ا

ن الوضــع الجديــد فــي المجلــس لمــا 
أ
العمــري وا

 علــى 
ً
يحملــه مــن نــواب معارضيــن كان خطــرا

العــراق. فــي  البريطانيــة  السياســة 

الســعيد،  نــوري  الــى  الــوزارة  اســندت  لذلــك 

النــواب  مجلــس  بحــل  ليفهــا 
أ
تا شــترط 

أ
ا الــذي 

فــي  ت 
أ
بــدا التــي  جديــدة،  انتخابــات  جــراء 

أ
وا

بعــض  فقاطعتهــا  ))/ايلــول/))))م، 

االحــزاب وقــرر االســهام فيهــا البعــض االخــر، 

االنتخابــات  هــذه  فــي  الســلطة  تدخــل  وظهــر 

الجديــد  المجلــس  اجتمــع  البدايــة،))1)(  منــذ 

فــي ))/ايلــول/))))م، والقــى الملــك عنــد 

وبعدهــا  العــرش  خطــاب  المجلــس  افتتــاح 

 
ً
رئيســا مرجــان  الوهــاب  عبــد  النــواب  انتخــب 

)(1( ( لمجلســهم.

العــراق  بيــن  اتحــاد  قيــام  ))))م  عــام  شــهد 

واالردن عــرف باالتحــاد العربي،))1)(حيــث تــم 

اجــل  مــن  العراقــي  القانــون االساســي  تعديــل 

الســماح بقيــام االتحــاد، وتنــص المــادة ))) 
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الموافقــة  بعــد  تعديــل  اي  ان  لقانــون،  ا  مــن 

عليــه بحــل مجلــس النــواب وينتخــب مجلــس 

جديــد، وعليــه صــدرت ارادة ملكيــة فــي ))/

اذار/))))م، بحــل مجلــس النــواب واجــراء 

انتخابــات جديــدة فــي )/ايــار/))))م، وتــم 

 ((( الــى  المجلــس  فــي  النــواب  عــدد  زيــادة 
 نتيجــًة لزيــادة عــدد نفــوس العــراق. ))1)(

ً
نائبــا

لهــا،  المحــدد  الموعــد  فــي  االنتخابــات  جــرت 

 مــن اصــل ))) نائبــا 
ً
وفــاز بالتزكيــة ))) نائبــا

وجــرى افتتــاح المجلــس فــي 1)/ايــار/))))م 

 
ً
وانتخــب النــواب عبــد الوهــاب مرجــان رئيســا

خــر مجلــس نــواب عراقــي 
أ
للمجلــس،))1)( وهــذا ا

فــي العهــد الملكــي.

:- العهد الجمهوري
ً
ثانيا

يتزعمهــم  العــراق  فــي  االحــرار  الضبــاط  قــام 

فــي ))/تمــوز/))))م،  قاســم  الكريــم  عبــد 

بثــورة اطاحــت بالحكــم الملكــي وقيــام النظــام 

الثــورة  قيــام  اثــر  وعلــى  الجمهــوري،))1)( 

))))م،  لســنة  االساســي  القانــون  الغــي 

والمؤسسات القائمة بموجبه وبضمنها مجلس 
االمــة بهيئتيــه مجلــس النــواب واالعيــان. ))1)(

عبــد  حكــم  فتــرة  خــالل  العــراق  يشــهد  لــم 

الكريــم قاســم )))))ـ ))))( وعبــد الســالم 

الرحمــن  وعبــد   ،)(((( ـ   ((((( عــارف 

عــارف ))))) ـ ))))( واحمــد حســن البكــر 

))))) ـ ))))(، اجــراء انتخابــات برلمانيــة، 

برلمــان  اي  الفتــرة  هــذه  خــالل  يشــكل  ولــم 
)(1(( منتخــب.  عراقــي 

فــي  الســلطة  حســين  صــدام  تســلم  وعنــد 

الوطنــي  المجلــس  قانــون  صــدر  العــراق، 

المرقــم )) لســنة 1)))م، وحــدد يــوم 1)/

 الجــراء االنتخابــات، 
ً
حيــزران/ 1)))م موعــدا

الوطنــي  المجلــس  شــكل  اساســها  وعلــى 

لــف 
أ
تتا مؤسســة  اول  باالنتخاب،))1)(وهــو 

فــي  الجمهــروي  النظــام  ظــل  فــي  باالنتخــاب 

للمجلــس  الثانيــة  الــدورة  وجــرت  العــراق، 

الثالثــة  والــدورة  ))))م،  عــام  فــي  الوطنــي 

عــام  فــي  الرابعــة  والــدورة  ))))م،  عــام  فــي 

))))م.

وعلــى الرغــم مــن كــون المجلس الوطني مجلس 

 فــي 
ً
 حقيقيــا

ً
منتخــب، اال انــه لــم يكــن برلمانــا

ســباب التاليــة:
أ
جميــع دوراتــه لال

حــرة  انتخابــات  تكــن  لــم  االنتخابــات  ان  )ـ 

ونزيهــة.

صالحيــة  ذو  يكــن  لــم  الوطنــي  المجلــس  )ـ 

تشــريعية حقيقيــة ووحيــدة فــي العــراق بــل كان 

بجانبــه مجلــس قيــادة الثــورة.

يســتخدمه  النظــام  بيــد  اداة  المجلــس  كان  )ـ 

وقراراتــه. تصرفاتــه  علــى  المشــروعية  ســباغ 
أ
ال
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علــى  حقيقــي  رقابــي  دور  ي 
أ
ا لــه  يكــن  لــم  )ـ 

. مــة لحكو ا

)ـ ان المرشــحين كانــوا يمثلــون الحــزب الحاكــم 

ومؤيديه.

 عن ارادة 
ً
نه لم يكن معبرا

أ
)ـ واالهم من ذلك ا

العراقيين بل عن ارادة النظام الحاكم.)1))(

الخاتمة:-

يُعــد  توصلــت مــن خــالل البحــث ان العــراق 

 
أ
التــي نشــا بلــدان الشــرق االوســط  وائــل 

أ
ا مــن 

ســيس 
أ
وترعــرع فيهــا النظــام البرلمانــي، فمنــذ تا

 علــى 
ً
الحكومــة العراقيــة وتتويــج فيصــل ملــكا

 بمناســبة تتويجــه، 
ً
العــراق، حيــث القــى خطابــا

مجلــس  لتشــكيل  االنتخابــات  اجــراء   
ً
مؤكــدا

دارة شــؤونها.
أ
يمثــل االمــة ال

جــرت فــي العــراق خــالل حقبــة العهــد الملكــي 

فــي  منهــا  خمســة  كان  انتخابيــة  عمليــة   ((

الملــك  عهــد  فــي  ربعــة 
أ
وا فيصــل  الملــك  عهــد 

غــازي االول، وخمســة فــي عهــد الوصــي عبــد 

االلــه، وثالثــة فــي عهــد الملــك فيصــل الثانــي 

اتســمت اغلبيتهــا بتدخــل الحكومــة مــن اجــل 

قيــام  المؤيــدة لسياســتها وعنــد  فــوز عناصرهــا 

االساســي  القانــون  الغــي  الجمهــوري  النظــام 

والمؤسســات القائمــة عليــه منهــا مجلــس االمــة 

بهيئتيــه مجلــس النــواب واالعيــان، ولــم يشــهد 

عــام  فــي  اال  برلمانيــة  انتخابــات  اي  العــراق 

ن 
أ
ال شــكلية  انتخابــات  كانــت  حيــث   (((1

الحاكــم. الحــزب  يمثلــون  كانــوا  المرشــحين 

الهوامش:-
ريخ العراق السياسي الحديث، 

أ
)ـ عبد الرزاق الحسني، تا

دار الرافديــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ج)، 

ط)، )11)، ص)))ـ))).

بيــن ))))ـ ))))  )ـ رجــاء حســين الخطــاب، العــراق 

ـ البريطانيــة واثرهــا  دراســة فــي تطــور العالقــات العراقيــة 

العــام  ي 
أ
الــرا فــي  مــع دراســة  العــراق السياســي  فــي تطــور 

ص)).  ،(((( النجــف،  النعمــان،  مطبعــة  العراقــي، 

ك.  د.  لهــا:  يرملــز  وســوف  والوثائــق  الكـتــب  دار  )ـ 

بتحريــم  النجــف  علمــاء  فتــوى   ،((1(1/(((( و، 

االنتخابــا، و)، ص))ـ))، وينظــر كـتــاب متصــرف لــواء 

ص)). و))،  الداخليــة،  وزارة  الــى  كربــالء 

)ـ لطفــي جعفــر فــرج، عبــد المحســن الســعدون ودوره فــي 

العــراق السياســي المعاصــر، دار الرشــيد للنشــر،  ريــخ 
أ
تا

بغــداد، ط)، 1)))، ص)).

)ـ المصدر نفسه، ص)).

)ـ شــكل عبــد المحســن الســعدون اربعــة وزارات وانتحــر 

المركــز  ينظــر  التفاصيــل  مــن  المزيــد   ،(((( عــام  فــي 

العراقــي للمعلومــات والدراســات، دليــل الــوزارات العراقيــة 

والنشــر،  للطباعــة  الشــروق  نــور  دار  )1)))ـ)11)(، 

ص))ـ)).  ،(11( ط)،  بغــداد، 

/(( بتاريــخ   ،((( عــدد  )عراقيــة(،  العــراق  جريــدة  )ـ 

حزيــران/))))، لطفــي جعفــر فــرج، المصــدر الســابق، 

ص)).

فــي  البرلمانيــة  المعارضــة  الرهيمــي،  حســين  عــالء  )ـ 

العــراق فــي عهــد الملــك فيصــل االول )دراســة تحليليــة(، 

ص)).  ،(11( ط)،  بغــداد،  الحكمــة،  بيــت 

)ـ رجاء حسين الخطاب، المصدر السابق، ص))).

مجموعــة  الداخليــة،  وزارة  العراقيــة،  الحكومــة  1)ـ 

 ،(((( لســنة  العرقــي  سيســي 
أ
التا المجلــس  مذاكــرات 

مطبعــة الســالم، بغــداد، ص)ـ)، محمــد مظفر االدهمي، 
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الثقافيــة،  الشــؤون  دار  العراقــي،  سيســي 
أ
التا المجلــس 

ص)))ـ))).  ،(((( ط)،  ج)،  بغــداد، 

مجموعــة  الداخليــة،  وزارة  العراقيــة،  الحكومــة  ))ـ 

سيســي العراقــي، المصــدر الســابق، 
أ
مذاكــرات المجلــس التا

ص)، لطفــي جعفــر فــرج، المصــدر الســابق، ص)))، 

العــراق فــي رســائل المــس بــل ))))) ـ ))))(، ترجمــة 

بيــروت،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  الخيــاط،  جعفــر 

ص)))ـ))).  ،(11( ط)، 

))ـ عالء حسين الرهيمي، المصدر السابق، ص1).

))ـ المصدر نفسه، ص)).

))ـ رعــد ناجــي الجــدة، التطــورات الدســتورية فــي العــراق، 

بيــت الحكمــوة، بغــداد، ط)، )11)، ص))).

 ,1(((( ,HM/(((((/((1 ,((1 P.R.O, co -((

 Memorandam on the law and condact of

.Eleconsin Iraq

رؤوف  الهاشــمي،  ياســين  مــن  مؤلفــة  اللجنــة  ))ـ 

داود  الجلبــي،  داود  النقيــب،  محمــود  الجادرجــي، 

الحيــدري، ميــزرا فــرج، حبيــب الطالبانــي، رابــح عطيــة، 

عبــد  الحميــد،  ســلمان  المــالك،  عبــود  المنــاع،  زامــل 

المجيــد الشــاوي، عمــر علــوان، فــؤاد الدفتــري، مجموعــة 

سيســي العراقــي، الجلســة )) فــي 
أ
مذاكــرات المجلــس التا

.(((( ـ  ص))))  ))/تمــوز/))))، 

))/تمــوز/  بتاريــخ   (( الجلســة  نفســه،  المصــدر  ))ـ 

))))، ص)1))، رعــد ناجــي الجــدة، المصــدر الســابق 

ص1).  ،

العراقــي،  سيســي 
أ
التا المجلــس  مذاكــرات  مجموعــة  ))ـ 

ص)1)).  ،(((( ))/تمــوز/  بتاريــخ   (( الجلســة 

))ـ رعد ناجي الجدة، المصدر السابق، ص1).

العراقــي،  سيســي 
أ
التا المجلــس  مذاكــرات  مجموعــة  1)ـ 

مظفــر  محمــد  بعدهــا،  ومــا  ص)))  الســابق،  المصــدر 

بعدهــا. ومــا  ص)))  الســابق،  المصــدر  االدهمــي، 

العراقــي،  ســيس 
أ
التا المجلــس  مذاكــرات  مجموعــة  ))ـ 

.(((1 ص))))،  الســابق،  المصــدر 

وزارة  مــن  كـتــاب   ،  ((1(1/(((( و،  ك.  د.  ))ـ 

الداخليــة الــى ســكرتير مجلــس الــوزراء بتاريــخ )/تشــرين 

ص1).  ،(( و   ،(((( الثنــي/ 

))ـ جريــدة العــراق )عراقيــة، عــدد ))))، بتاريــخ ))/

اذار/ )))).

))ـ لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص)).

ياســين  برائســة  الفتــرة  هــذه  فــي  الحكومــة  كانــت  ))ـ 

ب/)))) واســتقالت فــي 
آ
الهاشــمي الــذي شــكلها فــي )/ا

))/حزيــران/ ))))، ينظــر: المركــز العراقــي للمعلومــات 

ص))ـ)). الســابق،  المصــدر  والدراســات، 

))ـ عالء حسين الرهيمي، المصدر السابق، ص))).

ج)،  الســابق،  المصــدر  الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

.(( ص

))ـ عالء حسين الرهيمي المصدر السابق، ص1)).

 ضــد )) 
ً
))ـ حصــل رشــيد عالــي الكيالنــي علــى )) صوتــا

صــوت مــن اعضــاء مجلــس النــواب، ينظــر: خلــدون ســاطع 

المصــري، مذكــرات طــه الهاشــمي ))))) ـ ))))(، دار 

الطليعــة، بيــروت، ط)، ))))،ص)).

مجموعــة  االعيــان،  مجلــس  العراقــي،  الحكومــة  1)ـ 

محاضــر مذاكــرات مجلــس االعيــان فــي اجتماعــه االعتيــادي 

االول ))))) ـ ))))(، مطبعــة دار الســالم، بغــداد، 

ص).  ،((((

فــي  الثالثــة  وزارتــه  الســعدون  المحســن  عبــد  شــكل  ))ـ 

))/كانــون الثانــي/ )))) واســتمرت لغايــة ))/نيســان/ 

العراقــي  المركــز  بنظــر،  الــوزارة  تشــكيل  حــول   ،((((

للمعلومــات والدراســات، المصــدر الســابق، ص))ـ)).

ج)،  الســابق،  المصــدر  الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص))، لطفــي جعفــر فــرج، المصــدر الســابق، ص1)).

االحــداث  صميــم  فــي  مذكراتــي  كيــة،  مهــدي  محمــد  ))ـ 

))))ـ ))))، دار الطليعــة، بيــروت، ط)، ))))، 

ص1)، للمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدخــالت الحكومــة 

صالــح  ابراهيــم  واخــرون،  الشــودي  الحميــد  عبــد  ينظــر: 

بغــداد،  للطباعــة،  الحريــة  دار  واثــاره،  حياتــه  شــكر 

ص)))ـ))).  ،((((

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 
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ط)،  ج)،  بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار 

.((( ))))،ص

))ـ المصدر نفسه، ص1)).

))ـ لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص))).
))ـ الحكومــة العراقيــة، محاضــر مجلــس النــواب، الــدور 

االنتخابيــة الثانيــة، اجتمــاع ســتة )))) غيــر االعتيــادي، 

مطبعــة دار الســالم، بغــداد، ))))، ص)ـ).

الســعيد ودوره  نــوري  النصيــري،  حمــد 
أ
ا الــرزاق  ))ـ عبــد 

النقطــة  مكـتبــة  عــام ))))،  العراقيــة حتــى  فيالسياســة 

ص))).  ،(((( ط)،  بغــداد،  العربيــة، 

المعاهــدة ينظر:احمــد  التفاصيــل حــول  مــن  المزيــد  ))ـ 

العــراق  بيــن  السياســية  العالقــات  البرقــاوي،  رفيــق 

الثقافــة  وزارة  منشــورات   ،)(((( ـ   ((((( وبريطانيــا 

واالعــالم، بغــداد، 1)))، ص1))، مــا بعدهــا، اللــورد 

االســتقالل،  الــى  االنتــداب  مــن  العــراق  دوليــران،  لويــد 

 ،(11( ط)،  بيــروت،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار 

ص)))ـ))).

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  1)ـ 

ص)). ج)، 

الســابق،  المصــدر  التصبريــر،  احمــد  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

.((( ص

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســين،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص)). ج)، 

))ـ للمزيــد مــن التفاصيــل حــول موقــف المعارضــة ينظــر، 

عــالء حســين الرهيمــي، المصــدر الســابق، ص))) ومــا 

بعدهــا.

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســين،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص)). ج)، 

))ـ مجيــد خــدوري، نظــام الحكــم فــي العــراق، مطبعــة 

ص)).  ،(((( بغــداد،  المعــارف، 

))ـ عالء حسين الرهيمي، المصدر السابق، ص))).

))ـ محاضــر مجلــس النــواب، الــدورة االنتخابيــة الثالثــة، 

الوقائــع  بجريــدة  ملحقــة  طبعــة   ،(((1 ســنة  اجتمــاع 

تحقيــق  العســكري،  جعفــر  مذكــرات  العراقيــة، ص)ـ)، 

لنــدن،  الــالم،  دار  صفــوت،  فتحــي  نجــدة  وتقديــم: 

ص))).  ،((((

))ـ ولــد ناجــي شــوكت فــي بغــداد ))))م وتوفــي فيهــا عــام 

1)))، الــف وزارة واحــدة فــي )/تشــرين الثانــي/)))) 

واســتقالت فــي ))/اذار/ ))))، ينظــر: ناجــي شــوكت، 

 ))))) ـ ))))(، منشورات 
ً
سيرة وذكريات ثمانين عاما

مكـتبــة اليقظــة العربيــة، بغــداد، ج)، 1)))، ص))، 

ص)1).

))ـ المصدر نفسه، ص))).

ريخ الوزارات العراقية، ج)، ص))).
أ
1)ـ تا

))ـ الحكومــة العراقيــة، محاضــر مجلــس النــواب، الــدورة 

لســنة  االعتيــادي  غيــر  االجتمــاع  الرابعــة،  االنتخابيــة 

ص)،   ،(((( بغــداد،  الحكومــة،  مطبعــة   ،((((

العراقيــة، ج)،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد 

.((( ص

عــرش  غــازي  الملــك  تبــوء   ،(((/(((( ك.و،  د.  ))ـ 

ص))).  ،((( و  العــراق، 

))ـ ولــد فــي الموصــل عــام )))) وتوفــي فــي بيــروت عــام 

)))) شــكل ثــالث وزارات كان اقرهــا فــي 1)/حزيــران / 

)))) واســتقالت فــي ))/تشــرين الثانــي/ )))).

السياســي  العــراق  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

البــزاز،  الرحمــن  عبــد  ص1))ـ)))،  ج)،  الحديــث، 

ص))). الســابق،  المصــدر 

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص)). ج)، 

))ـ المصدر نفسه، ص ))ـ )).

))ـ المصدر نفسه، ص)).

ريــخ 1)/
أ
بتا عــدد )))،  البــالد )عراقيــة(،  ))ـ جريــدة 

.(((( االول/  كانــون 

ريــخ )/
أ
))ـ جريــدة العــراق )عراقيــة(، عــدد ))))، بتا

ب/)))).
آ
ا

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  1)ـ 

ص))). ج)، 

))ـ المصدر نفسه، ص))).
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بغــداد  فــي   (((( عــام  فــي  ســليمان  حكمــت  ولــد  ))ـ 

 ((( فــي  واحــدة  وزارة  الــف   ،(((( عــام  فيهــا  وتوفــي 

تشــرين االول/))))، واســتقالت فــي ))/اب/)))).

نــواب، محاضــر جلســات  ـ، مجلــس 
أ
))ـ د. ك. و، ))ـــا

ص). ط)،   ،(((( لســنة  االعتيــادي  غيــر  االجتمــاع 

فــي  وتوفــي  1)))م  عــام  الموصــل  مدينــة  فــي  ولــد  ))ـ 

بغــداد فــي عــام ))))، الــف ســبع وزارات كانــت اولهــا فــي 

)/مايــس/))))  فــي  اخرهــا   (((( الثانــي/  )/تشــرين 

واســتقالت فــي ))/ايلــول/))))، ينظــر المركــز العراقــي 

للمعلومــات والدرســاات، المصــدر الســابق، ص)) ومــا 

بعدهــا .

ريخ الوزارات العراقية ، ج)، ص)، 1).
أ
))ـ تا

الــدورة  النــواب،  مجلــس  محاضــر  العراقيــة،  الدولــة  ))ـ 

االنتخابيــة الثامنــة، االجتمــاع االعتيــادي لســنة ))))، 

بغــداد، ))))، ص)ـ). الحكومــة،  مطبعــة 

الســابق،  المصــدر  الحصــري،  ســاطع  خلــدون  ))ـ 

.( 1 ( ص

االعتيــادي  غيــر  االجمــاع  النــواب،  مجلــس  محاضــر  ))ـ 

)/نيســان/)))). بتاريــخ   ،(((( لســنة 

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســين،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص)). ج)، 

1)ـ المصدر نفسه، ج)، ص))).

))ـ الدولــة العراقيــة، مجلــس النــواب، الــدورة االنتخابيــة 

العاشــرة، االجتمــاع غيــر االعتيــادي لســنة ))))، مطبعة 

الحكومــة، بغــداد، ))))، ص)ـ).

/(( فــي  الثانيــة  وزارتــه  الســويدي  توفيــق  شــكل  ))ـ 

1)/ايــار/)))). فــي  واســتقالت  شــباط/))))، 

))ـ كامــل الســامرائي، قانــون انتخــاب النــواب والقــرارات 

الصــادرة بموجبــه، مطبعــة المعــارف، بغــداد، ))))، 

ص) ومــا بعدهــا.

ريــخ ))/
أ
))ـ جريــدة االهالــي »عراقيــة«، عــدد ))، بتا

.(((( حزيــران/ 

حديــد  محمــد  هــم  اســتقالتهم  قدمــوا  الذيــن  الــوزراء  ))ـ 

وزيــر التمويــن وعلــي ممتــاز الدفتــري وزيــر المواصــالت، 

الوطنــي  الحــزب  وتاريــخ  الجارجــي  كامــل  مذكــرات  ينظــر 

الديمقراطــي، منشــورات الجمــل، المانيــا، ط)، )11)، 

ص))).

ريــخ الــوزارت العراقيــة، ج)، 
أ
))ـ عبــد الــرزاق الحســني، تا

ص))).

))ـ المصدر نفسه، ص))).

))ـ المملكــة العراقيــة، مجموعــة محاضــر مجلــس النواب، 

الــدورة االنتخابيــة الحاديــة عشــر، االجمــاع غيــر العــادي 

 ،(((( بغــداد،  الحكومــة،  مطبعــة   ،(((( لســنة 

ص)ـ).

الســابق،  المصــدر  الجادرجــي،  كامــل  مذكــرات  ))ـ 

.((( )))ـ ص

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  1)ـ 

ص)))ـ))). ج)، 

ريــخ ))/
أ
))ـ جريــدة الوقائــع العراقيــة، عــدد ))))، بتا

تشــرين الثانــي/ )))).

الوطنــي  الحــزب  االســتقالل،  حــزب  هــي:  االحــزاب  ))ـ 

االمــة  حــزب  المتحــدة،  الشــعبية  الجبهــة  الديمقراطــي، 

انقــالب  الجعفــري،  حمــدي  محمــد  ينظــر:  االشــتراكي، 

 ،(111 ط)،  مدبولــي،  مكـتبــة  العــراق،  فــي  الوصــي 

ريــخ الــوزارات العراقيــة، 
أ
ص))، عبــد الــرزاق الحســني، تا

ص))). ج)، 

ريــخ 
أ
))ـ جريــدة االســتقالل »عراقيــة«، عــدد ))))، بتا

))/تشــرين االول/))))، مذكــرات كامــل الجادرجــي، 

المصــدر الســابق، ص1))ـ ))).

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

.(1( )،ص ج

))ـ رفــض حــزب الجبهــة الشــعبة المشــاركة فــي هــذه اللجنة 

اوراق  مــن  ينظــر:  ذاك،  بعــد  االخــرى  االحــزاب  وتبعتــه 

خــالل  والجمهــوري  الملكــي  العهــد  فــي  الصائــغ  نجيــب 

بغــداد،  العربيــة،  اليقظــة  مكـتبــة  )))))ـ))))(، 

ص)).  ،(((1

ريــخ ))/
أ
))ـ جريــدة االهالــي »عراقيــة«، عــدد )))، بتا

تشــرين الثانــي/ )))).
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ريــخ الحــزب الوطنــي الديمقراطــي 
أ
))ـ فاضــل حســين، تا

 ،(((( بغــداد،  الشــعب،  مطبعــة  ))))ـ))))، 

.((( ص

ريــخ الــوزارات العراقيــة، ج، 
أ
))ـ عبــد الــرزاق الحســني، تا

الســابق،  ص)))، محمــد حمــدي الجعفــري، المصــدر 

ص)1).

/(( فــي  الــوزارة  محمــود  الديــن  نــور  شــكل  ))ـ 

العراقيــة،  المملكــة  ينظــر:  ))))م،  الثانــي/  تشــرين 

لســنة  االعتيــادي  االجتمــاع  النــواب،  مجلــس  محاضــر 

مــن  العــام  النــواب  مجلــس  مديــر  تقريــر  ))))ـ))))، 

بغــداد،  الحكــوم،  مطبعــة  الدائمــة،  اللجــان  اعمــال 

.( )ـ ))))،ص

1)ـ من اوراق نجيب الصائغ، المصدر السابق، ص)).

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص))). ج)، 

))ـ المملكــة العراقيــة، ديــون مجلــس االعيــان، مجموعــة 

محاضــر الجلســات االجتمــاع العــادي الســادس والشــعرون 

بغــداد،  الحكومــة،  مطبعــة  ))))ـ))))،  لســنة 

ص)).  ،((((

))ـ المصدر نفسه، ص))).

))ـ المملكــة العراقيــة، مجموعــة محاضــر مجلــس النواب، 

الــدورة االنتخابيــة الثالثــة عشــر، االجتمــاع العــادي لســنة 

 ،(((( بغــداد،  الحكومــة،  مطبعــة  ))))ـ))))، 

ص).

))ـ المملكــة العراقيــة، ديــوان مجلــس االعيــان، االجتمــاع 

))))ـ))))،  لســنة  والعشــرين  الســادس  العــادي 

احمــد  ص1)،   ،(((( بغــداد،  الحكومــة،  مطبعــة 

فــوزي، الملــك فيصــل الثانــي، مطبعــة الديــوان، بغــداد، 

ص)1).  ،(((( ط)، 

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص))). ج)، 

))ـ احمــد فــوزي، )) رئيــس وزراء فــي العهــد الملكــي، 

ص))).

العراقيــة،  الــوزارات  ريــخ 
أ
تا الحســني،  الــرزاق  عبــد  ))ـ 

ص))). ج)، 

 ،(((( عــدد  »عراقيــة«،  االســتغالل  لــواء  جريــدة  ))ـ 

)/حزيــران/)))). ريــخ 
أ
بتا

الســابق،  المصــدر  الجادرجــي،  كامــل  مذكــرات  11)ـ 

المصــدر  الصائــغ،  نجيــب  اوراق  مــن  ص)))، 

.( 1 ص ، بق لســا ا

حمــد فــوزي ، )) رئيــس وزراء فــي العهــد الملكــي، 
أ
)1)ـ ا

مطبعــة الحافــظ، بغــداد، ط)، ))))، ص))).

)1)ـ بد الراق الحسني، المصدر الساق، ص))).

)1)ـ ناجــي شــوكت، المصــدر الســابق، ج)، ص)))، 

عبــد الــرزاق الحســني، المصــدر الســابق، ص)))ـ)))، 

فاضــل حســين، المصــدر الســابق، ص))).

)1)ـ الدولــة العراقيــة، مجلــس النــواب، الدورة االنتخابية 

لســنة ))))ـ  الخامســة عشــر، االجمــاع غيــر االعتيــادي 

مطبعــة الحكومــة، بغــداد، ص)ـ).

)1)ـ للمزيــد مــن التفاصيــل حــول االتحــاد الهاشــمي ينظر: 

الوحــدوي  العروبــي  الهاشــمي  الــدور  نصيــرات،  ســليمان 

العســكرية،  المطابــع  فــي  طبــع  واســانيد(،  )وثائــق 

ص)))ـ))). ط)،  الزرقــاء، 

الســابق، ج1)،  المصــدر  الحســني،  الــرزاق  عبــد  )1)ـ 

ص))).

)1)ـ المصدر نفسه، ص))).

)1)ـ للمزيد من التفاصيل حول ثورة ))/تموز/))))، 
تمــوز   (( ثــورة  الزبيــدي،  الحســين  عبــد  ليــث  ينظــر: 

)))) فــي العــراق، منشــورات مكـتبــة اليقظــة العربيــة، 

بغــداد، ط)، ))))، نــوري عبــد الحميــد العانــي وعــالء 

ريــخ الــوزارات العراقيــة فــي العهــد 
أ
جاســم محمــد الحربــي، تا

الجمهــوري ))))ـ ))))، ج) بيــت الحكمــة، بغــداد، 

.(11(

خــر ، المصدر الســابق، 
أ
)1)ـ نــوري عبــد الحميــد العانــي وا

ج)، ص)))ـ))).

1))ـ للمزيــد مــن التفاصيــل حــول فتــرة حكــم عبــد الكريــم 

قاســم وعبــد الســالم عــارف وعبــد الرحمــن عــارف، ينظــر 

نــوري عبــد الحميــد العانــي واخــرون، المصــدر الســابق، 
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ج)ـ1).

التعليمــات  تحديــد  تــم  القانــون  هــذا  بموجــب  )))ـ 

التفصيليــة الخاصــة بالترشــيح واالنتخــاب واعتبــر ســن )) 

ســنة حــد ادنــى للمقترعيــن و)) ســنة حــد ادنــى للمطلــوب 

لمــن يرشــح نفســه لعضويــة المجلــس الوطنــي، واتيحــت 

فرصــة للنســاء للمســاهمة فــي عمليتــي االقتــراع والتشــريح، 

الوطنــي،  المجلــس  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  للمزيــد 

للطباعــة،  لحريــة  دار  الرقابــة(،  )التشــريع،  االنتخابــات 

ص))ـ)).  ،(((( بغــداد، 

)))ـ هيكليــة مجلــس النــواب العراقــي ودوره فــي الحيــاة 

االنســان،  حقــوق  لتنســيق  العراقيــة  المنظمــة  العامــة، 

ص)ـ).  ،(11( العــراق، 
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المقدمة

لتحقيــق  االبــرز  الوســيلة  االنتخابــات  تعــد 

الســليم  الحكــم  الــى  والوصــول  الديمقراطيــة 

صحيحــة  ومبــادئ  اســس  علــى  المبنــي 

رغبــة  عــن  افصــاح  جوهرهــا  فــي  واالنتخابــات 

الشــعب وارادتــه فــي اختيــار مــن يمثلــه ويعبــر 

عمليــة  انجــاز  ولغــرض  مالــة 
أ
وا تطلعاتــه  عــن 

وتوفيــر  تهيئــة  يســتلزم  ونجاحهــا  االنتخابــات 

للعمليــة  القانونــي  االطــار  منهــا  شــروط  عــدة 

االطــار  ضمــن  االمــور  اهــم  ومــن  االنتخابيــة 

يتــم  الــذي  االنتخابــي  النظــام  هــو  القانونــي 

الــى  وتحويلهــا  االصــوات  احتســاب  بموجبــه 

مقاعــد ولقــد افــرزت التجــارب الديمقراطيــة فــي 

االنتخابيــة  االنظمــة  مــن  انــواع  عــدة  العالــم 

االنســان  وميــل  التجــارب  هــذه  تنــوع  بســبب 

الــى البحــث عــن العدالــة والكمــال فــي انتقــاء 

الناخبيــن  ارادة  عــن  للتعبيــر  الســبل  افضــل 

ويمكن ان نحصر هذه االنظمة بنظام االغلبية 

اليهمــا  نضيــف  ان  ويمكــن  النســبي  والنظــام 

نــوع ثالــث هــو النظــام المختلــط الــذي يجمــع 

مــا بيــن النظاميــن الســابقين لــذا ســنتعرف علــى 

تعريــف النظــام االنتخابــي وانــواع هــذه االنظمــة 

فــي المبحــث االول مــن هــذا البحــث الموجــز 

علــى  للتعــرف  الثانــي  المبحــث  نخصــص  ثــم 

نــوع النظــام االنتخابــي المعتمــد فــي االنتخابــات 

التــي جــرت فــي العــراق وكذلــك فــي االنتخابــات 

.(1(1 عــام  فــي  القادمــة 

المبحــث االول / تعريــف النظــام االنتخابــي 

وانواعــه

النظــام  تعريــف  المبحــث  هــذا  يتنــاول 

االنتخابــي واهميتــه وذلــك فــي المطلــب االول 

ونظــام التمثيــل باالغلبيــة فــي المطلــب الثانــي 

توزيــع  وطريقــة  وانواعــه  وســلبياته  وميزاتــه 

فقــد  الثالــث  المطلــب  امــا  بموجبــه  المقاعــد 

ضــم نظــام التمثيــل النســبي ومزايــاه ومســاؤه 
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 النظــام 
ً
وطريقــة توزيــع المقاعــد بموجبــه واخيــرا

الرابــع. المطلــب  فــي  وانواعــه  المختلــط 

المطلــب االول/ تعريــف النظــام االنتخابــي 

واهميتــه

التــي  ليــة 
آ
اال بانــه  االنتخابــي  النظــام  يعــرف 

تعمــل علــى ترجمــة االصــوات التــي يتــم االدالء 

التــي  المقاعــد  عــدد  الــى  االنتخابــات  فــي  بهــا 

المشــاركين  والمرشــحين  االحــزاب  بهــا  تفــوز 

بهــا.))( فيســتخدم النظــام االنتخابــي فــي عمليــة 

احتســاب االصــوات المدلــى بهــا فــي االنتخابــات 

الفائزيــن  المرشــحين  علــى  المقاعــد  وتوزيــع 

النظــام  يتمتــع  ان  ويجــب  االصــوات  بهــذه 

بــه بالشــفافية والوضــوح  االنتخابــي المعمــول 

الناخبيــن  قبــل  مــن  فهمــه  يضمــن  وبشــكل 

 ومهمــا مــن اجــل 
ً
 ضروريــا

ً
والــذي يعتبــر شــرطا

االنتخابــات  بحقيقــة  الناخــب  ثقــة  كســب 

وعدالــة نتائجهــا، ولتصميــم النظــام االنتخابــي 

مــن  االنتخابيــة  العمليــة  علــى  كبيــرة  ثيــرات 
أ
تا

حيــث طريقــة ترســيم الدوائــر االنتخابية وكيفية 

تصميــم اوراق االقتــراع وفــرز االصــوات ويجــب 

بشــكل   
ً
مصممــا االنتخابــي  النظــام  يكــون  ان 

السياســية  االتجاهــات  كافــة  تمثيــل  يضمــن 

وااليديويولوجيــات المختلفــة ويضمــن تمثيــل 

ومكوناتــه  وفاتــه  المجتمــع  طبقــات  كافــة 

الدولــة. اجــزاء  ولجميــع 

 
ً
وتفاعــال  

ً
ترابطــا هنالــك  ان  نعــرف  ان  والبــد 

فالنظــام  واالنتخابــي  السياســي  النظــام  بيــن 

السياســي  النظــام  صــورة  يعكــس  االنتخابــي 

وينبــئ بمــا يحفــل بــه مــن محاســن او مســاوئ 

ومــا ينطــوي عليــه مــن احتــرام وكـفالــة للحقــوق 

والحريــات الفرديــة والجماعيــة او مــن اســتعداد 

ولهــذا  وانتهاكهــا  لقمعهــا  كامــن  او  ظاهــر 

عليهــا  يقــوم  التــي  والقيــم  المبــادئ  اصبحــت 

 لمــدى تقــدم النظــام 
ً
النظــام االنتخابــي معيــارا

تخلفــه.))( مــدى  او  السياســي 

المطلب الثاني/ نظام االغلبية

ان نظــام االغلبيــة يعتبــر اقــدم نظــام انتخابــي 

بــه  المعمــول  الوحيــد  هــو  لفتــرة طويلــة  وكان 

 
ً
وال يــزال يحضــى يتفضيــل اكـثــر مــن 1) بلــدا

فــي  االغلبيــة  نظــام  ويتلخــص  العالــم))(،  فــي 

ان المرشــح الــذي يحصــل علــى اصــوات تفــوق 

االخريــن  المرشــحين  مــن  كل  اصــوات  عــدد 

عــدد  كان  لــو  حتــى  باالنتخابــات))(   
ً
فائــزا يعــد 

مــن  اقــل  عليهــا  حصــل  التــي  االصــوات  هــذه 

))% مــن عــدد المقترعيــن فــي االنتخابــات))(، 

وتوجــد عــدة اشــكال للتصويــت بنظــام االغلبيــة 

تــي:
أ
يمكــن ان نوجزهــا بمــا يا

:ـ دائرة انتخابية بمقعد واحد
ً
اوال

لتصويــت  اساســية  اشــكال  ثالثــة  توجــد 

وهــي: المفــردة  االغلبيــة 

ـ تصويــت االغلبيــة لــدورة واحدة/ويتــم وفــق 
أ
ا
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هــذا التصويــت انتخــاب المرشــح الــذي يحضــى 

هــذا  عــن  وينتــج  االصــوات  مــن  عــدد  كبــر 
أ
با

يحصــل  لــم  لــو  حتــى  مرشــح  انتخــاب  النظــام 

. الفعليــة  االصــوات  مــن  نســبة 1)%  االعلــى 

)االغلبيــة  لدورتيــن  االغلبيــة  تصويــت  ـ  ب 

ن علــى المرشــح 
أ
المطلقــة( /فــي هــذه الحالــة فــا

ان يحصــل علــى نصــف االصــوات كحــد ادنــى 

باالضافــة الــى صــوت واحــد لكــي يتــم انتخابــه 

واذا لــم يحصــل اي مــن ا لمرشــحين علــى هــذا 

ثانيــة  يتــم تنظيــم دورة  مــن االصــوات  العــدد 

وفــي هــذه الحالــة تكـفــي االغلبيــة البســيطة فــي 

الــدورة الثانيــة .

فــي  التتابعــي،  او  التفصيلــي  التصويــت  ـ  ج 

المقترعــون  يقــوم  التصويــت  مــن  النــوع  هــذا 

يشــيرون  ولكنهــم  واحــد  لمرشــح  بالتصويــت 

الــى افضليتهــم بالنســبة للمرشــحين االخريــن 

مــن  اي  يحصــل  لــم  واذا  تنازلــي  بترتيــب 
المرشــحين علــى االغلبيــة المطلقــة عنــد الفــرز 

الــذي  المرشــح  ابعــاد  يتــم  لالصــوات  االول 

حصــل علــى اقــل عــدد مــن االصــوات ويجــري 

توزيــع االفضليــات الثانيــة للمرشــحين االخريــن 

احــد  يحصــل  حتــى  العمليــة  هــذه  وتســتمر 

المرشــحين علــى االغلبيــة المطلقــة نتيجــة لهــذه 
)(( المتتابعــة.  جيــالت 

أ
التا

:ـ دائرة انتخابية بعدة مقاعد 
ً
ثانيا

للتصويــت  اساســيتان  طريقتــان  هنالــك 

االنتخابيــة حيــث  الدوائــر  هــذه  فــي  باالغلبيــة 

باالمــكان تطبيــق نظــام االغلبيــة لــدورة واحــدة 

قــد  او  التفضلــي  التصويــت  او  لدورتيــن  او 

تجميــع  يتــم  حيــث  للقائمــة  التصويــت  يتــم 

قائمــة  ضمــن  او  مســتقلة  بصفــة  المرشــحين 

ويختار الناخب المرشحون على بطاقة االقتراع 

للدائــرة  المخصصــة  المقاعــد  صــدور  ضمــن 

ويتــم انتخــاب المرشــحين الذيــن حصلــوا علــى 

اكبــر عــدد مــن االصــوات))(، ويمكــن اختصــار 

نــه بســيط ويــؤدي الــى 
أ
مزايــا نظــام االغلبيــة با

اســتقرار الحكومــات التــي تنبثــق عــن انتخابــات 

تجــري بموجــب هــذا النظــام كمــا ان لــه ميــزة 

 
ً
فرديــا التصويــت  يكــون  عندمــا  خاصــة  مهمــة 

والمنطقــة االنتخابيــة صغيــرة وهــي ان الناخــب 

تامــة  معرفــة  عــن  بصوتــه  يدلــي  ان  يســتطيع 

ن ذلــك ان 
أ
واكيــدة بجميــع المرشــحين ومــن شــا

ثيــرات االحــزاب السياســية 
أ
يــؤدي الــى تقليــص تا

الناخبيــن.))( واتجاهــات  اراء  علــى  المتنافســة 

اما بالنسبة لعيوب نظام االغلبية فهي:

حيــث  االنتخابيــة،  النتائــج  عدالــة  عــدم  )ـ 

يمكــن لحــزب معيــن يحصــل علــى نســبة 1)% 

مــن االصــوات لكنــه قــد يســتحوذ علــى اكـثــر مــن 

المقاعــد. نصــف 

مــن  االقليــات  حرمــان  الــى  يــؤدي  قــد  انــه  )ـ 

ان  حزبواحــد  يســتطيع  حيــث  التمثيــل 

ويحــرم  الدائــرة  مقاعــد  كافــة  علــى  يســتحوذ 
التمثيــل.))( مــن  االقليــات 
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التــي  المهــدورة  االصــوات  حالــة  شــيوع  )ـ 

مــن  اكـثــر  الــى  االحيــان  بعــض  فــي  تصــل  قــد 
)(1 ( .%(1

)ـ انخفــاض امكانيــة تمثيــل النســاء فــي ظــل 
االغلبيــة.)))( النظــام 

المطلب الثالث/ النظام النسبي

التمثيــل تحصــل  النظــام  مــن  النــوع  هــذا  فــي 

المقاعــد  مــن  عــدد  علــى  متنافســة  قائمــة  كل 

نســبة  االنتخابيــة حســب  للدائــرة  المخصصــة 

االصــوات التــي حصلــت عليهــا فــي االنتخابــات. 

يطبــق  وان  البــد  النســبي  التمثيــل  ونظــام 

القائمــة  اســاس  علــى  التصويــت  اســلوب  مــع 

النــه ال يمكــن بطبيعــة الحــال تقســيم المقعــد 

ان  يجــب  وانمــا  احــزاب  عــدة  بيــن  النيابــي 

حــد  الــى  واســعة  االنتخابيــة  المنطقــة  تكــون 

ن االحــزاب 
أ
انهــا تنتخــب عــدة نــواب ولهــذا فــا

السياســية تتقــدم بقوائــم تضــم اســماء مرشــحيها 

علــى   
ً

ومثــاال  )((( انتخابيــة.  منطقــة  كل  فــي 

دائــرة  هنالــك  ان  نفتــرض  النســبي  التمثيــل 

 
ً
مقعــدا عشــر  خمســة  لهــا  مخصــص  انتخابيــة 

( حصلــت علــى )111)( 
أ
وان قائمــة الحــزب )ا

علــى  حصلــت  )ب(  الحــزب  وقائمــة  صــوت 

)111)( صــوت وقائمــة الحــزب )ج( حصلــت 

)111)( صــوت وقائمــة الحــزب )د( حصلــت 

)111)( صــوت وقائمــة الحــزب )هـــ( حصلــت 

علــى )111)( صــوت، فــان المقاعــد الخمســة 

 )(,(,(,(,(( التالــي  بالشــكل  تــوزع  عشــر 

( بخمســة مقاعــد والحــزب )ب( 
أ
فيفــوز الحــزب )ا

ربعــة مقاعــد والحــزب )ج( يفــوز بثالثــة 
أ
يفــوز با

)هـــ(  والحــزب  بمقعديــن  )د(  والحــزب  مقاعــد 

بمقعــد واحــد اي ان كل حزبحصــل علــى نســبة 

معينــة مــن االصــوات يفــوز بنســبة مــن المقاعــد 

االصــوات. هــذه  مــع  تتناســب 

التمثيــل  فــي  اساســيين  نموذجيــن  وهنالــك 

تــي:
أ
يا كمــا  وهمــا  النســبي 

:- التمثيل النسبي الكامل
ً
اوال

انتخابيــة  دائــرة  كلهــا  البــالد  تعتبــر  وبموجبــه 

او  للقوائــم  المقاعــد  توزيــع  ويتــم  واحــدة 

االحــزاب حســب حصتهــا )نســبتها( االجماليــة.

:- التمثيل النسبي التقريبي
ً
ثانيا

دوائــر  عــدة  فــي  االنتخابــات  تجــري  وبموجبــه 

هــذا  علــى  المقاعــد  توزيــع  ويتــم  انتخابيــة 

 بيــن 
ً
االســاس حيــث يقبــل هــذا النظــام تفاوتــا

عــدد االصــوات التــي حصــل عليهــا حــزب مــا فــي 
البلــد بمجملــه وبيــن عــدد المقاعــد التــي يفــوز 

بعــدة  النســبي  التمثيــل  نظــام  ويتميــز  بهــا)))( 

وهــي: مزايــا 

 
ً
انــه يعتبــر اكـثــر اشــكال االنتخــاب تحقيقــا )ـ 

 
ً
للعدالــة النــه يعطــي لكــن حــزب سياســي عــددا

مــن المقاعــد فــي البرلمــان يتناســب مــع اهميتــه 
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وشــعبيته لــدى هيئــة الناخبيــن. )))(

)ـ ان نظــام التمثيــل النســبي يشــجع الناخبيــن 

والحــرص  االنتخابيــة  حقوقهــم  ممارســة  علــى 

صواتهــم النهــم يشــعرون بعدالــة 
أ
علــى االدالء با

هــذا النظــام وتقديــره لــكل صــوت انتخابــي. )))(

)ـ انــه يســمح بتمثيــل جميــع االتجاهــات واالراء 

واالفــكار فــي البرلمــان)))( بمــا فيهــا االقليــات.

ن نظام التمثيل النســبي لم 
أ
اال انه رغم ذلك فا

يخلــو مــن المســاوئ ولــم يســلم مــن االنتقــادات 

تي:
أ
وهــي كمــا يا

)ـ انــه نظــام يميــل الــى التعقيــد ســواء فــي اجــراء 

عمليــة االنتخابــات او عنــد احتســاب االصــوات 

ممــا يضعــف الثقــة بنتائجــه.

علــى  الناخــب  النســبي  النظــام  يجبــر  )ـ 

قــد  المرشــحين  مــن  كاملــة  لقائمــة  التصويــت 

ال يــرى الناخــب فهــم ممثليــن حقيقيــن لــه)))( 

مغلقــة. القائمــة  كــون  حالــة  فــي  وذلــك 

)ـ انــه يشــجع تعــدد االحــزاب وظهــور احــزاب 
مســتمرة.)))( بصــورة  صغيــرة 

صغيــرة  تجمعــات  بتواجــد  يســمح  انــه  )ـ 

ومتنافــرة داخــل البرلمــان ويــؤدي بالتالــي الــى 
الــوزاري.)))( االســتقرار  عــدم  حالــة 

المطلب الرابع/ النظام المختلط

وهــو النظــام الــذي يســتهدف الجمــع بيــن نظــام 

ت 
أ
االغلبيــة ونظــام التمثيــل النســبي وقــد لجــا

الــى هــذا النظــام بغيــة االســتفادة مــن  الــدول 

مميــزات نظــام االغلبيــة ونظــام التمثيل النســبي 

وتقليــل عيــوب كال النظاميــن وهــو معمــول بــه 

 فــي العديــد مــن دول العالــم وهــو يعنــي 
ً
حاليــا

« علــى 
ً
انتخــاب عــدد مــن المقاعــد »نصفهــا مثــال

اســاس الدوائــر الفرديــة »االغلبيــة« والنصــف 

النســبي كمــا هــو  االخــر علــى اســاس التمثيــل 

الحــال فــي المانيــا)1)( فالناخــب االلمانــي يتمتــع 

الشــخص  الختيــار  يســتعمله  االول  بصوتيــن 

الحــزب  الختيــار  يســتعمله  الثانــي  والصــوت 

 للنظــام النســبي وبموجــب هــذا 
ً
الــذي يريــد وفقــا

المجلــس  اعضــاء  نصــف  اختيــار  يتــم  النظــام 

باالنتخــاب الفــردي وباالغلبيــة والنصــف الثانــي 

النســبي  بالتمثيــل  القائمــة  عبــر  انتخابــه  يتــم 

وفــي هــذه الحالــة يقتضــي وجــود دوائــر صغيــرة 

فيهــا  يتــم  كبيــرة  فــردي ودوائــر  انتخــاب  فيهــا 

االنتخــاب بالتمثيــل النســبي.

 
ً
احيانــا جــاءت  المختلطــة  االنظمــة  ان  غيــر 

الــى نظــام االغلبيــة وفــي احيــان اخــرى  ميالــة 

مــا  اكـثــر  النســبي  التمثيــل  نظــام  مــن  اخــذت 

هــذه  وســنتناول  االغلبيــة  نظــام  مــن  اخــذت 

تــي:
أ
يا كمــا  االنــواع 

نظــام  الــى  الميالــة  المختلطــة  االنظمــة  )ـ 

. غلبيــة ال ا

لقــد اخــذت اليابــان فــي بداية القرن الحالي بهذا 

االنتخابيــة  المناطــق  جعلــت  انهــا  اذ  النظــام 

ولكــن  نــواب  عــدة  النتخــاب  ة 
أ
ومهيــا واســعة 

الناخــب ال يصــوت ســوى لمرشــح واحــد ويتــم 
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توزيــع المقاعــد فيمــا بعــد عــن طريــق االغلبيــة 

منطقــة  هنالــك  ان  نفتــرض  ذلــك  ولتوضــح 

االصــوات  وعــدد  مقاعــد  ثالثــة  فيهــا  انتخابيــة 

الصحيحــة التــي ادلــى بهــا الناخبــون هــي مائــة 

مرشــحين  خمســة  علــى  موزعــة  صــوت  الــف 

تــي حيــث 
أ
وجــاءت نتيجــة فــرز االصــوات كمــا يا

( علــى 1.111) الــف صــوت 
أ
حصــل المرشــح)ا

الــف  علــى )111))(  والمرشــح )ب( حصــل 

 )(1111( علــى  والمرشــح)ج(حصل  صــوت 

الف صوت والمرشح د حصل على )111))( 

صــوت   )(1111( علــى  حصــل  هـــ  والمرشــح 

فيتــم توزيــع المقاعــد الثالثــة علــى المرشــحين 

 ب جـــ( النهــم حصلــوا علــى اصــوات اكـثــر مــن 
أ
)ا

التــي  االصــوات  ان  كمــا  االخريــن  المرشــحين 

حصــل عليهــا المرشــحان )د و هـــ( بقيــت بــدون 

تمثيــل وهــذا هــو جوهــر نظــام االغلبيــة.

 
ً
مختلطــا  

ً
نظامــا يعــد  اليابانــي  النظــام  ان  غيــر 

عــدة  وفيهــا  واســعة  المنطقــة  يجعــل  النــه 

مــكان كل حــزب ان يخــوض 
أ
مقاعــد نيابيــة وبا

االنتخابــات فــي تلــك المنطقــة بعــدة مرشــحين 

دون ان تضمهــم قائمــة واحــدة بالضرورة ولكن 

يمكــن ان نجــد انفســنا امــام قوائــم حزبيــة وهــي 

القاعــدة المالزمــة لنظــام التمثيــل النســبي غيــر 

المقاعــد  وتوزيــع   
ً
فرديــا يكــون  التصويــت  ان 

علــى اســاس االغلبيــة.)))(

نظــام  الــى  الميالــة  المختلطــة  االنظمــة  )ـ 

عندمــا  الــذي  النظــام  وهــو  النســبي  التمثيــل 

تتجــاوز قائمــة او مجموعــة مــن القوائــم االغلبيــة 

المطلقــة اي اكـثــر مــن نصــف اصوات الناخبين 

نهــا تنــال جميــع المقاعــد المخصصة للمنطقة 
أ
فا

المطلقــة  االغلبيــة  تكــون  وعندمــا  االنتخابيــة 

لمجموعــة مــن القوائــم وليــس لقائمــة واحــدة 

باســتخدام  القوائــم  علــى  تــوزع  المقاعــد  ن 
أ
فــا

طريقــة المعــدل االقــوى امــا اذا لــم تحصــل ايــة 

قائمــة او مجموعــة مــن القوائــم علــى االغلبيــة 

الــى  يصــار  ذاك  عنــد  االصــوات  فــي  المطلقــة 

فــي  ويتبــع  النســبي  التمثيــل  نظــام  تطبيــق 
االقــوى.)))( المعــدل  طريقــة  المقاعــد  توزيــع 

)ـ االنظمة المختلطة المتوازنة

فــي هــذا النــوع مــن االنظمــة يتــم انتخــاب نصف 

فــي  بــدور واحــد  النــواب عــن طريــق االغلبيــة 

انتخــاب  ويتــم  الصغيــرة  االنتخابيــة  المناطــق 

نظــام  تبــاع 
أ
با النــواب  مــن  االخــر  النصــف 

او  المقاطعــة  مســتوى  علــى  النســبي  التمثيــل 

الواليــة وكل ناخــب يمتلــك بطاقتيــن يســتخدم 

االولــى لــالدالء بصوتــه فــي منطقتــه االنتخابيــة 

امــا  يريــده  الــذي  المرشــح  الختيــار  الصغيــرة 

عطــاء صوتــه الــى 
أ
البطاقــة الثانيــة فيســتعملها ال

القائمــة االنتخابيــة التــي يفضلهــا وعلــى مســتوى 
الواليــة.)))(

المبحــث الثانــي/ النظــام االنتخابــي المعتمــد 

فــي االنتخابــات العراقيــة

ســيتناول هــذا المبحــث نــوع النظــام االنتخابــي 

الــذي اعتمــد فــي جميــع العمليــات االنتخابيــة 
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النظــام  ســقوط  بعــد  العــراق  فــي  جــرت  التــي 

ت 
أ
الســابق والتطــورات والتعديــالت التــي طــرا

وطريقــة  واخــرى  انتخابيــة  عمليــة  بيــن  عليــه 

القائمــة  ونــوع  االنتخابيــة  الدوائــر  تقســيم 

يتــم  التــي  التصويــت والكيفيــة  فــي  المعتمــدة 

بموجبهــا توزيــع المقاعــد علــى الكيانــات الفائــزة 

فــي االنتخابــات ونــوع النظــام االنتخابــي الــذي 

النــواب  مجلــس  انتخابــات  بموجبــه  ســتجري 

االتيــة: المطالــب  فــي  اذار 1)1)وذلــك  فــي 

الجمعيــة  انتخابــات   / االول  المطلــب 

2005 الثانــي  الوطنيةفيكانــون 

كانــت انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة التــي جــرت 

التجربــة   (11( عــام  الثانــي  كانــون   (( فــي 

الشــعب  يخوضهــا  التــي  االولــى  الديمقراطيــة 

مثلــت  والتــي  الحديــث  العصــر  فــي  العراقــي 

 فــي حيــاة العراقييــن لكونهــا تحمــل 
ً
 كبيــرا

ً
تحديــا

فــي طياتهــا االنتقــال مــن الحكــم الشــمولي الــى 

الحكــم الديمقراطــي وعبــر صناديــق االقتــراع، 

متعــددة  انتخابــات  االنتخابــات  هــذه  وكانــت 

الجمعيــة  اعضــاء  انتخــاب  فيهــا  جــرى  حيــث 

 
ً
عضــوا  )(((( عددهــم  البالــغ  الوطنيــة 

 الــى مــا نــص عليــه قانــون ادارة الدولــة 
ً
اســتنادا

مجالــس  انتخابــات  وكذلــك  االنتقاليــة  للفتــرة 

المحليــة  الســلطات  تعتبــر  التــي  المحافظــات 

المجلــس  انتخابــات  وكذلــك  المحافظــات  فــي 

كردســتان. اقليــم  فــي  الكردســتاني  الوطنــي 

الوطنيــة  الجمعيــة  انتخابــات  اجــراء  تــم  وقــد 

بموجــب االمــر رقــم )) لســنة )11) الصــادر 

جعــل  الــذي  المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  عــن 

كملــه دائــرة انتخابيــة واحــدة واعتمــد 
أ
العــراق با

الــى   
ً
اســتنادا وذلــك  النســبي  التمثيــل  نظــام 

مــا ورد فــي القســم الثالــث فــي البنــد ))( مــن 

تــي »ســيكون العــراق دائــرة 
أ
االمــر اعــاله وكمــا يا

فــي  المقاعــد  توزيــع  وســيتم  واحــدة  انتخابيــة 

السياســية  الكيانــات  علــى  الوطنــي  المجلــس 

النســبي«. التمثيــل  نظــام  مــن خــالل 

ن االمــر )))( قــد حــدد 
أ
امــا بالنســبة للقائمــة فــا

ان  يعنــي  وذلــك  المغلقــة  بالقائمــة  القائمــة 

ترتيــب  فــي  يتحكــم  ان  يســتطيع  ال  الناخــب 

وبالتالــي  القائمــة  فــي  المذكوريــن  المرشــحين 

ال  او  كملهــا 
أ
با القائمــة  علــى  يصــوت  ان  امــا 

 الــى القســم الرابــع البنــد 
ً
يصــوت وذلــك اســتنادا

تــي ]يجــب ترتيــب 
أ
يا مــا  نــص علــى  الــذي   )((

اســماء المرشــحين علــى القوائــم المقدمــة الــى 

المفوضيــة حســب اســتحقاق كل منهــم ويتــم 

 
ً
طبقــا الوطنــي  المجلــس  فــي  المقاعــد  توزيــع 

القائمــة وال  هــذه  فــي  الــوارد  االســماء  لترتيــب 

يجــوز تغييــر هــذا الترتيــب او تغييــر هذه القائمة 

ي شــكل اخــر بعــد تاريــخ معيــن[.
أ
بــا

وتــم توزيــع المقاعــد علــى القوائــم الفائــزة علــى 

السياســية  الكيانــات  علــى  وليــس  المرشــحين 

 )(( البنــد  الرابــع  القســم  فــي  ورد  مــا  حســب 

تــي: ]يتــم توزيــع المقاعــد 
أ
الــذي نــص علــى مــا يا



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 50

علــى  وليــس  المرشــحين  علــى  المجلــس  فــي 

تلــك  مــن  ي 
أ
يجــوز ال السياســية وال  الكيانــات 

الكيانــات السياســية فــي اي وقــت ان تســحب 

مــن احــد المرشــحين المقعــد الــذي يشــغله فــي 

] لــه  تخصيصــه  علــى  بنــاء  الوطنــي  المجلــس 

المقاعــد  توزيــع  فــي  اعتمــدت  التــي  والطريقــة 

علــى القوائــم الفائــزة بموجــب النظــام النســبي 

هــو باســتخدام القاســم االنتخابــي بقســمة عــدد 

المصوتيــن علــى عــدد مقاعــد الجمعيــة الوطنيــة 

وبحســب نســبة االصــوات التــي حصلــت عليهــا 

القوائــم الفائــزة فــي االنتخابــات مــن اصــوات.

والدائــرة  النســبي  النظــام  اختيــار  ان  واعتقــد 

جــاء  المغلقــة  والقائمــة  الواحــدة  االنتخابيــة 

يمــر  كان  التــي  المرحلــة  طبيعــة  مــع   
ً
متناســبا

بهــا العــراق وحداثــة التجربــة الديمقراطيــة فيــه 

وعــدم امكانيــة اســتخدام نظــام انتخابــي معقــد 

قــد يــؤدي الــى فشــل العمليــة االنتخابيــة برمتهــا 

فــي ذلــك الوقــت.

المطلــب الثانــي/ انتخابــات مجلــس النــواب 

كانــون االول 2005

لقــد كانــت هــذه االنتخابــات بعــد مــرور فتــرة مــا 

يقــارب العــام علــى االنتخابــات االولــى وكانــت 

لمــدة  النــواب  مجلــس  انتخــاب  الــى  تهــدف 
 لمــا نــص عليــه الدســتور 

ً
اربعــة ســنوات ووفقــا

االنتخابــات  وجــرت   .(11( لســنة  الدائــم 

 )(11( لســنة   ((( رقــم  القانــون  بموجــب 

الــذي تــم تشــريعه مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة 

وتــم تقســيم العــراق الــى عــدة دوائــر انتخابيــة 

انتخابيــة  دائــرة  محافظــة  كل  اعتبــرت  حيــث 

 التــي 
ً
 للمــادة )))( فقــرة ثانيــا

ً
واحــدة اســتنادا

 
ً
تــي »تكــون كل محافظــة وفقــا

أ
نصــت علــى مــا يا

انتخابيــة  دائــرة  الرســمية  االداريــة  للحــدود 

تختــص بعــدد مــن المقاعــد يتناســب مــع عــدد 

المحافظــة حســب  فــي  المســجلين  الناخبيــن 

.»(11( الثانــي/  1)/كانــون  انتخابــات 

 
ً
ايضــا اعتمــدت  فقــد  الســابقة  وكاالنتخابــات 

 
ً
القائمــة المغلقــة فــي هــذه االنتخابــات اســتنادا

بقولهــا  وذلــك   )(( المــادة  عليــه  نصــت  لمــا 

المغلقــة  القائمــة  بطريقــة  الترشــيح  ]يكــون 

ويجــوز الترشــيح الفــردي[ اي انــه ال يمكــن ان 

يتــم التغييــر او االنتقــاء فــي االســماء المذكــورة 

اجــاز  القانــون  غيــران  القائمــة  داخــل  فــي 

كل  ترشــيح  يتــم  ان  علــى  الفــردي،  الترشــيح 
مرشــح ضمــن دائــرة انخابيــة معينــة وال يجــوز 

مــن دائــرة واحــدة. اكـثــر  فــي  الترشــيح  لــه 

علــى  المقاعــد  توزيــع  لعمليــة  بالنســبة  امــا 

القوائــم الفائــزة فــي االنتخابــات فقــد اســتخدم 

عليــه  نصــت  الــذي  النســبي  التمثيــل  نظــام 

لســنة   )((( رقــم  القانــون  مــن   )((( المــادة 

تــي:
أ
يا وكمــا   (11(

للدوائــر  المخصصــة  المقاعــد  توزيــع  يتــم 

االنتخابيــة مــن خــالل نظــام التمثيــل النســبي 

تيــة:
آ
اال لالجــراءات   

ً
وفقــا
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)ـ يقســم مجموع االصوات الصحية في الدائرة 

لهــا للحصــول  المقاعــد المخصصــة  علــى عــدد 

علــى »القاســم االنتخابــي«.

)ـ يقســم مجمــوع االصــوات التــي حصــل عليهــا 

كل كيــان علــى القاســم االنتخابــي لتحديــد عــدد 

المقاعــد التــي تخصــص لــه.

طريقــة  باعتمــاد  المتبقيــة  المقاعــد  تــوزع  )ـ 

االقــوى. الباقــي 

هــذا بالنســبة للمقاعــد الـــ )1))( امــا بالنســبة 

 )((( عددهــا  البالــغ  التعويضيــة  للمقاعــد 

 فيتــم توزيعهــا وفــق مــا ورد فــي المــادة 
ً
مقعــدا

تــي:
أ
يا وكمــا  القانــون  مــن   )(((

فــي  الصحيحــة  االصــوات  مجمــوع  يقســم  )ـ 

النــواب  مجلــس  مقاعــد  عــدد  علــى  العــراق 

الوطنــي(. )المعــدل  علــى  للحصــول 

)ـ يقســم مجمــوع االصــوات التــي حصــل عليهــا 

لتحديــد  الوطنــي«  »المعــدل  علــى  كيــان  كل 

عــدد المقاعــد التــي تخصــص لــه.

علــى  التعويضيــة  المقاعــد  توزيــع   
أ
يبــدا )ـ 

فــي  تمثيــل  علــى  تحصــل  لــم  التــي  الكيانــات 

علــى  حصولهــا  بشــرط  االنتخابيــة  الدوائــر 

الوطنــي. المعــدل 

الكيانــات  علــى  المتبقيــة  المقاعــد  تــوزع  )ـ 

عــدد  بنســبة  االنتخابيــة  الدوائــر  فــي  الممثلــة 

االصــوات. مجمــوع  مــن  اصواتهــا 

هــذه  فــي  اعتمــد  الــذي  النظــام  ان  ويالحــظ 

 كان النظــام النســبي 
ً
االنتخابــات رغــم انــه ايضــا

النظــام  مــن   
ً
تقدمــا اكـثــر  حالــة  يمثــل  انــه  اال 

 مــن حيــث تعــدد الدوائــر 
ً
الــذي اعتمــد ســابقا

االنتخابيــة وطريقــة توزيــع المقاعــد علــى القوائم 

االنتخابــات. فــي  الفائــزة 

مجالــس  انتخابــات  الثالــث/  المطلــب 

2009 المحافظــات 

انتخــاب  لغــرض  االنتخابــات  هــذه  اجريــت 

عتبارهــا 
أ
با العراقيــة  المحافظــات  مجالــس 

 عــن 
ً
الســلطة المحليــة فــي المحافظــات بديــال

عــام  فــي  انخبــت  التــي  المحافظــات  مجالــس 

.(11(

وقــد اجريــت هــذه االنتخابــات بموجــب قانــون 

واالقضيــة  المحافظــات  مجالــس  انتخــاب 

والنواحــي رقــم )))( لســنة )11) والمشــرع 

مــن قبــل مجلــس النــواب وقد نــص القانون رقم 

)))( علــى اعتبــار كل محافظــة دائــرة انتخابيــة 

 
ً
 الى نص المادة )))( فقرة اوال

ً
واحدة استنادا

تــي ]تكــون كل محافظــة 
أ
التــي نصــت علــى مــا يا

 للحــدود االداريــة الرســمية دائــرة انتخابيــة 
ً
وفقــا

واحــدة فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات[.

المفتوحــة  القائمــة  نظــام  القانــون  اعتمــد  وقــد 

التــي تتيــح للناخــب ان يختــار مــن يمثلــه مــن 

القائمــة  تضمهــا  التــي  المرشــحة  االســماء  بيــن 

والتصويــت لــه حســب مــا ورد فــي المــادة ))( 

القائمــة  لنظــام   
ً
وفقــا الترشــيح  ]يكــون  بقولهــا 

عنــد  الناخــب  ن 
أ
فــا لذلــك  اضافــة  المفتوحــة[ 
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لمرشــح  يصــوت  ان  امــا  فهــو  بصوتــه  االدالء 

نفســها  للقائمــة  التصويــت  او  القائمــة  ضمــن 

 )
ً
حســب مــا ورد فــي المــادة )))( الفقــرة )ثانيــا

]يســمح للناخــب بالتصويــت للقائمة المفتوحة 

المفتوحــة  القوائــم  مــن  المرشــحين  حــد 
أ
ال او 

االنتخابيــة[. دائرتــه  ضمــن  المطروحــة 

 
ً
امــا لطريقــة توزيــع المقاعــد فيتــم ذلــك اســتنادا

تــي:
آ
لمــا نصــت عليــه المــادة )))( وبالشــكل اال

:ـ تجمــع االصــوات الصحيحــة التــي حصلــت 
ً
اوال

عليهــا القائمــة المفتوحــة فــي الدائــرة االنتخابيــة 

وتقســم علــى القاســم االنتخابــي لتحديــد عــدد 

المقاعــد المخصصــة لتلــك القائمــة.

القائمــة  مرشــحي  علــى  المقاعــد  تــوزع  :ـ 
ً
ثانيــا

المفتوحــة ويعــاد ترتيــب تسلســل المرشــحين 

 الــى عــدد االصــوات التــي حصــل عليهــا 
ً
اســتنادا

المرشــح ويكــون الفائــز االول هــو مــن يحصــل 

علــى اعلــى عــدد مــن االصــوات ضمــن القائمــة 

المرشــحين  لبقيــة  بالنســبة  المفتوحــة وهكــذا 

ثالثــة  كل  نهايــة  فــي  ة 
أ
امــرا تكــون  ان  علــى 

فائزيــن بغــض النظــر عــن الفائزيــن الرجــال[.

عليهــا  حصلــت  التــي  االصــوات  تــوزع  :ـ 
ً
ثالثــا

 
ً
القائمــة علــى مرشــحي القائمــة وفــق الفقــرة ثانيــا

اعــاله.

القوائــم  مرشــحو  يحصــل  ان  يجــب  :ـ 
ً
رابعــا

المنفــردة علــى مــا يعــادل القاســم االنتخابــي فــي 

االقــل للحصــول علــى المعقــد وتهمــل اصــوات 

مرشــحي القوائــم المنفــردة الزائــدة علــى القاســم 

االنتخابــي.

:ـ تمنــح المقاعــد الشــاغرة عنــد وجودهــا 
ً
خامســا

للقوائــم المفتوحــة الفائــزة التــي حصلــت علــى 

مــا  نســبة  بحســب  االصــوات  مــن  عــدد  اعلــى 

ســتكمال جميــع 
أ
حصلــت عليــه مــن المقاعــد ال

االنتخابيــة. للدائــرة  المخصصــة  المقاعــد 

مــا حصــل مرشــحين ضمــن  اذ  فــي حالــة  امــا 

االصــوات  مــن  متســاوي  عــدد  علــى  القائمــة 

عليــه  مــا نصــت  القرعــة حســب  اعتمــاد  فيتــم 

 بقولها ]اذا حصل مرشحان 
ً

المادة)))(فقرة اوال

اصــوات  علــى  المختلفــة  القوائــم  مــن  اكـثــر  او 

صحيــح متســاوية وكان ترتيبهمــا االخيــر ضمــن 

جــراء 
أ
با المفوضيــة  تقــوم  االنتخابيــة  الدائــرة 

 مــن تحــدده القرعة[.
ً
القرعــة بينهــم ويعتبــر فائــزا

:ـ اذا حصــل مرشــحان او اكـثــر فــي ذات 
ً
سادســا

القائمــة االنتخابيــة علــى اصــوات متســاوية وكان 

ترتيبهمــا االخيــر ضمــن الدائــرة االنتخابيــة فيتــم 

اعتمــاد التسلســل المعتمــد مــن قبــل الكيــان 

السياســي فــي القائمــة االنتخابيــة لتحديــد الفائــز 

بالمعقــد االنتخابــي[.

ويالحــظ علــى النظــام االنتخابــي المعتمــد فــي 

النظــام   
ً
ايضــا هــو  كان  وان  االنتخابــات  هــذه 

 مــن االنظمــة 
ً
النســبي اال انــه كان اكـثــر تطــورا

الســابقة مــن خــالل اعتمــاده القائمــة المفتوحــة 

التصويــت  فــي  حريــة  للناخــب  تتيــح  التــي 

يفضلــه. الــذي  للمرشــح 
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المطلــب الرابــع/ انتخابــات مجلــس النــواب 

 2010

وهــي االنتخابــات التــي ســتجري الختيــار مجلس 

الــذي  النــواب  مجلــس  يحــل  الــذي  النــواب 

تنظيــم  فــي  اعتمــد  وقــد   (11( عــام  انتخــب 

عــام  اذار  فــي  التــي ســتجري  االنتخابــات  هــذه 

1)1) القانــون رقــم )) لســنة )11) ولكــن 

ليتناســب  عليهــا  تعديــالت  عــدة  اجــراء  بعــد 

العــراق  بهــا  يمــر  التــي  المرحلــة  مــع متطلبــات 

الناخــب  وتطلعــات  لمطاليــب  واســتجابة 

القانــون  هــذا  تعديــل  تــم  حيــث  العراقــي 

 (11( لســنة   )((( رقــم  القانــون  بموجــب 

الــذي حــدد عــدد اعضــاء مجلــس النــواب )))) 

 لمــا نصــت عليــه المــادة ))( 
ً
( اســتنادا

ً
عضــوا

تــي:
أ
يا وكمــا   

ً
اوال الفقــرة 

مــن  عــدد  مــن  النــواب  مجلــس  لــف 
أ
يتا :ـ 

ً
اوال

مائــة  لــكل  واحــد  مقعــد  بنســبة  المقاعــد 

التجــارة  وزارة  الحصائيــات   
ً
وفقــا نســمة  الــف 

للمحافظــات لعــام )11) علــى ان تضــاف اليــه 

لــكل  بمعــدل )).)%(  الســكاني  النمــو  نســبة 

.]
ً
ســنويا محافظــة 

امــا بالنســبة للدوائــر االنتخابيــة فقــد اعتبــرت 

وذلــك  واحــدة  انتخابيــة  دائــرة  محافظــة  كل 

تــي 
آ
 لنــص المــادة ))( مــن القانــون وكاال

ً
اســتنادا

االداريــة  للحــدود   
ً
وفقــا محافظــة  كل  ]تكــون 

تختــص  واحــدة  انتخابيــة  دائــرة  الرســمية 

بعــدد مــن المقاعــد يتناســب مــع عــدد ســكان 

المحافظــة حســب اخــر االحصائيــات المعتمــدة 

التموينيــة[. للبطاقــة 

تتيــح  التــي  المفتوحــة  القائمــة  اعتمــدت  وقــد 

لمــا   
ً
اســتنادا التصويــت  فــي  الحريــة  للناخــب 

تــي 
أ
 وكمــا يا

ً
نصــت عليــه المــادة ))( الفقــرة اوال

المفتوحــة  القائمــة  بطريقــة  الترشــيح  ]يكــون 

ثالثــة  عــن  فيهــا  المرشــحين  عــدد  يقــل  وال 

المخصصــة  المقاعــد  ضعــف  علــى  يزيــد  وال 

للدائــرة االنتخابيــة ويحــق للناخــب التصويــت 
حــد المرشــحين فيهــا ويجــوز 

أ
علــى القائمــة او ا

الفــردي[. الترشــيح 

اي ان الناخب اما ان يقوم بالتصويت للقائمة 

فقــط او ان يقــوم بالتصويــت للشــخص داخــل 

القائمة.

توزيــع  فــي  النســبي  النظــام   
ً
ايضــا اعتمــد  وقــد 

لنــص   
ً
اســتنادا الفائــزة  القوائــم  علــى  المقاعــد 

التاليــة: بفقراتهــا   )(( المــادة 

:ـ تجمــع االصــوات الصحيحــة التي حصلت 
ً
ثانيــا

االنتخابيــة وتقســم  الدائــرة  فــي  القائمــة  عليهــا 

علــى القاســم االنتخابــي لتحديــد عــدد المقاعــد 

المخصصــة لتلــك القائمــة[.

تسلســل  ترتيــب  عــادة 
أ
با المقاعــد  تــوزع  :ـ 

ً
ثالثــا

 الــى عــدد االصــوات التــي 
ً
المرشــحين اســتنادا

حصل عليها كل منهم ويكون الفائز االول من 

يحصــل علــى اعلــى االصــوات وهكــذا بالنســبة 

لبقيــة المرشــحين علــى ان ال تقــل نســبة النســاء 

عــن ربــع الفائزيــن وفــي حالــة تعــادل اصــوات 
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المرشــحين فــي القائمــة الواحــدة يتــم اللجــوء 

الــى القرعــة.

:ـ تمنــح المقاعــد الشــاغرة للقوائــم الفائــزة 
ً
رابعــا

التــي حصلــت علــى عــدد مــن المقاعــد بحســب 

نســبة مــا حصلــت عليــه مــن االصــوات ويالحــظ 

فــي  اعتمــد  الــذي  ان نجــاح نظــام االنتخابــات 

انتخابــات مجالــس المحافظــات التــي جــرت عام 

)11) قــد ادى الــى اعتمــاده فــي االنتخابــات 

 (1(1 اذار  فــي  ســتجري  التــي  التشــريعية 

 بالنســبة للقائمــة المفتوحــة.
ً
وخصوصــا

الخاتمة

تعرفنــا فــي هــذا البحــث علــى النظــام االنتخابــي 

واهميتــه وانــواع االنظمــة االنتخابيــة المعتمــدة 

فــي دول العالــم ومميــزات كل نظــام وســلبياته 

المبحــث  فــي  امــا  االول  المبحــث  فــي  وذلــك 

االنتخابــي  النظــام  علــى  تعرفنــا  فقــد  الثانــي 

العراقيــة  فــي جميــع االنتخابــات  اعتمــد  الــذي 

وهــو نظــام التمثيــل النســبي والحظنــا ان هــذا 

واعتبــار  المغلقــة  القائمــة  بنظــام   
أ
بــدا النظــام 

العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة تــم تطــور هــذا 

 
ً
نظامــا اصبــح  ثــم  متعــددة  الــى دوائــر  النظــام 

يعتمــد القائمــة المفتوحــة وبالدوائــر المتعــددة 

االنتخابيــة  العمليــة  تطــور  علــى  يدلــل  مــن 

 
ً
تعبيــرا اكـثــر  الــى صــورة  وانتقالهــا  العــراق  فــي 

اختيــار  فــي  ورغباتهــم  الناخبيــن  ارادة  عــن 

يتــم  ان  امليــن  االنتخابــات  فــي  يمثلهــم  مــن 

فــي المســتقبل اعتمــاد انظمــة انتخابيــة اكـثــر 

 تجعــل الناخــب يتعــرف بشــكل اكـثــر 
ً
تفصيــال

 علــى المرشــحين فــي االنتخابــات ويصــوت 
ً
قربــا

بنــاء علــى قناعــة تتوافــر لديــه من خــالل معرفته 

لســلوكه وعملــه. بــه ومراقبتــه 

الهوامش
)ـ اشــكال االنظمــة االنتخابيــة/ دليــل المؤسســة الدوليــة 

واالنتخابــات، ص)). للديمقراطيــة 

والنظــام  الدســتوري  القانــون  المجــذوب،  محمــد  د.  )ـ 

السياســي فــي لبنــان واهــم االنظمــة ا لدســتورية والسياســية 

 (111 والنشــر  للطباعــة  الجامعيــة  الــدار  العالــم،  فــي 

ص))).

)ـ د. طالــب عــوض / االنظمــة االنتخابيــة المعاصــرة ص) 

www.amonjordan.org/ التالــي الموقــع  منشــور علــى 

aman_studies

)ـ د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني، االنظمة 

السياسية، مطبعة دار الحكمة، بغداد، ))))ص)).

)ـ د. طالب عوض، مصدر سابق ص).

)ـ المصدر نفسه.

)ـ المصدر نفسه.

)ـ د. صالــح جــود الكاظــم، د. علــي غالــب العانــي، مصــدر 

ســابق ص)).

)ـ د. طالب عوض ، مصدر سابق ص1).

1)ـ المصدر نفسه.

))ـ المصدر نفسه.

العانــي  غالــب  علــي  د.  الكاظــم،  جــواد  صالــح  د.  ))ـ 

.(( ص

))ـ د. طالب عوض، مصدر سابق ص)).

السياســية  النظــم  الشــرقاوي،  ســعاد  الدكـتــورة  ))ـ 

الموقــع  علــى  منشــور  ص)))  المعاصــر  العالــم  فــي 

.www.ao-academy.org/library لــي: لتا ا
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))ـ الدكـتــور محســن خليــل، النظــم السياســية والقانــون 

ص))). الدســتوري 

))ـ د. صالــح جــواد الكاظــم، د. علــي غالــب العانــي مصــدر 

سابق ص)).

))ـ الدكـتــور فــالح اســماعيل حاجــم، المعالجــة القانونيــة 

 (11( مقارنــة  دراســة  االنتخابيــة،  العمليــة  لتنظيــم 

www.ao-academy.ص1)، منشــور على الموقع التالي

.org/library

))ـ د. صالــح جــواد الكاظــم، د. علــي غالــب العانــي مصــدر 

سابق، ص)).

))ـ المصدر نفسه.

1)ـ د. طالب عوض، مصدر سابق ص)).

العانــي،  غالــب  علــي  د.  الكاظــم،  جــواد  صالــح  د.  ))ـ 

ص)). ســابق  مصــدر 

))ـ المصدر نفسه.

))ـ المصدر نفسه.
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المتحــدة  الواليــات  ومصلحــة  رغبــة  )تتمثــل 

فــي قيــام انتخابــات حــرة وذات مصداقيــة فــي 

اطــار القواعــد التــي تســمح بظهــور قــادة واحزاب 

فــي  المشــاركة  عــن   
ً
فضــال جديــدة  وائـتالفــات 

البــالد.( حكــم 

جامعــة  العالمــي/  االســتراتيجي  التقييــم 

الوطنــي الدفــاع 

بشــكل موجــز  البحــث  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

فــي  عقدهــا  المزمــع  الوطنيــة  االنتخابــات  فــي 

ذار فــي العــراق هــذا 
آ
الســابع مــن شــهر مــارس/ا

الموضــوع  تنــاول  يتــم  ســوف  بحيــث   . العــام 

والدراســات  الفكــر  مراكــز  نظــر  وجهــة  مــن 

الغربيــة ، عــن طريــق البحــث فــي ظــروف اجراء 

االنتخابــات  قانــون  بتشــريع  بــدءا  االنتخابــات 

والكيانــات السياســية التــي ســوف تشــارك فيهــا 

ثيــر هــذه االنتخابــات فــي مســتقبل 
أ
وانتهــاًء بتا

العــراق وقضايــاه التــي تتســم جميعهــا بالتعقيــد 

. البالغــة  واالهميــة 

وال : المشهد السياسي عشية االنتخابات : 
أ
ا

ســوف  التــي  السياســية  الكيانــات  )اهــم   -(

االنتخابــات())(:  فــي  تشــارك 

- االئتاف الوطني العراقي : 
أ
ا

وهــو االئـتــالف الــذي خلــف االئـتــالف العراقــي 

الموحد ، الذي كان مهيمنا على الحكومة بعد 

انتخابــات عــام )11) البرلمانيــة ، االختــالف 

لــه  والســابق  الجديــد  االئـتــالف  بيــن  الرئيــس 

هــو ان حــزب الدعــوة ليــس طرفــا فيــه ، حيــث 

قــرر رئيســه نــوري المالكــي المضــي لوحــده فــي 

ائـتــالف دولــة القانــون . 

المجلــس  العراقــي  الوطنــي  االئـتــالف  يضــم 

 ، بــدر  منظمــة   ، العراقــي  االســالمي  االعلــى 
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اضافــة  الفضيلــة  حــزب   ، الصدريــة  الحركــة 

الــى مجاميــع شــيعية اخــرى صغيــرة الحجــم . 

وشــخصيات اخــرى معروفــة مثــل احمــد الجلبــي 

ابراهيــم  اليــه  ينتمــي  الــذي  المؤتمــر  وحــزب 

الــذي   ، الســابق  الــوزراء  رئيــس   ، الجعفــري 

حــاول تحويــل نفســه الــى شــخصية علمانيــة . 

وقــد نتــج عــن محــاوالت ضــم شــخصيات ســنية 

انضــم  حيــث   ، جــدا  محــدود  نجــاح  وكرديــة 

الصحــوة  حركــة  عــن  منشــق  واحــد  شــخص 

الــى  اضافــة   ، الهايــس  حميــد   ، االنبــار  فــي 

وحــزب  معــدودة  علمانيــة  ســنية  شــخصيات 

 . شــيعية  جــذور  ذي  كــردي 

ب- ائتاف دولة القانون : 

ــة القانــون هــو التحالــف الــذي   ان ائـتــالف دول

يحــاول مــن خاللــه رئيس الوزراء نوري المالكي 

وطنــي  قائــد   ، علمانيــة  كشــخصية  يبــرز  ان 

يمثــل عمــوم العــراق ، بــدال مــن ان يكــول قائــدا 

نجحــت   . الدينيــة  بالجــذور  منغمســا  شــيعيا 

هــذه االســتراتيجية مــع المالكــي فــي انتخابــات 

مجالــس المحافظــات لعــام )11) ، لكــن علــى 

حظــوظ  تبقــى  ذلــك  ،مــع  المحلــي  المســتوى 

المالكــي  جمــع  بينمــا   . مؤكــدة  غيــر  التحالــف 

فــي ائـتالفــه عــدد مــن الشــخصيات والمجاميــع 

الصغيــرة الــى حــد مــا ، حيــث يعــول عليهــم مــن 

جــل ان يعطــوا االئـتــالف صبغــة ال طائـفيــة . 
أ
ا

وبالنتيجة ، اضحى االئـتالف يتمحور ويسيطر 

عليــه المالكــي بنفســه . لــم يضــم ائـتــالف دولــة 

و كبيــر ، بــل 
أ
القانــون اي حــزب شــيعي مهــم ا

حــزب الدعــوة فقــط وبعــض المجاميــع الصغيــرة 

. ولــم يضــم كذلــك اي كيــان كــردي ، بــل ضــم 

التــي  الكـتلــة العراقيــة المتحــدة والمســتقلة ، 

تمثــل الكــورد الشــيعه . لكــن احتــوى االئـتــالف 

ايضــا علــى عــدد مــن الكيانــات الســنية ، مثــل 

الشــيخ  يتزعمــه  الــذي  االنبــار  انقــاذ  مجلــس 

 ( مــن  واحــد  وهــو   ، الســليمان  حاتــم  علــي 

كيانــات انشــقت فيمــا بينهــا عــن صحــوة االنبــار 

مطلــك  لعبــد  المســتقلة  العربيــة  والكـتلــة   .

الجبــوري ، العضــو الســابق فــي جبهــة التوافــق 

، لكــن لــم يجــذب االئـتــالف اي تجمــع ســني 

مهــم . ضــم االئـتــالف ايضــا عناصــر علمانيــة ، 

لكــن ليســت لهــا حجــم كبيــر فــي مرحلــة مــا بعــد 

صــدام . ان جميــع مكونــات ائـتــالف المالكــي 

المالكــي  اســم  علــى  اساســي  بشــكل  تعتمــد 

 ، الناخبيــن  جــذب  فــي  القائــد  قــدرة  وعلــى 

مــن اجــل فســح المجــال امــام المرشــحين كــي 

يعملــوا علــى تقديــم الخدمــات علــى المســتويين 

المحلــي والوطنــي . 

ج – التوافق :

 كان اسمها في السابق جبهة التوافق العراقية 

، او التوافــق ، تضــم التوافــق معظــم االحــزاب 

الســنية. تصــف نفســها علــى انهــا علمانيــة وليــس 

ســنية ، بالرغــم مــن حقيقــة ان معظــم عناصرها 
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هــم مــن الحــزب االســالمي العراقــي ، والتحــاق 

االخــرى  العلمانيــة  الســنية  العناصــر  معظــم 

بتحالفــات اخــرى . نجحــت التوافــق فــي االبقــاء 

جــزءا  كانــت  التــي  السياســية  الكيانــات  علــى 

منهــا فــي الســابق ، مثــل مؤتمــر اهــل العــراق ، 

الــى جانــب بعــض االحــزاب التــي لهــا وزن نســبي 

فــي الشــارع الســني ، كحــزب التجمــع الوطنــي 

لعشــائر العــراق الــذي يتزعمــه عمــر الجبــوري . 

د – الحركة الوطنية العراقية : 

علــى  نفســها  العراقيــة  الوطنيــة  الحركــة  تطــرح 

انهــا حركــة علمانيــة ، غيــر طائـفيــة فــي العــراق 

فــي الحقيقــة ، تســتند الحركــة علــى تحالــف   .

شــخصيات سياســية قويــة ، التــي تعتمــد علــى 

الماكنــة  قــوة  مــن  بــدال  وســمعتهم  اســماءهم 

فــي   ، الناخبيــن  اجــل جــذب  مــن  السياســية 

مقدمتهــم رئيــس الــوزراء االســبق ايــاد عــالوي 

للحــوار  وقائمتــه  المطلــك  صالــح   ، وقائمتــه 

الهاشــمي  طــارق  الرئيــس  نائــب   ، الوطنــي 

 ، مؤخــرا  ســس 
أ
تا الــذي  التجديــد  وحــزب 

وبشــكل  الجديــد.  التحالــف  نــواة  يشــكلون 

وشــخصيات  احزابــا  معهــم  انضــوى   ، مشــابه 

مــن  قــادة  التحالــف  وضــم   ، جديــدة  ســنية 

الشــيعه والســنة ، لكــن ليــس جماعــات كبيــرة 

. والســنة  الشــيعه  مــن 

هـ - التحالف الكوردستاني :

فــي  الرئيســة  الكورديــة  االحــزاب  تؤشــر  لــم 

غيــر  تحالفــات  فــي  لالنظمــام  رغبــة  العــراق 

طائـفيــة مــن اجــل خوض انتخابات عام 1)1) 

. خــالف مــا فعلتــه االحــزاب المتنافســة االخــرى 

 الكــورد الدخــول فــي تحالفــات عابــرة 
أ
. لــم يشــا

. هنــاك ) احــزاب كرديــة  للقوميــة والطائـفيــة 

رئيســة وهــي، االتحــاد الوطنــي الكوردســتاني ، 

الحــزب الديموقراطــي الكوردســتاني ، وحركــة 

االتحــاد  حزبــي  جــذور  ان   . )كــوران(  التغييــر 

االحــزاب  فهــذه   ، راســخة  هــي  والديمقراطــي 

منــذ  الديمقراطــي  الكورديــة،  القضيــة  دعمــت 

)))) ، والوطنــي منــذ )))) . شــكال ســوية 

البرلمــان  فــي  وتمثــال  الكوردســتاني  التحالــف 

العراقــي . وقــد ادارا حكومــة اقليــم كردســتان 

متحديــن  يبقيــا  ان  المتوقــع  ومــن  وبرلمانــه 

التغييــر  حركــة  امــا   .  (1(1 انتخابــات  فــي 

االتحــاد  عــن  منشــقة  جماعــه  هــي  )كــوران( 

قبيــل  تشــكلت   ، الكوردســتاني  الوطنــي 

انتخابــات برلمــان اقليــم كردســتان التــي جــرت 

ب عــام )11) ، ليــس 
آ
فــي شــهر اغســطس/ ا

مــن المتوقــع ان تتحالــف الحركــة مــع الحزبيــن 

الكوردييــن الكبيريــن قبــل االنتخابــات ، لكــن 

معهــم  تتعــاون  ســوف  انهــا  المراقبــون  يتوقــع 

الكــوردي  الصــوت  ســوية  يديمــوا  كــي  الحقــا 

 . الوطنيــة  السياســات  فــي  القــوي 

و – تحالف وحدة العراق :
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غيــر  مجموعــه  العــراق  وحــدة  تحالــف  يعتبــر 

قدمــوا  الذيــن  واالفــراد  االحــزاب  مــن  طائـفيــة 

انفســهم علــى انهــم وطنييــن علمانييــن . افــراد 

التحالــف الرئيســيين ، وزيــر الداخليــة الحالــي 

واحمــد   ، الدســتوري  وحزبــه  البوالنــي  جــواد 

مــن  نبــار ، 
أ
اال انقــاذ  ريشــة زعيــم مجلــس  بــو 

أ
ا

 ، المالكــي  تحالــف  الــى  ينظــم  ان  المتوقــع 

لكنهــم لــم يتفقــوا علــى بعــض االمــور ، وقــرروا 

. بهــم  المضــي بطريــق خــاص 

2- طبيعة التنافس في االنتخابات : 

العــراق  خصوصيــة  علــى  كيــد 
أ
التا المهــم  مــن 

بــدول  عــراق والثقافــات والمحــاط 
أ
المتعــدد اال

اقليميــة متعارضــة المصالــح والمرتبطــة بشــكل 

خــر بتيــارات سياســية وعرقيــة ومذهبيــة فــي 
آ
او با

خــر 
آ
الداخــل العراقــي ، وهــو مــا يعطــي بعــدا ا

مريكــي فــي مســيرة هــذه 
أ
يضــاف الــى البعــد اال

االنتخابــات ، كمــا ان كل طــرف عراقــي حريــص 

االنتخابــات  تلــك  الحــرص علــى ان تســفر  كل 

و عنــد الحــد االدنــى عــن 
أ
عــن نتائــج لصالحــه ، ا

خيــر 
أ
قــل خســائر ممكنــة))(، وهــذا مــا يفســر التا

أ
ا

االنتخابــات  قانــون  تشــريع  فــي  حصــل  الــذي 

الوطنيــة . 

قانــون  تشــريع  تاخيــر  اســباب  حــد 
أ
ا ان 

االطــراف  بعــض  ان  حقيقــة  هــو  االنتخابــات 

خيــر 
أ
التا بغيــة  الموضــوع  فــي  ُتَســوف  كانــت 

واالضطــرار الــى اجــراء انتخابــات بنظــام القوائــم 

االصــوات  يفقــدوا  ان  مــن  خشــية  المغلقــة، 

التــي لــم يعتقــدوا انهــا ســتكون لهــم فــي ظــل 

فــي نهايــة المطــاف  تــم  قوائــم مفتوحــة. لكــن 

. المفتوحــة  القوائــم  نظــام  علــى  التصويــت 

هــم يكمــن فــي ان الحالــة 
أ
لكــن يبقــى الســبب اال

االنتخابــات  قانــون  تؤطــر  التــي  السياســية 

فولكــر  بمقولــة  تذكرنــا  الوطنيــة  البرلمانيــة 

 .  « بــدا 
أ
ا يمــوت  ال  الماضــي  ان   « الشــهيرة 

ففــي الوقــت الــذي تمكــن فيــه البرلمــان اخيــرا 

لعــام  الوطنيــة  االنتخابــات  قانــون  تمريــر  مــن 

زق المعاييــر ســبب 
أ
1)1) ، فــان اســتمرار مــا

فــي تكــرار االحــداث التــي ســبقت االنتخابــات 

واخــر صيــف وخريــف )11) . 
أ
المحليــة فــي ا

ففــي ذلــك الوقــت اعتــرض رئيــس الجمهوريــة 

علــى  المهــدي  عبــد  عــادل  ونائبــه  الكــوردي 

قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات . تعلــق 

النقــض حينهــا بكركــوك ، المدينــة التــي تعتبــر 

واحــدة مــن اكبــر المظالــم بيــن العراقييــن مــن 

عــرب وكــرد ، اضافــة الــى شــكل االنتخابــات ، 
جــدا.))( مرتفعــه  كانــت  فالتوتــرات 

ســلطت هــذه العمليــة برمتهــا الضــوء علــى طــول 

خطــوط التصــدع التــي لــم تتــم تســويتها ســواء 

عرقيــة  انقســامات  او  -دينيــة  طائـفيــة  كانــت 

او لغويــة فــي العــراق . اذ كانــت المشــاحنات 

االســالمية  الدعــوة  حــزب  بيــن  واضحــة 

والمجلــس االعلــى االســالمي العراقــي ومنظمــة 

الكوردســتاني  التحالــف  وكذلــك   ، بــدر 
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تمريــر  الــى  يســعى  طــرف  وكان كل  والتوافــق 

تعتبــر  ان  يمكــن  لكنهــا  جندتــه.))( 
أ
ا وتعزيــز 

حالــة صحيــة بســبب ان الجميــع يعمــل جاهــدا 

الســلطة  لتقاســم  ترتيبــات  وضــع  جــل 
أ
ا مــن 

 . وملمــوس  فعلــي  بشــكل 

فالســؤال الــذي يطــرح نفســه االن ، لمــاذا تــم 

نقض القانون ؟ وهل يشــكل القانون بصيغته 

الحاليــة صمــام امــان إلجــراء انتخابــات برلمانيــة 

وطنيــة ناجحــة ؟ 
جــاء اعتــراض نائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق 

الهاشمي في ) نوفمبر بسبب اعتقاده اجحاف 

حقــوق المهاجريــن ، ومنحهــم نســبة )% فقــط 

مــن المقاعــد التعويضيــة ، مطالبــا بزيادتهــا الــى 

ساســيا لتمريــر القانــون .
أ
))% شــرطا ا

وبعــد رفــع نســبة المقاعــد التعويضيــة ، هــدد 

الهاشــمي بفيتــو اخــر اذا لــم يتــم تلبيــة طلباتــه 

والتــي يدعــو فيهــا الــى تمثيــل ســني اكبــر االمــر 

تــاح 
أ
ا المماطلــة  قــرار  ان   . مازقــا  ســبب  الــذي 

قليــة الســنية ان تحصــل علــى تمثيــل اكبــر 
أ
لال

مهمــة  تنــازالت  والكــورد  الشــيعه  وقــدم   ،

بحيــث تــم حفــظ مــاء وجــه كل طــرف وان تتــم 
لهــا زمنيــا.))( االنتخابــات كمــا مقــرر 

مــا زال الســنة فــي العــراق قلقيــن حــول دورهــم 

عــدم  الــى  اضافــة   . والمســتقبل  الحاضــر  فــي 

وضــوح رؤيتهــم حــول االســتراتيجية التــي البــد 

لهم ان يتبعوها ، الســيما في ظل االنقســامات 

مشــابهة  تعتبــر  التــي  صفوفهــم  تشــهدها  التــي 

لمــا كانــوا عليهــا عامــي )11) و )11) . حيــث 

همــا  كبيريــن  كيانيــن  تشــكيل  مــن  تمكنــوا 

جبهــة التوافــق العراقيــة التــي حصلــت علــى )) 

فــي انتخابــات عــام )11) ، والجبهــة  مقعــدا 

العراقيــة للحــوار الوطنــي التي حصلت على )) 

مقعــدا ، وبقــى عــدد مــن الســنة خــارج العمليــة 

السياســية امــا بســبب رفضهــم للمشــروع الــذي 

واختيارهــم  المتحــدة  الواليــات  عليــه  تشــرف 

باجتثــاث  شــمولهم  بســبب  او   ، المقاومــة 

البعــث ، فربمــا ســببت هــذه المشــاكل حالــة 

وبالتالــي  للســنة  الكامــل  التمثيــل  عــدم  مــن 

خلقــت لهــم حالــة مــن االمتعــاض ، وبالتالــي 

واذا   . منخفضــا  البرلمــان  فــي  ثيرهــم 
أ
تا كان 

الخالفــات  فــان   ، هــو  كمــا  الوضــع  اســتمر 

الشــخصية والعــداوات المتبادلــة ســوف تقــوض 

مــن جهــود الســنة وتســبب خالفــا بينهــم حــول 

نــوذج ممارســة الســنلطة الــذي ينشــدونه . قــد 

نفــس  مــن  يعانــون  والكــورد  الشــيعه  يكــون 

عدادهــم ، 
أ
المشــاكل، لكــن الشــيعة تحميهــم ا

امــا الكــورد ، فمهمــا بلغــت خالفاتهــم ، فانهــم 

الــذي  الذاتــي  الحكــم  تجــاه قضيــة  متوحديــن 
بــه.))( يتمتعــون 

عليهــا  يهيمــن  التــي  التوافــق  جبهــة  كانــت 

الحــزب االســالمي العراقــي ، تضــم ايضــا عــدد 

تدفقــوا  الذيــن   ، العلمانيــة  التجمعــات  مــن 

الــى جبهــة التوافــق لعــدم وجــود بدائــل اخــرى 

امــا الجبهــة العراقيــة للحــوار   . نــذاك 
آ
ا امامهــم 
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قبــل  مــن  تشــكيلها  تــم   )IFND( الوطنــي 

صالــح المطلــك ، البعثــي الســابق الــذي تــرك 

الماضــي  القــرن  ســبعينات  فــي  البعــث  حــزب 

صبــح عضــوا فــي اللجنــة المكلفــة بصياغــة 
أ
، ا

الدســتور العراقــي عــام )11) ، لكنــه فــي نهايــة 

المطــاف كان معارضــا للدســتور الــذي صــدر ، 

بســبب تبنــي النظــام الفدرالــي ، وتثبيــت اقليــم 

تشــكيل  امــام  االبــواب  فاتحــا   ، كردســتان 

قاليــم اخــرى ، حيــث كان المطلــك يطالــب 
أ
ا

كان  كمــا   . مركزيــة  عراقيــة  دولــة  بتشــكيل 

للحــزب االســالمي اعتراضــات علــى بعــض بنــود 
عنهــا الحقــا.))( تراجــع  لكنــه  الدســتور ، 

 (11( عــام  فــي  التوافــق  جبهــة  شــهدت 

الحــزب  بيــن  الخــالف  بســبب   ، انقســامات 

االســالمي وبعــض الساســة العلمانييــن الذيــن 

 الحــزب االســالمي 
أ
انظمــوا للجبهــة ســابقا ، وبــدا

يشــهد انســالخ بعــض اعضــاءه عــن عضويتــه ، 

انســحب  . حيــث  انقســام  فيــه  بالتالــي حــدث 
امينــه العــام ونائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق 

الهاشــمي ، واســتقال مــن تلقــاء نفســه وشــكل 

مجلــس  انقســام  عــن  فضــال   . التجديــد  حــزب 

الحــوار الوطنــي العراقــي الــذي يتزعمــه محمــود 

الــذي  الســابق ،  البرلمــان  المشــهداني رئيــس 

كان رئيــس برلمــان رغــم قلــة عــدد اعضــاء تيــاره 

فــي البرلمــان . ظهــر ايضــا فــي مــا بعــد مجالــس 

االســناد باعتبارهــا قــوة سياســية مهمــة ، والتــي 

مواجهــة  فــي  االمريــكان  دعــم  علــى  حصلــت 

تنظيــم القاعــدة فــي االنبــار وباقــي مــدن العــراق 

البــالد  فــي  العنــف  تخفيــض  فــي  فنجحــت   ،

بشــكل واضــح . وســاهمت فــي والدة العبيــن 

ســنة جــدد يحملــون طموحات سياســية ليســت 

علــى اتفــاق مــع الحــزب االســالمي العراقــي ، مــع 

مــن تشــكيل جبهــة  لــم ينمكنــوا  ذلــك فانهــم 

فــي  ودخلــوا  انقســموا  بــل  موحــدة  سياســية 
متعــددة.))( تحالفــات 

ايجابيــات  لــه  الســني  السياســي  التقســم  هــذا 

بااليجابيــات  يتعلــق  بمــا   ، ســلبيات  لــه  كمــا 

، فإنــه قــد يشــيرإلى وجــود جهــد حقيقــي مــن 

كـثــر اندماجــا فــي النظــام 
أ
قبــل الســنة ليصبحــوا ا

يتجــاوزوا  موقــع  إلــى  والوصــول  السياســي 

علــى  يضــا 
أ
ا  . الطائـفــي  االنقســام  خطــوط  فيــه 

إليــه  ينظــر  ن 
أ
ا يمكــن   ، اإليجابــي  الجانــب 

ن الســنة ســوف يكــون 
أ
نــه جهــد لضمــان ا

أ
علــى ا

يفــوز  عّمــن  النظــر  بغــض  تمثيــل مالئمــا  لهــم 

فــي االنتخابــات . امــا الســلبي فــي الموضــوع ، 

فانــه يعكــس طموحــات شــخصية لــدى بعــض 

االفــراد ممــا يعنــي اســتمرار وجــود االنقســامات 

عــن  فضــال   ، الشــخصية  الخصومــات  تلــك   .

الحــزب  مــع  للعمــل  النطــاق  واســع  رفــض 

االســالمي العراقــي ، قــادت العــرب الســنة نحــو 

نهــم 
أ
االنضمــام الــى تحالفــات مختلفــة ، ليــس ال

هــداف هــذا التحالــف او ذاك علــى 
أ
يشــاركون ا

حــزاب الســنية 
أ
ن اال

أ
وجــه الخصــوص ، لكــن ال

إلـــى جماعــات  قــد انضمــت  المتنافســة معهــم 
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)(( خــرى. 
أ
اال

ان المشــكلة التــي يعتــرض عليــه الســنة العــرب 

ثيرهــم داخــل 
أ
فــي العــراق التكمــن فــي حجــم تا

البرلمــان ، فهــم لــم يشــيروا الــى تزويــر مــن نــوع 

جــزء  لســلب  ادى  بحــث  االنتخابــات  فــي  مــا 

مــن مقاعدهــم ، لذلــك اليمكــن ان نقــول ان 

تكمــن  مشــكلتهم  ان  بــل   ، ناقصــا  تمثيلهــم 

ثيرهــم فــي 
أ
فــي رؤيتهــم الــى حجــم مشــاركـتهم وتا

العمليــة السياســية برمتهــا . فباالمــكان تقســيم 

 : فـــات  الــى )  اعــاله  مــا ذكرنــاه  وفــق  الســنة 

االولــى تشــارك فــي العمليــة السياســية بشــكل 

واضــح كالحــزب االســالمي وحــركات الصحــوة 

، امــا الثانيــة فهــي التــي تحســب نفســها ضمــن 

صفــوف المقاومــة ، وبالتالــي هــي خــارج هــذه 

تدخــل  ولــن   ، كامــل  شــبه  بشــكل  العمليــة 

وظــروف  شــروط  وفــق  اال  السياســية  العمليــة 

معينــة . امــا النــوع الثالــث ، فهــي الجماعــات 

التــي تخضــع لقانــون المســائلة والعدالــة ، هــذه 

تذكرنــا بمــا حــدث مــع النائــب صالــح المطلــك 

المســائلة  هيئــة  اشــارت  حيــث   ، يــام 
أ
ا قبــل 

والعدالــة الــى شــمواله باحــد بنــود قانونهــا االمــر 

االنتخابــات  فــي  مشــاركـته  دون  يحــول  الــذي 

ة 
أ
الهيــا يصــف  المطلــك  جعــل  الــذي  االمــر   .

الــى  بالجــوء  ويهــدد  والالعدالــة«  بـ«المســائلة 

القضــاء مــن اجــل المشــاركة . 

امــا فــي مــا يتعلــق بالتيــار الشــيعي ، بعــد ان 

كان متماســكا فــي االنتخابــات الســابقة تحــت 

اســم »االئـتــالف العراقــي الموحــد« ، وتمكــن 

عــام  بانتخابــات  ملحــوظ  فــوز  تحقيــق  مــن 

)11) ، نجــد انــه قــد حــدث انشــقاقا كبيــرا فــي 

تشــكيله ، حيــث كان يتزعمــه الســيد الراحــل 

بعــده  مــن  تولــى  الــذي  الحكيــم  العزيــز  عبــد 

وكانــت   ، الزعامــة  رايــة  الحكيــم  عمــار  نجلــه 

االئـتــالف  همــا  تحالفيــن  بــروز  االن  النتيجــة 

القانــون  دولــة  وائـتــالف   ، العراقــي  الوطنــي 

الوطنــي  ئـتــالف 
أ
اال  ، بــاالول  يتعلــق  فيمــا   .

العراقــي  االئـتــالف  وريــث  فهــو   ، العراقــي 

الموحــد الســابق ، بانســحاب حــزب الدعــوة ، 

الصغيــرة  الشــيعيه  الجماعــات  بعــض  ووجــود 

االخــرى . ودخــول تيــارات علمانيــة مثــل تيــار 

مثــل  فيــه  ســنية  واخــرى  اللطيــف  عبــد  وائــل 

حميــد الهايــس ، فمــا هــو مســتقبل التحالفــات 

شــيعية ؟  بكونهــا  تتســم  التــي 

المالكــي  نــوري  الحالــي  الــوزراء  رئيــس  رفــض 

االنضمــام الــى هــذا التحالــف ، مفضــال دخــول 

االنتخابــات بتحالفــه الــذي يطلــق عليــه ائـتــالف 

دولــة القانــون ، الــذي حقــق نجاحــا ملحوظــا 

ينايــر  فــي  الســابقة  المحليــة  االنتخابــات  فــي 

تلــك االنتخابــات  نتائــج  صابتــه 
أ
ا )11) ولقــد 

بقــدر ليــس ضئيــل مــن الزهــو ، فاعتبــر نفســه 

الرجــل االقــوى فــي العــراق ، بــل وقــدم نفســه 

مريكييــن علــى انــه االقــرب اليهــم بعــد ان حد 
أ
لال

مــن نفــوذ التيــار الصــدري فــي الشــارع العراقــي 
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، وقلــل مــن العنــف ووجــه االتهــام الــى ســوريا 

بشــكل صريــح عندمــا اتهمهــا بدعــم المســلحين 

فــي العــراق.)1)( هــذا بعــد ان كان صلبــا بوجــه 

عــام  الــوزراء  رائســة  تولــى  ان  بعــد  االمريــكان 

)11)، حيــث قــال للســفير االمريكــي زلمــاي 

خليــل زاد فــي اجتمــاع مغلــق بينهمــا )انــا صديق 

الواليــات المتحــدة ولكنــي لســت رجــل امريــكا 

فــي العــراق( وذلــك فــي اعقــاب محاولــة الواليــات 

نجــازات الواجــب 
أ
المتحــدة لوضــع ســقفا زمنيــا لال

االمــور  هــذه  كل   )(((. تقديمهــا  حكومتــه  علــى 

تــارة  الشــجاع  الحــازم  القائــد  بمظهــر  ظهرتــه 
أ
ا

والقائــد المــرن تــارة اخــرى . 

 تحالف المالكي ، الذي يطلق عليه ))ائـتالف 

دولــة القانــون(( ، الــذي يتزعمــه حــزب الدعــوة 

الصغيــر  الشــيعي  السياســي  الحــزب  وهــو   ،

نفســه  تقديــم  الــى  مؤخــرا  ســعى  لكنــه  نســبيا 

كـثــر وطنيــة . يشــارك 
أ
باعتبــاره اقــل طائـفيــة وا

يطلــق  االئـتــالف مجموعــه  فــي  الدعــوة  حــزب 

عليهــا المنتقــدون اســم )الدائــرة المغلقــة التــي 

ظهــر المالكــي فهمــا 
أ
اليمكــن اختراقهــا( . لقــد ا

ينــم  البــالد  فــي  السياســية  للســلطة  جيــدا 

عــن دهــاء سياســي ، كمــا ان تحالفــه اســتفاد 

كل  فــي  قبليــة  ووجــوه  شــخصيات  دعــم  مــن 
الســنية.)))( البــالد  محافظــات 

بكـثيــر  تنوعــا  اكـثــر  صــورة  المالكــي  قــدم  لقــد 

مقارنــة بمنافســيه الشــيعه ، حيــث حصــل علــى 

دعــم بعــض انصــار ايــاد عــالوي ، رئيــس الوزراء 

االســبق الــذي يقــدم نفســه باعتبــاره حامــل لــواء 

االصــوات العلمانيــة . وســعى ايضــا الــى كســب 

 ، والشــيعيه  الســنية   ، العراقيــة  القبائــل  ود 

ــف والســيارات  التــي كان يغــدق عليهــا بالوظائـ
وغيــر ذلــك مــن العطايــا واالمتيــازات.)))(

اضافــة الــى ذلــك ، ومــن موقعــه باعتبــاره رئيســا 

للــوزراء ، فقــد ســاهم هــذا الموقــع فــي تضخيــم 

شــخصيته بشــكل كبيــر ومهــم .

لقــد وضــع المالكــي كـثيــر مــن االمــور فــي نصابهــا 

وبالرغــم   ، النــاس  نظــر  وجهــة  مــن  الصحيــح 

مــن ان التفجيــرات االخيــرة قــد جعلــت النــاس 

نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــم   ، بوجهــه  غاضبــة 

الــى  اضافــة  فقــط.)))(  اليــه  اللــوم  اليوجهــون 

وزارتــه  فــي  المستشــري  الفســاد  فــان   ، ذلــك 

حــول  المالكــي  حديــث  مــن  جعلــت  كلهــا   ،

ســيادة القانــون واالمــن الــذي حققــه فــي البــالد 

علــى  يصعــب  وبالتالــي   ، فيــه  مشــكوكا  مــرا 
أ
ا

حققــه  ان  لــه  ســبق  مــا  يحقــق  ن 
أ
ا المالكــي 

يتزامــن  الســابقة  المحليــة  االنتخابــات  فــي 

الرافــض  المالكــي  موقــف  ان  مــع حقيقــة  هــذا 

دى 
أ
نضمــام الــى االئـتــالف الوطنــي العراقــي ا

أ
لال

الــى انشــقاق شــيعي ، ربمــا يــؤدي بــدوره الــى 

تفتيــت االصــوات الشــيعيه ، وربمــا يــؤدي الــى 

س الناخــب الشــيعي مــن العمليــة السياســية 
أ
يــا

االثنــاء  هــذه  االنقســام.)))(وفي  هــذا  يــرى  وهــو 

نفســه  عــن  يدافــع  المالكــي ان  علــى  ســيتعين 

نــه يتســبب 
أ
ا بــه منتقــدوه مــن  مــا يتهمــه  ضــد 
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 ، الشــيعيه  صــوات 
أ
اال وتشــتيت  تقســيم  فــي 

ريخيــة 
أ
تا مخــاوف  علــى  تلعــب  اتهامــات  وهــي 

ومترســخة داخــل طائـفــة مــن الشــعب العراقــي 
حقوقهــا.)))( مــن  حرمــت  لطالمــا 

م ال بعد هذا العام ، 
أ
وسواء ظل رئيسا للوزراء ا

فــان تركــة وميــراث المالكــي ســتتمثل فــي اعــادة 

تقديــم وانتــاج نمــوذج تقليــدي يتمثــل بنمــوذج 

الرجــل القــوي فــي السياســة العراقيــة ، ولكــن 

ليــس بصــورة وحشــية مثــل صــدام حســين ، 

مــة 
أ
اال هــدوء  يرغــب بضمــان  وقائــد  زعيــم  بــل 

والدولــة عــن طريــق اســتخدام الرعايــة والعنايــة 
والقبضــة الحديديــة.)))(

المعركــة  تجمــع  ان  المنتظــر  مــن  لذلــك 

الرئيســية فــي الحملــة االنتخابيــة بيــن ائـتــالف 

المالكــي ومنافســيه الشــيعة )االئـتــالف الوطنــي 
العراقــي( ، حيــث ســيحاول كل منهمــا الفــوز 

فــي جنــوب العــراق ، الــذي يعــد معقــل االغلبية 

غوســت  يقــول  جيــث  البــالد  فــي  الشــيعيه 

العراقيــة  الشــؤون  فــي  الخبيــر  هيلترمــان 

الصــراع  ان   « الدوليــة  االزمــات  بمجموعــة 

الحقيقــي فــي نهايــة المطــاف هــو بيــن قائمتيــن 

 .)(((« شــيعيتين 

الكـتلــة  بقــوا  فقــد   ، للكــورد  بالنســبة  امــا 

تماســكا  االكـثــر  قوميــة(  )االثنــو-  االنتخابيــة 

الكـتــل الســنية  العــراق . فعندمــا شــهدت  فــي 

بقــى  فقــد   ، متعــددة  انقســامات  والشــيعية 

درجــة  علــى  يحافظــان  الكوردييــن  الحزبــان 

كبيــرة مــن االســتمرارية مــن حيــث التماســك ، 

ومــن حيــث ادارتهمــا لحكومــة اقليــم كردســتان 

مناطــق  حــول  خالفــات  بوجــود  الســيما   ،

متنــازع عليهــا ضمــن االقليــم مــع بغــداد . لكــن 

االمــر الجديــر بالذكــر هنــا ، هــو انبثــاق قائمــة 

االتحــاد  عــن  منشــق  جنــاح  وهــي   ، التغييــر 

الوطنــي الكوردســتاني ، والتــي حصلــت علــى 

نســبة ))% مــن مجمــوع مقاعــد برلمــان اقليــم 

ب/اغســطس )11) 
آ
كردســتان فــي انتخابــات ا

. تلــك القائمــة التــي فضلــت ان تكــون مســتقلة 

ســوف  الــذي  الكوردســتاني  التحالــف  عــن 

المقبلــة.)))(  الوطنيــة  االنتخابــات  يخــوض 

الكوردســتاني  التحالــف  يحــدد  لــم  االن  حتــى 

بعــد  يتحالــف  ســوف  مــن  مــع  موقفــه 

االنتخابــات)1)( ومــن المتوقــع ان يحصــل علــى 

1) مقعــدا مــن مقاعــد مجلــس النــواب العراقــي 

، وربمــا تكــون 1) اذا مــا تحالــف معهــم حــزب 

التغييــر ، لذلــك ســوف يكــون حجــم التحالــف 

قــوة حساســة لمــن يريــد التحالــف معهــا. الســيما 

تشــكيل  فــي  مهمــة  قــوة  الكــورد  كان  ان  بعــد 

الحكومــة بعــد انتخابــات ديمســبر )11) .)))( 

كــي  االنتخابــات  نتيجــة  الكــورد  ينتظــر  ســوف 

يتحالفــون  ســوف  مــن  مــع  بعــد  فيمــا  يقــرروا 

مــن  قــدر  اكبــر  علــى  يحصــل  ســوف  ومــن   ،

عندئــذ   ، بطاقاتهــم  ويبــرزون   ، االصــوات 

ســوف نــرى تشــكيل التحالفــات . وذلــك علــى 
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خــالف مــا حصــل فــي االنتخابــات الســابقة. )))(

مســؤول  باركــر  ســام  يقــول  الصــدد  هــذا  فــي 

االمريكــي  الســالم  معهــد  فــي  العــراق  برنامــج 

ممارســة  علــى  قادريــن  الكــورد  ســيكون   «

فــي بغــداد بمهــارة عاليــة ،  اللعبــة السياســية 

ثيــر علــى 
أ
وســيكون لديهــم قــدرا مــن النفــوذ للتا

اي سياســة تنتهجهــا الحكومــة الجديــدة فــي مــا 

 ، الكــوردي  والملــف  كركــوك  بقضيــة  يتعلــق 

لكننــا بانتظــار قــدوم جيــل جديــد مــن القــادة 

فــي بغــداد قبــل ان نتمكــن مــن المضــي قدمــا 
)((( كبيــرة«.  دبلوماســية  بجهــود 

نه 
أ
شــا مــن  االهميــة  غايــة  فــي  موضــوع  هنــاك 

ان يحــدد طبيعــة تحالفــات الكــورد ، اال وهــو 

مســتقبل مدينــة كركــوك الغنيــة بالنفــط . فقــد 

موقتــا  جيــل 
أ
بالتا االنتخابــات  قانــون  حســم 

قضيــة كركــوك ، عــن طريــق ترتيبــات معينــة ، 

لذلــك فقــد ضلــت تنتظــر الحــل . 

ربمــا يكــون قانــون االنتخابــات الجديــد يهــيء 

الظــروف لمزيــد مــن الســيطرة الكورديــة علــى 

كركــوك ومواردهــا النفطيــة فــي شــمال العــراق 

المناطــق  فــي  ايضــا  يتواجــد  الــذي  النفــط   ،

المناطــق   ، البــالد  مــن  الشــيعية  الجنوبيــة 

الــى  النفــط  عائــدات  تتدفــق  ان  يهمهــا  التــي 

 . االقاليــم  حكومــات  او  المحليــة  الحكومــات 

واذا مــا عرفنــا ان البــالد تعتمــد بنســبة 1) % 

علــى عوائــد النفــط فــي ميزانيتهــا الوطنيــة ، هــذا 

ــف  هميــة النفــط بالنســبة لــكل الطوائـ
أ
يعكــس ا

فــي العــراق ، الشــيعه فــي الجنوبوالكــورد اذا 

مــا ســيطروا علــى كركــوك ، امــا الســنه العــرب 

، فقــد تواجــه ظروفــا اقتصاديــة يائســة ، ومــن 

مــن  يائســة  تدابيــر  الــى   
أ
تلجــا ان  المحتمــل 

اجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ، الســيما انهــم 

ربمــا يواجهــون فقــدان مزيــد مــن المقاعــد فــي 

االنتخابــات المقبلــة ، الســيما فــي ظــل الخــالف 

الــذي بــرز بيــن الســنة و الكــورد حــول المقاعــد 

التعويضيــة و غيــاب احصــاء ســكاني حديــث ، 

حيــث مــا زال االعتمــاد علــى احصاء عام )))) 

للمســتقبل.  مفتوحــة  احتمــاالت  هــذه  كل   ،

الحليــف  هــم  الشــيعه  العــرب  يكــون  )))(ربمــا 

االول للكــورد فــي قضيــة كركــوك ، بســبب ان 

نه ان يســتميل دعــم 
أ
دعمهــم للكــورد مــن شــا

فــي  اقليــم  ارادوا تشــكيل  مــا  اذا  لهــم  الكــورد 

ضخمــة  ايــرادات  ان  حيــث   ، البــالد  جنــوب 

الســيما   ، االقليميــة  للحكومــة  تذهــب  ســوف 

مــن  علــى 1) %  لوحدهــا  تحتــوي  البصــرة  ان 

احتياطــي النفــط فــي العــراق ، ومــا زالــت هنــاك 
حقــوال غيــر مســتغلة فيهــا. )))(

امــا بالنســبة للتيــارات العلمانيــة ، فــي مقدمــة 

ــاد عــالوي وصالــح المطلــك  ي
أ
هــذا التيــار نجــد ا

، االول شــيعي علمانــي ، واالخــر ســني علمانــي 

، وربمــا يقــف صالــح المطلــك علــى مقربــة مــن 

حيــث  مــن  االشــتراكي  العربــي  البعــث  حــزب 

يضــا ينطبــق االمــر ذاتــه 
أ
الفكــر والتوجــه وربمــا ا
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علــى ايــاد عــالوي علــى اســاس انــه بعثــي قديــم 

انشــق فــي الســابق عــن قياداتــه لكنــه لــم ينخلع 

... هــؤالء جميعــا ، وعلــى  الحــزب  فــكار 
أ
ا عــن 

خــرون ، اعلــن يــوم )) اكـتوبــر 
آ
المقربــة منهــم ا

الوطنــي  الوفــاق  حركــة  اندمــاج  عــن   (11(

العراقــي بزعامــة ايــاد عــالوي مــع جبهــة الحــوار 

سياســية  حركــة  فــي  المطلــك  صالــح  برائســة 

واحــدة اســمها الحركــة الوطنيــة العراقيــة هدفهــا 

القضــاء  تحــاول  وطنيــة  سياســية  بيئــة  ايجــاد 

علــى التوجهــات الطائـفيــة فــي العــراق.)))( بعــد 
ذلــك ، انضــم نائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق 

اســم  تحمــل  التــي  بقائمتــه  اليهــم  الهاشــمي 

تجديــد .

ثانيا - االنتخابات ومستقبل العراق :

ال ينبغــي ان تكــون االنتخابــات معيــارا للتقــدم 

بــل   ، كالعــراق  الهشــه  البلــدان  فــي  المحــرز 

عــدم  حالــة  لتزايــد  ســببا  تكــون  ان  يمكــن 

االســتقرار . علــى ســبيل المثــال بعــد انتخابــات 

فــي  البرلمانيــة ، ظلــت االوضــاع  عــام )11) 

العــراق متقلبــة وطالــت مــدة تشــكيل الحكومــة 

الجديــدة االمــر الــذي ادى بالتالــي الــى انفجــار 

شــكاله ، مــن المتوقع 
أ
وســع ا

أ
العنــف الطائـفــي با

 بعــد 
أ
بطــا

أ
ان تشــهد عمليــة تشــكيل الحكومــة ا

االنتخابــات المقبلــة ، وتــرك فتــرة طويلــة مــن 

قــرارات  اتخــاذ  خاللهــا  مــن  اليمكــن  الوقــت 

فــرض  او  االعمــار  اعــادة  مجــال  فــي  حاســمة 

قانــون  وســن  الدســتور  مراجعــة  او   ، مــن 
أ
اال

كـثــر اهميــة مــن اجــراء 
أ
النفــط ، فهــذه القضايــا ا

المســتقبل  فــي  للعــراق  بالنســبة  االنتخابــات 
القريــب.)))(

فــي  المقبلــة  البرلمانيــة  االنتخابــات  دور  فمــا 

؟ العــراق  فــي  وضــاع 
أ
اال تطــور 

 ان قضيــة الحــرص المتبــادل علــى ان يكــون 

لكل محافظة تمثيلها الكامل بحســب النســب 

الســكانية )والتــي اشــرنا اليهــا ســابقا( . وطبيعــه 

تشــكيل التحالفــات القادمــة ، ودفــاع الكــورد 

علــى مــا يعتبرونهــا قضيتهــم ، قضيــة كركــوك 

، بــكل مــا تحتويــه هــذه المحافظــة مــن قضايــا 

ومطالبــات ، اضافــة الــى قضيــة انســحاب قوات 

الواليــات المتحــدة مــن العــراق ، تطبيقــا لبنــود 

االتفاقيــة وضــع القــوات الموقعــه بيــن حكومتــي 

اوبامــا  الرئيــس  البلديــن ، وتنفيــذا اللتزامــات 

الطائـفيــة  بالتوتــرات  ايضــا  يرتبــط  وهــذا   ،

فــي العــراق ، كل هــذه القضايــا ، فضــال عــن 

عندهــا  الوقــوف  تســتحق   ، االمنــي  الوضــع 

ومعرفــة دورهــا فــي طريــق االنتخابــات الوطنيــة 

المقبلــة .

قــد تقــدم االنتخابــات الفرصــة لتوســيع التمثيــل 

جانــب  فــي  الســيما   ، العراقــي  البرلمــان  فــي 

الجماعــات الســنية والعلمانيــة التــي لــم تشــارك 

كـثــر 
أ
فــي الســابق ، وان قيــام برلمــان وحكومــة ا

الطريــق  يفتــح  ن 
أ
ا يمكــن  للمجتمــع  تمثيــال 

القضايــا  ن 
أ
بشــا تســويات  الــى  التوصــل  مــام 

أ
ا
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الجوهرية.)))(فمــا هــي فــرص قيــام برلمــان اكـثــر 

للشــعب ؟  تمثيــال 

فــي  الشــيعية  حــزاب 
أ
اال تجمــع  مــن  بالرغــم 

لكنهــم   ، ســنوات  ربــع 
أ
ا قبــل  واحــدة  قائمــة 

كانــوا بحاجــة الــى الكــورد لتشــكيل الحكومــة 

ســموه بحكومــة الوحــدة 
أ
. وبالطبــع شــكلوا مــا ا

 ، الســنة  بعــض  مــع  باالشــتراك  الوطنيــة 

كالحــزب االســالمي العراقــي . وكان ذلــك علــى 

ســيفعلون  ولربمــا   ، حكيمــا  قــرارا  االغلــب 

مــن  . ربمــا ســيكون  المــرة  هــذه  شــيا مماثــال 

الســهل فعــل ذلــك ، ولكــن نجــد ان المالكــي 

يواجــه االن كـثيــرا مــن االعــداء ، ممــا يجعــل 

الحكومــة  تلــك  مثــل  تشــكيل  الصعــب  مــن 

معــه. ولكنــه )المالكــي( ســيتحرك باصــرار واذا 

مــا حصــل علــى دعــم شــعبي قــوي ، كمــا هــو 

متوقــع فانــه ســيكون فــي موقــع قــوة ، وســوف 

ــه .  لــن يكــون مــن الســهل العــداءه القيــام بعزل

هتمــام.)))( 
أ
حقــا انهــا ســتكون معركــة مثيــرة لال

االنتخابــات  تعمــل  ان  المحتمــل  فمــن  لذلــك 

الوطنيــة الجديــدة علــى التســبب فــي انقســامات 

جديــدة بيــن صفــوف الشــيعة)1)(، فلــو فرضنــا 

ان فــازت قائمــة المالكــي بنســبة عدديــة مهمــة 

ســيكون   ، للدســتور  وفقــا   ، االنتخابــات  فــي 

لديــه الحــق فــي تشــكيل الحكومــة المقبلــة ، 

لــم  بهــذا ، واذا  للقيــام  ولكــن لديــه 1) يومــا 

وانــا  المــدة،  هــذه  ضمــن  ذلــك  مــن  يتمكــن 

كــد مــن ان خصومــه ســوف لــن يســاعدوه في 
أ
متا

هــذا الموقــف الســيما انــه ليــس لديــه عــدد مــن 

االصــوات التــي تؤهلــه مــن بنــاء ائـتالف مطلوب 

ان  عليــه  عندهــا   ، لوحــده  لتشــكيل حكومــة 

يســتقيل مــن منصبــه ، االمــر الــذي ربمــا يدعــم 

مجمــوع  يكــون  ان  احتماليــة  هــو  ي 
أ
الــرا هــذا 

العراقــي  الوطنــي  لالئـتــالف  التــي  االصــوات 

وللكــورد عــدد اكبــر مــن االصــوات التــي حازهــا 

المالكــي. )))(لذلــك والحديــث لـــ )هيلترمــان( » 

ســيكون علــى الفائزيــن ان يجتمعــوا لمناقشــة 

ان  اعتقــد  وال   ، ائـتالفيــة  حكومــة  تشــكيل 

تشــكيل  علــى  قــادرا  فائــزا  هنــاك طرفــا  يكــون 

حكومــة بمفــرده ، لــذا ربمــا يمضــون الــى عمليــة 

لتشــكيل حكومــة  مفاوضــات طويلــة وصعبــة 

تشــكيل  عنــد  ســنوات  ربــع 
أ
ا قبــل  حــدث  كمــا 

شــهر 
أ
الحكومــة الحاليــة اذ اســتغرق االمــر عــدة ا

باعتبارهــا  كركــوك  قضيــة  بــروز  ســنرى  كمــا   .

عنصــرا هدامــا او مقوضــا الن الكــورد ســيثيرون 

فــي  للمشــاركة  كشــرط  اخــرة  مــرة  الموضــوع 

حكومــة ائـتالفيــة ، والكــورد ، وبســبب قوتهــم 

صــوات 
أ
االنتخابيــة ، وقدرتهــم علــى كســب اال

فــي مناطقهــم ، يبقــون قــوة سياســية مؤثــرة فــي 
)((( السياســية«.  العمليــة 

تقريــر  فــي  كبيــرة  اهميــة  لــه  خــر 
آ
ا مــر 

أ
ا هنــاك 

فيــه  كبيــر  بشــكل  ويعتمــد  العــراق  مســتقبل 

فــي  المقبلــة  االنتخابــات  اجــراء  عمليــة  علــى 

ذار 1)1) ، وهــو عمليــة خفــض عديــد 
آ
مــارس/ا

. االمريكيــة  القــوات 
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وقــت   : )العــراق  عنــوان  تحمــل  دراســة  ففــي 

البقــاء( للباحــث االمريكــي انتونــي كوردســمان 

نشــرها مركــز واشــنطن للدراســات االســتراتيجية 

 ،  (11( غســطس 
أ
ب/ا

آ
ا شــهر  فــي  والدوليــة 

يقــول فيهــا ان بــالده تحتــاج الــى اســتراتيجية 

للخــروج بــدال مــن مجــرد الخــروج مــن العــراق ، 

ولذلــك ينبغــي علــى السياســة االمريكيــة النظــر 

مجــرد  مــن  بــدال   ، خــرى 
أ
اال االعتبــارات  الــى 

قواتهــا  لســحب  والوقــت  االليــة  عــن  البحــث 

ســرع وقــت ممكــن ، 
أ
والخــروج مــن العــراق با

وذلــك يعــود - مــن وجهــة نظــر الباحــث- الــى 

لجميــع  الحــل  تمثــل  االمريكيــة  القــوات  ان 

باالمــن  المتعلقــة  المتبقيــة  العــراق  مشــاكل 

وتلعــب   ، السياســية  والمصالحــة  الداخلــي 

تخفيــض  فــي  رئيســيا  دورا  االمريكيــة  القــوات 

بيــن  المحتملــة  والصدامــات  التوتــرات  حــدة 

يعتقــد  لذلــك   . العــراق  فــي  والكــورد  العــرب 

خيــر القيــام بمزيــد 
أ
الباحــث بــان هنــاك خطــة لتا

ساســية فــي عــدد القــوات 
أ
مــن التخفيضــات اال

االمريكيــة الموجــودة فــي العــراق الــى مــا بعــد 

مــارس  فــي  العراقيــة  الوطنيــة  االنتخابــات 

1)1) ومــن ثــم التســريع بتلــك التخفيضــات 

االنتخابــات  عملــت  مــا  واذا   . ب 
آ
ا شــهر  قبــل 

علــى دفــع العــراق ونقلــه نحــو الحكــم الناجــح 

لنجــاح  المفتــاح  فــان   ، والتنميــة  والوحــدة 

البرامــج  فــي  مريكــي مســتقبلي ســوف يتمثــل 
أ
ا

الدبلوماســية والمدنيــة بشــكل متزايــد وليــس 

االمــن  قــوات  او  االمريكيــة  القــوات  اســتخدام 

يضــا ان يقــوم الفريــق 
أ
العراقيــة ، مــن المهــم ا

االمريكــي وواشــنطن بوضــع خطــط للطــوارئ 

ســابقة  نظــرة  االنتخابــات  الــى  ينظــروا  ال  وان 

خــر اكـثــر 
آ
وانهــا ، وان يروهــا باعتبارهــا معلمــا ا

أ
ال

غموضــا والتباســا فــي عمليــة قــد تســتغرق عقــدا 

مــن الزمــان او نحــو ذلــك كــي تكـتمــل.)))( هنــا 

قــد  لمــاذا  وهــو   ، نفســه  يطــرح  ســؤال  يوجــد 

اكـثــر غموضــا والتباســا ؟ العمليــة  تكــون 

 
أ
مجــزا الحاكــم  الشــيعي  االئـتــالف  صبــح 

أ
•ا

مناهضــة  او  مؤيــدة  خطــوط  وفــق  ومقســما 

قيــام  الــى  االمــر  هــذا  يــؤدي  وقــد   ، للمالكــي 

عنــف محلــي واشــعال توتــرات داخــل الشــيعه 

عمــال عنــف 
أ
والســنة وهــو مــا يــؤدي الــى انــدالع ا

)((( مفاجــئ.  بشــكل  كبيــرة 

• ان موجــة العنــف التــي ضربــت بغــداد منــذ 

نيسان الماضي ، تبين وبشكل واضح هشاشة 

الوضــع االمنــي ، وتبيــن وجــود االختراقــات فــي 

االجهــزة االمنيــة . 

يقــول هيلترمــان » هنــاك حفنــة مــن المســتغلين 

 ، السياســية  العمليــة  عرقلــة  يريــدون  الذيــن 

قبــل  المشــاكل  اثــارة  فــي  مصلحــة  ولديهــم 

االنتخابات ، وفي يوم االنتخابات«)))(المقصود 

منيــة . 
أ
بالمشــاكل هنــا هــي المشــاكل اال

جهــود  يعتبرونــه  بمــا  الســنة  العــرب  يثــق  •ال 

السياســي  والدعــم  ســيطرته  لتوســيع  المالكــي 

اليــه  ينظــرون  ومــا  الســنة ،  علــى حســاب  لــه 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 70

باعتبــاره شــكال مــن حظــر حــزب البعــث الــذي 

يحســب لصالــح الشــيعه فــي الوقــت الــذي يتــم 

فيــه ابعــاد الســنة عــن الحكومــة وقــوات االمــن 

العراقيــة . الســيما انــه التوجــد لحــد االن احــزاب 

ثبتــت انهــا تســتطيع التحــدث 
أ
سياســية ســنية ا

المســتوى  علــى  عنهــم  ونيابــة  الســنة  ســم 
أ
با

)((( الوطنــي. 

الخاصة : 

)ـ تنظــر مراكــز الفكــر الغربيــة والباحثيــن هنــاك 

الى ان قضية عدم السماح للبعث في المشاركة 

فــي الحيــاة السياســية علــى انهــا مشــكلة البــد مــن 

حلهــا ، فــي الوقــت الــذي نجدهــا امــرا مصيريــا 

مرفوضــا بالنســبة لمعظــم العراقييــن ، فــال احــد 

ي شــكل كان ، ويعتبــرون 
أ
يريــد عــودة البعــث بــا

الفتــرة التــي حكــم فيهــا العــراق صفحــة مظلمــة ما 

هــي االن اال جــزء مــن الماضــي ينبغــي االســتفادة 

من ســلبياته ومشــاكله والعمل على عدم ظهوره 

مــن جديــد .

قضيــة  الــى  المراكــز  تلــك  وتنظــر  كمــا  )ـ 

تراتيبيــة  باعتبارهــا ضمــن سلســلة  االنتخبــات 

مــن العمليــات واحــدة تكمــل االخــرى ، ونتائــج 

اال  هــي  مــا  العمليــات  هــذه  مــن  واحــدة  كل 

 . لهــا  ونتــاج  لســابقتها  امتــداد 

)ـ اذا كان هناك مجموعتان شيعيتان كبيرتان 

تتنافســان مــع عــدة كـتــل وكيانــات فــي ســباق 

االنتخابــات ، فــان هــذا لــن يفتــت فــي صــوت 

الشــيعه كمــا تتصــور تلــك المراكــز وكمــا ذكرنــا . 

فليــس بالضــرورة ان هــذا يســبب تفتــت وضيــاع 

االصــوات ، فقــط االمتنــاع عــن المشــاركة هــو مــا 

يســبب ضيــاع االصــوات وخســارتها . 

ان  فكــرة  علــى  البحثيــة  المراكــز  هــذه  تركــز  )ـ 

المالكــي قــد نجــح فــي ممارســة الحكــم بشــكل 

القائــد  هــو  وكان   ، كـثيــرة  نجاحــات  حقــق 

المعتــدل ، المرنــو الصلــب ، وهــذا مــا منحــه 

 . الشــرعية 

شــكل  ان  الدراســات  هــذه  بعــض  تفتــرض  )ـ 

)شــيعي  هــو  المقبــل  العراقيــة  الحكومــة 

ديمقراطــي بثيــاب ســلطوية ( ، والســبب فــي 

 ، نســبيا  المتصاعــدة  المالكــي  قــوة  هــو  ذلــك 

االساســيين ،  مــع حلفــاءه  المشــاكل  ووجــود 

اذ ربمــا تتجــدد رائســته للحكومــة مــرة اخــرى ، 

. بادراتــه  العــرب  الســنة  تشــكيك  الــى  اضافــة 

 

الهوامش:
)ـ كمــا ورد فــي الموقــع االلكـترونــي لمركــز كارنيغي البحاث 

»الكيانــات  عنــوان  تحــت  مقالــة  فــي   ، الدولــي  الســالم 

السياســية التــي ســوف تشــارك فــي االنتخابــات البرلمانيــة 

العراقيــة« ، ينايــر 1)1) ترجمــة مصطفــى الحيــدري .

االنتخابــات  )عشــية  بعنــوان  مقالــة   ، فايــد  رجائــي  )ـ 

اســالم  موقــع   ، وتحالفــات(  انشــقاقات   ... العراقيــة 

اوناليــن االلكـترونــي ، ))/1)/)11) ، - وهــو كاتــب 
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العراقيــة  الشــؤون  فــي  متخصــص  سياســي  ومحلــل 

 . والتركيــة- 

دم ل.ســيلفرمان ، السياســة والتســييس : االنتخابات 
آ
)ـ ا

العراقيــة ، فشــل المصالحــة ، تعزيــز الســلطة ، ترجمــة 

 ، العالمــي  السياســي  المنتــدى   ، الحيــدري  مصطفــى   :

ديســمبر )11) ، ص)

دم ل.ســلفرمان ، مصدر ســبق ذكره 
آ
)ـــا

)ـــالمصدر نفســه ، ص) .

)ـــمارينا اوتاوي & دانيال كايســي ، الســنة في العراق ، 

ســتة اعــوام بعــد صــدام ، معهــد كارنيغــي البحــاث الســالم 

الدولــي ، ترجمــة مصطفــى الحيــدري ، 1)/))/)11) 

. ص)

)ـــالمصدر نفسه 

)ـــمارينا اوتــاوي & دانيــال كايســي ، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص) .

)ـــالمصدر نفســه ، ص)

1)ـــرجائي فايد ، مصدر ســبق ذكره .

مجلــس  عضــو   ، الســنيد  حســن  حديــث  عــن  ))ـــنقال 

المالكــي  لقــاء  اثنــاء   ، بــرس  الملــف  وكالــة  الــى  النــواب 

 (11(/((/(( بتاريــخ  االمريكــي  بالســفير 

كـثــر 
أ
نتوني شــديد ، ائـتــالف المالكــي يقــدم صــورة ا

أ
))ـــا

تنوعــا مقارنــة بمنافســيه الشــيعه ، صحيفــة لــوس انجلــس 

تايمــز ، 1)/)/)11) .

))ـــالمصدر نفســه ، ص) .

ســاينس  كريســتيان  صحيفــة  مراســل   ، اراف  ))ـــجان 

مجلــس  معــه  اجــراه  حــوار  فــي   ، العــراق  فــي  مونيتــور 

ترجمــة   ،  (1(1/(/( بتاريــخ  الخارجيــة  العالقــات 

 . الحيــدري  مصطفــى 

))ـــرجائي فايد ، مصدر ســبق ذكره ، ص) .

نتوني شــديد ، مصدر ســبق ذكره ، ص) .
أ
))ـــا

نــوري   ، النهريــن  بــالد  فــي  ميكافيللــي   ، باركــر  ))ـــند 

السياســات  معهــد   ، الدولــة  هيــكل  يبنــي  المالكــي 

ايــار )11) ،  العالميــة ، ترجمــة مصطفــى الحيــدري ، 

. ص) 

))ـــنفس المصدر الســابق .

))ـــهل ســيكون الكــورد هــم صنــاع القــرار فــي العــراق ؟ 

مركــز كارنيغــي البحــاث الســالم الدولــي ، 1)/)/)11) 

، ترجمــة مصطفــى الحيــدري ، ص)

1)ـــرجائي فايد ، مصدر ســبق ذكره ، ص) 

))ـــهل ســيكون الكــورد هــم صنــاع القــرار فــي العــراق ؟ 

مصــدر ســبق ذكــره .

راف ، مصدر ســبق ذكره ، ص)
آ
))ـــجان ا

))ـــسام باركــر فــي حــوار اجــراه معــه مجلــس العالقــات 

االمــن  )تصــادم  عنــوان  تحــت  ونشــر  الخارجيــة 

مجلــس  موقــع  فــي  نشــر   ، العــراق(  فــي  والسياســات 

 ،  (11(/((/(( الخارجيةبتاريــخ  العالقــات 

. ص)   ، الحيــدري  ترجمةمصطفــى 

تكلفــة  بــاي  االنتخابــات  تجنــب   ، شــيليبر  ))ـــرايشل 

الواليــات   ، الخارجيــة  العالقــات  مجلــس   ، العــراق  فــي 

مصطفــى   ، ترجمــة   ،  (11(/((/(  ، المتحــدة 

 . ص)   ، الحيــدري 

))ـــرايشيل شــيليبر ، مصدر ســبق ذكره ، ص) .

))ـــرجائي فايد ، مصدر ســبق ذكره ، ص) .

))ـــرايتشيل شــيليبر ، مصدر ســبق ذكره ، ص) .

واالقليمــي  الداخلــي  االســتقرار   : العــراق  لعبــة  ))ـــنهاية 

فــي  الــدور االمريكــي  العالمــي ،  التقييــم االســتراتيجي   ،

عالــم متغيــر / جامعــه الدفــاع الوطنــي ، معهــد الدراســات 

االســتراتيجية الوطنيــة ، ترجمــة مركــز الكاشــف ، ايلــول 
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)11) ، ص) . 

))ـــغوست هيلترمــان ، فــي مقابلــة اجراهــا معــه مجلــس 

»العمليــة  عنــوان  تحــت  ونشــرت  الخارجيــة  العالقــات 

السياســية المثيــرة للقلــق فــي العــراق » ، نشــرها الموقــع 

 ، الحيــدري  ترجمــة مصطفــى   ، االلكـترونــي  موقعــه  فــي 

. ))/1)/)11) ، ص) 

1)ـــالمصدر نفســه ، ص) .

))ـــمقابلة مــع غوســت هيلترمــان ، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص) .

))ـــالمصدر نفســه ، ص) .

))ـــانتوني كوردســمان ، العــراق : وقــت البقــاء ، مركــز 

ترجمــة   ، والدوليــة  االســتراتيجية  للدراســات  واشــنطن 

. ا/اب/)11) ، ص)   ، الكاشــف  مصــدر 

))ـــالمصدر نفســه ، ص) .

))ـــمقابلة مــع غوســت هيلترمــان ، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص)

))ـ انطونــي كوردســمان ، العــراق : وقــت البقــاء . مصــدر 

ســبق ذكــره ، ص) .

المصادر : 
دم ل.ســيلفرمان ، السياســة والتســييس : االنتخابات 

آ
)-ا

العراقيــة ، فشــل المصالحــة ، تعزيــز الســلطة ، ترجمــة 

 ، العالمــي  السياســي  المنتــدى   ، الحيــدري  مصطفــى   :

ديســمبر )11)

كـثــر 
أ
ا صــورة  يقــدم  المالكــي  ائـتــالف   ، شــديد  نتونــي 

أ
)-ا

تنوعــا مقارنــة بمنافســيه الشــيعه ، صحيفــة لــوس انجلــس 

تايمــز ، 1)/)/)11)

مركــز   ، البقــاء  وقــت   : العــراق   ، كوردســمان  )-انتونــي 

ترجمــة   ، والدوليــة  االســتراتيجية  للدراســات  واشــنطن 

ا/اب/)11)  ، الكاشــف  مصــدر 

ســاينس  كريســتيان  صحيفــة  مراســل   ، اراف  )-جــان 

مجلــس  معــه  اجــراه  حــوار  فــي   ، العــراق  فــي  مونيتــور 

ترجمــة   ،  (1(1/(/( بتاريــخ  الخارجيــة  العالقــات 

. الحيــدري  مصطفــى 

العالقــات  مجلــس  معــه  اجــراه  حــوار  فــي  باركــر  )-ســام 

االمــن  )تصــادم  عنــوان  تحــت  ونشــر  الخارجيــة 

مجلــس  موقــع  فــي  نشــر   ، العــراق(  فــي  والسياســات 

 ،  (11(/((/(( الخارجيةبتاريــخ  العالقــات 

الحيــدري ترجمةمصطفــى 

االنتخابــات  )عشــية  بعنــوان  مقالــة   ، فايــد  )-رجائــي 

اســالم  موقــع   ، وتحالفــات(  انشــقاقات   ... العراقيــة 

اوناليــن االلكـترونــي ، ))/1)/)11) ، - وهــو كاتــب 

العراقيــة  الشــؤون  فــي  متخصــص  سياســي  ومحلــل 

لتركيــة ا و

تكلفــة  بــاي  االنتخابــات  تجنــب   ، شــيليبر  )-رايشــل 

الواليــات   ، الخارجيــة  العالقــات  مجلــس   ، العــراق  فــي 

المتحــدة ، )/))/)11) ، ترجمــة ، مصطفــى الحيــدري

)-غوســت هيلترمــان ، فــي مقابلــة اجراهــا معــه مجلــس 

»العمليــة  عنــوان  تحــت  ونشــرت  الخارجيــة  العالقــات 

السياســية المثيــرة للقلــق فــي العــراق » ، نشــرها الموقــع 

 ، الحيــدري  ترجمــة مصطفــى   ، االلكـترونــي  موقعــه  فــي 

(11(/(1/((

ســوف  التــي  السياســية  »الكيانــات  بعنــوان  )-مقالــة 

مركــز  العراقيــة«  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  تشــارك 

 ،  (1(1 ينايــر   ،  ، الدولــي  الســالم  البحــاث  كارنيغــي 

. الحيــدري  مصطفــى  ترجمــة 

فــي  الســنة   ، كايســي  دانيــال   & اوتــاوي  1)-مارينــا 
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كارنيغــي  معهــد   ، صــدام  بعــد  اعــوام  ســتة   ، العــراق 

البحــاث الســالم الدولــي ، ترجمــة مصطفــى الحيــدري ، 

(11( /(( /(1

نــوري   ، النهريــن  بــالد  فــي  ميكافيللــي   ، باركــر  ))-نــد 

السياســات  معهــد   ، الدولــة  هيــكل  يبنــي  المالكــي 

(11( ايــار   ، الحيــدري  مصطفــى  ترجمــة   ، العالميــة 

))-نهايــة لعبــة العــراق : االســتقرار الداخلــي واالقليمــي 

فــي  الــدور االمريكــي  العالمــي ،  التقييــم االســتراتيجي   ،

عالــم متغيــر / جامعــه الدفــاع الوطنــي ، معهــد الدراســات 

االســتراتيجية الوطنيــة ، ترجمــة مركــز الكاشــف ، ايلــول 

(11(

صنــاع  هــم  الكــورد  ســيكون  »هــل  بعنــوان  ))-مقالــة 

الســالم  البحــاث  كارنيغــي  مركــز   « ؟  العــراق  فــي  القــرار 

الدولــي ، ترجمــة مصطفــى الحيــدري ، 1)/)/)11) . 
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المقدمة

ن تتمتــع بالنزاهــة 
أ
البــد لنجــاح ايــة انتخابــات ا

و الشــفافيةلكي تكـتســب الشــرعية واالعتــراف 

بهــا مــن قبــل الناخبيــن والمرشــحين علــى حــد 

ســواء لذلــك فمــن اجــل ضمــان تحقيــق النزاهــة 

تتــم بموجبهــا البــد  التــي  وشــفافية االجــراءات 

مــن ايجــاد مــا يمنــع كل فعــل يمكــن ان يشــكل 

خطــورة علــى العمليــة االنتخابيــة لذلــك عمــدت 

الــذي  القانــون  تضميــن  الــى  الــدول  مختلــف 

تجــري بموجبــه االنتخابــات علــى تجريــم بعــض 

االفعــال واعتبارهــا )جرائــم انتخابيــة( وتقريــر 

العقــاب المناســب لهــا الــذي يتناســب مع حجم 

الفعــل وخطورتــه علــى العمليــة االنتخابيــة لــذا 

ســنتعرف فــي هــذا البحــث الموجــز علــى تعريــف 

الجرائــم  وانــواع  واركانهــا  االنتخابيــة  الجريمــة 

االنتخابيــة ثــم نتعــرف بعــد ذلــك علــى موقــف 

القانــون العراقــي مــن الجرائــم االنتخابيــة ومــا 

هــو العقــاب الــذي يقــرره لهــذه الجرائــم.

:- تعريف الجريمة االنتخابية 
ً
اوال

تعــرف الجريمــة االنتخابيــة علــى انهــا كل عمــل 

او امتنــاع يترتــب عليــه اعتــداء علــى العمليــات 
)((.

ً
االنتخابيــة ويقــرر القانــون علــى ارتكابــه عقابــا

جريمــة  انهــا  االخــر  البعــض  عرفهــا  حيــن  فــي 

الســير  مــن ســالمة  النيــل  تســتهدف  سياســية 

التــي  االنتخابيــة  للعمليــة  والســليم  الطبيعــي 
المنتخبيــن.))( ســلطة  مصــدر  هــي 

نهــا كل فعــل ايجابيــاو 
أ
وعرفهــا فريــق ثالــث با

الــى  ويرمــي  القانــون  عليــه  يعاقــب  ســلبي 

خــالل  مــن  سياســي  حــق  علــى  االعتــداء 

اســتهداف المســيء بحريــة او شــرعية او ســالمة 

او ســرية او نزاهــة االســتفتاءات او االنتخابــات 
االقتــراع.))( بعــد  او  اثنــاء  او  قبــل 

وتكمــن خطــورة الجريمــة االنتخابيــة فــي انهــا 

او  االنتخابــات  بعمليــة  االضــرار  الــى  تهــدف 

واالتيــان  نتائجهــا  تغييــر  او  ســيرها  بعرقلــة 

بنتائــج مخالفــة لــالرادة الحقيقــة للناخبيــن ممــا 
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وجدواهــا  االنتخابــات  بنتائــج  الثقــة  يضعــف 

مــن طــرف الناخبيــن وتتمثــل اركان الجريمــة 

تــي:
أ
يا مــا  فــي  االنتخابيــة 

:- الركــن المــادي/ الــذي يقصــد بــه االفعــال 
ً
وال

أ
ا

التــي تشــكل خطــورة علــى العمليــة االنتخابيــة.

:- الركــن المعنــوي/ وهــو الــذي يقصــد بــه 
ً
ثانيــا

الــذي  الــى ارتــكاب الفعــل  نيــة الفاعــل  اتجــاه 

فــي  ثيــر 
أ
التا بقصــد  انتخابيــة  جريمــة  شــكل 

االنتخابيــة. العمليــة 

ويقصــد  الشــرعي/  او  القانونــي  الركــن   -:
ً
ثالثــا

 
ً
عمــال باعتبــار  يقضــي  قانونــي  نــص  وجــود  بــه 

كونهــا  يقــرر  فقــط  وليــس  انتخابيــة  ماجريمــة 

العقــاب  فــرض  علــى  وينــص  بــل  جريمــة 

لهــا. المناســب 

نواع الجرائم االنتخابية
أ
:-ا

ً
ثانيا

تتنــوع الجرائــم االنتخابيــة الــى عــدة انــواع وفــق 

االنتخابيــة  العمليــة  بهــا  تمــر  التــي  المراحــل 

وســنتعرف علــى هــذه االنــواع مــن الجرائــم وكمــا 

تــي:
أ
يا

االنتخابيــة  بالقوائــم  المتعلقــة  الجرائــم   :
ً
اوال

وضــع  عمليــه  تعتبــر  الناخبيــن.  »ســجالت 

االساســية  المراحــل  مــن  االنتخابيــة  القوائــم 

فــي  كبيــرة  اهميــة  ولهــا  االنتخابيــة  للعمليــة 

تســجيل  وان  النـــزيهة،  االنتخابــات  تحقيــق 

يعبــر  التــي  الضمانــات  اهــم  مــن  الناخبيــن 

حقوقهــم  ممارســة  فــي  بالتســاوي  االفــراد  بهــا 

النظــام  وســالمة  صحــة  وان  السياســية 

مصداقيــة  مــدى  علــى  تتوقــف  االنتخابــي 

اســماء  تضــم  التــي  االنتخابيــة  القوائــم  ودقــة 

المواطنيــن الذيــن اســتوفوا الشــروط القانونيــة 

الخاصــة بصفــة العضويــة فــي هيئــة الناخبيــن 

 
ً
اذ يعــد التســجيل فــي القوائــم االنتخابيــة شــرطا

 لممارســة حــق الترشــيح التصويــت وان 
ً
الزاميــا

التالعــب فــي التســجيل فــي القوائــم االنتخابيــة 

تتــم  يعــد مــن االفعــال غيــر المشــروعة والتــي 

عبــر قيــام الشــخص بتســجيل نفســه فــي اكـثــر 

مــن ســجل انتخابــي او القيــام بتســجيل اســماء 

القيــام  او  الواقــع  فــي  لهــا  وجــود  ال  مزيفــة 

بتســجيل شــخص فــي الســجالت بــدون وجــه 

حــق او شــطب شــخص او اشــخاص معينيــن 
الســجالت.))( او  القوائــم  هــذه  مــن 

:ـ الجرائم المخلة بحرية التصويت
ً
ثانيا

االنتخابيــة  العمليــة  فــي  االساســي   
أ
المبــدا ان 

قيــام  فــي  تتحقــق  التــي  التصويــت  حريــة  هــو 

اي  دون  بحريــة  بصوتــه  بــاالدالء  الناخــب 

ثيــر خارجــي عليــه ويقصــد بالضغــط 
أ
ضغــط او تا

االرادة  علــى  يؤثــر  الــذي  الخارجــي  هوالعامــل 

الفرديــة للناخــب للتصويــت بحريــه ويمكــن ان 

نحــدد اهــم الجرائــم التــي تــؤدي الــى االخــالل 

تــي:ـ
أ
بحريــة الناخــب فــي التصويــت بمــا يا

ـ جريمة الرشوة االنتخابية
أ
ا

وتتمثــل جريمــة الرشــوة االنتخابيــة عــن طريــق 
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ثيــر علــى نتائــج االنتخابــات 
أ
قيــام المرشــح بالتا

منــح  او  عينيــة  هبــات  عطــاء 
أ
با القيــام  عبــر 

ماليــة او خدمــات اداريــة او عــن طريــق الوعــد 

بوظائـــف عموميــة او خاصــة او عــن طريــق منــح 

مزايــا خاصــة للناخبيــن مــن اجــل حملهــم علــى 

التصويــت لــه.

ب ـ اســتخدام القــوة او التهديــد لمنــع الناخــب 

مــن مباشــرة حقــه االنتخابــي بحريــة

ســبق ان ذكرنــا ان مســتلزمات التصويــت هــو 

نــه 
أ
حريــة الناخــب فــي االدالء بصوتــه لذلــك فا

يجــب ان يتــم التصويــت فــي ظــروف تســودها 

والتهديــد  االكــراه  مــن  وخاليــة  نينــة 
أ
الطما

كل  انتخابيــة  لجريمــة   
ً
مرتكبــا يعتبــر  لذلــك 

مــن يحــاول ان يمــارس الضغــط واالكــراه ســواء 

المــادي او المعنــوي علــى الناخبيــن مــن قبيــل 

التــزام الناخــب علــى التصويــت لصالــح مرشــح 

معيــن واال يتــم فصلــه مــن الوظيفــة التــي يعمــل 

بهــا او تهديــد صاحــب العمــل لالجــراء الذيــن 

يعملــون لديــه بتخفيــض اجورهــم او الفصــل اذا 

لــم يمنحــوا اصواتهــم لمرشــح معيــن او تهديــد 

فــراد عائلتــه او 
أ
الناخــب بالحــاق الضــرر بــه او با

نه القــاء 
أ
مالــة او عرضــه او اي عمــل اخــر مــن شــا

الرعــب فــي نفــس الناخــب واالخــالل بحريتــه 

فــي االدالء بصوتــه.

ج ـ اطالق الشائعات االنتخابية ونشرها

منــع  االنتخابيــة  الجرائــم  مــن  يعتبــر   
ً
ايضــا

ثيــر 
أ
التا عبــر  صواتهــم 

أ
با االدالء  مــن  الناخبيــن 

اطــالق  او  كاذبــة  اخبــار  بواســطة  عليهــم 

شــائعات انتخابيــة كاذبــة او العمــل علــى نشــر 

الناخبيــن. بيــن  الشــائعات  هــذه 

:-الجرائم المخلة بسير االنتخابات. 
ً
ثالثا

وتتمثــل هــذه الجرائــم باالفعــال التــي ترتكــب 

اثنــاء عمليــة التصويــت فــي االنتخابــات ويمكــن 

تــي:
أ
نوجزهــا بمــا يا

ـ دخول مكـتب التصويت دون حق.
أ
ا

مركــز  او  التصويــت  مكـتــب  يكــون  ان  يجــب 

 بالنظــام وذلــك لكــون مكـتــب 
ً
االقتــراع متســما

لجنــة  اعضــاء  داخلــه  فــي  يضــم  التصويــت 

االنتخــاب والمراقبيــن والناخبيــن المســجلين 

 يسمح بدخول المسؤولين والصحفيين 
ً
وايضا

ومندوبــي وكاالت االنبــاء لذلــك ال يجــوز دخــول 

اي شــخص مــن غيــر هــؤالء واذا دخــل شــخص 

مــره رئيــس اللجنــة 
أ
غيــر مرخــص لــه بالدخــول وا

ن عملــه بعــد 
أ
االنتخابيــة بالخــروج ولــم يخــرج فــا

جريمــة انتخابيــة.

ب ـ حمل السالح داخل مكـتب التصويت

ويمثــل ذلــك بقيــام شــخص غيــر مخــول بحمــل 

 او غير ظاهر حيث ال 
ً
الســالح ســواء كان ظاهرا

ي شــخص بحمــل الســالح عــدا القــوى 
أ
يســمح ال

معينــة  ضــرورة  علــى  وبنــاء  المخولــة  االمنيــة 

تقتضــي دخولهــم الــى داخــل مكـتــب التصويــت 

او االقتــراع.

ج ـ خطف صندوق االقتراع
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علــى  باالســتيالء  القيــام  طريــق  عــن  وذلــك 

اوراق  علــى  يحتــوي  الــذي  االقتــراع  صنــدوق 

قبــل  مــن  االختطــاف  كان  ســواء  التصويــت 

ذلــك  اشــخاص  مجموعــة  او  واحــد  شــخص 
االنتخابــات.))( نتائــج  فــي  التغييــر  بقصــد 

:- الجرائم االنتخابية في قانون االنتخابات 
ً
رابعا

العراقي.

نصــت قانــون تعديــل قانــون االنتخابــات )رقــم 

الجرائــم  موضــوع  فــي   )  (11( لســنة   ((

فــي  الــواردة  االنتخابيــة علــى ســريان االحــكام 

قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات رقــم )) 

النــواب  مجلــس  انتخابــات  )11)علــى  لســنة 

 علــى ذلــك 
ً
حيــث نصــت المــادة الخامســة اوال

فــي  الــواردة  المــواد  احــكام  )تســري  بقولهــا 

رقــم  القانــون  مــن  والســابع  الســادس  الفصــل 

اعضــاء  انتخابــات  علــى   )(11( لســنة   (((

النــواب. مجلــس 

وبالرجــوع الــى هــذه االحــكام نجــد ان الفصــل 

حــكام الجرائــم االنتخابيــة 
أ
 ال

ً
الســابع مخصصــا

فقــد نــص فــي البدايــة علــى الجرائــم االنتخابيــة 

الســجالت  و  االنتخابيــة  بالقوائــم  المتعلقــة 

االنتخابيــة حيــث نصــت المــادة )))( علــى مــا 

تــي: )يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن »)« 
أ
يا

ســتة اشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن )11111)( 

 )(11111( علــى  زيــد  وال  دينــار  الــف  مائــة 

خمســمائة الــف دينــار كل مــن :

صفــات  او  اســماء  او  اســم  ادراج  تعمــد  :ـ 
ً
اوال

ادراج  تعمــد  او  الناخبيــن  فــي جــداول  مزيفــة 

القانــون. هــذا  حــكام 
أ
ال  

ً
خالفــا اســم 

الــى ادراج اســمه او اســم غيــره  :ـ توصــل 
ً
ثانيــا

دون توافــر الشــروط القانونيــة المطلوبــة وثبــت 

عــدم  الــى  توصــل  مــن  وكل  بذلــك  يعلــم  انــه 

ادراج اســم اخــر او حذفــه.

وهــو  االنتخابــات  فــي  بصوتــه  ادلــى  :ـ 
ً
ثالثــا

الناخبيــن  ســجل  فــي  ادرج  اســمه  ان  يعلــم 

 للقانــون او انــه فقــد الشــروط القانونيــة 
ً
خالفــا

المطلوبــة فــي اســتعمال حقــه فــي االنتخابــات.

سم غيره.
أ
:ـ تعمد التصويت با

ً
رابعا

بــدون  ناخــب  تصويــت  ســر  افشــى  :ـ 
ً
خامســا

رضــاه.

:ـ اســتعمل حقــه فــي االنتخــاب الواحــد 
ً
سادســا

اكـثــر مــن مــرة.

 
ً
:ـ غيــرارادة الناخــب االمــي وكـتــب اســما

ً
ســابعا

او اشــار علــى رمــز غيــر الــذي قصــده الناخــب 

او عرقــل اي ناخــب لمنعــه مــن ممارســة حقــه 

االنتخابــي.

:ـ رشــح نفســه فــي اكـثــر مــن دائــرة او قائمــة 
ً
ثامنــا

انتخابيــة(.

هــذا بالنســبة للمجموعــة االولــى امــا المجموعــة 

المتعلقــة  االنتخابيــة  الجرائــم  مــن  الثانيــة 

بالتصويــت فــي االنتخابــات فقــد نصــت عليهــا 

تــي: )يعاقــب بالحبــس مــدة 
أ
المــادة )))( كمــا يا

ال تقــل عــن ســتة كل مــن :
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: اســتعمل القــوة او التهديــد لمنــع ناخــب 
ً
اوال

التصويــت  علــى  ليحملــه  حقــه  اســتعمال  مــن 

عــن  االمتنــاع  علــى  او  معيــن  وجــه  علــى 

. يــت لتصو ا

يعطــي  ن 
أ
بــا وعــد  او  عــرض  او  اعطــى  :ـ 

ً
ثانيــا

علــى  ليحملــه  لغيــره  او  لنفســه  فائــدة   
ً
ناخبــا

التصويــت علــى وجــه معيــن او علــى االمتنــاع 

التصويــت. عــن 

:ـ قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره ممن 
ً
ثالثا

العمليــة  فــي  عامــة  خدمــة  داء 
أ
بــا مكلــف  كان 

االنتخابيــة.

 
ً
اخبــارا الناخبيــن  بيــن  اذاع  او  نشــر  :ـ 

ً
رابعــا

غيــر صحيحــة عــن ســلوك احــد المرشــحين او 

ثيــر علــى اراء الناخبيــن فــي 
أ
ســمعته بقصــد التا

االنتخــاب. نتيجــة 

المخصــص  المقــر  الــى  دخــل  :ـ 
ً
خامســا

 
ً
جارحــا او   

ً
ناريــا  

ً
ســالحا  

ً
حالمــا لالنتخابــات 

القانــون. هــذا  حــكام 
أ
ال  

ً
مخالفــا

لجنــة  ضــرب  او  قــذف  او  ســب  :ـ 
ً
سادســا

عمليــة  اثنــاء  اعضائهــا  احــد  او  االنتخابــات 

. ب نتخــا ال ا

:ـ العبــث بصناديــق االقتــراع او الجــداول 
ً
ســابعا

بالعمليــة  تتعلــق  وثائــق  ايــة  و 
أ
ا االنتخابيــة 

االنتخابيــة(.

امــا المجموعــة الثالثــة مــن الجرائــم االنتخابيــة 

فهــي التــي تتعلــق بمرحلــة مــا بعــد التصويــت 

االنتخابــات  نتائــج  علــى  الحفــاظ  فــي  وذلــك 

تــي: 
أ
يا وكمــا  المــادة )1)(  ذلــك  علــى  ونصــت 

ســنة  عــن  تقــل  ال  مــدة  بالحبــس  ))يعاقــب 

الــف  مائــة  عــن )11111)(  تقــل  وبغرامــة ال 

خمســمائة   )(11111( علــى  تزيــد  وال  دينــار 

مــن : الــف دينــار كل 

: استحوذ او اخفى او عدم او اتلف او افسد 
ً
اوال

او ســرق اوراق االقتــراع او جــداول الناخبيــن او 

يــة طريقــة مــن الطرق.
أ
غيــر نتيجتهمــا با

بنظامــه  او  االنتخــاب  بحريــة  اخــل   :
ً
ثانيــا

التهديــد((. او  القــوة  باســتعمال 

امــا المجموعــة الرابعــة مــن الجرائــم التــي نــص 

بالحمــالت  تتعلــق  التــي  فهــي  القانــون  عليهــا 

بالمرشــحين  الخاصــة  والملصقــات  الدعائيــة 

حيــث نصــت المــادة )))( علــى ذلــك بقولهــا 

))يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر كل 

النشــرات  او  الصــور  او  البيانــات  الصــق  مــن 

االنتخابيــة الخاصــة خــارج االماكــن المخصصــة 

لهــا((.

تــي: 
أ
يا مــا  علــى  نصــت  فقــد   )((( المــادة  امــا 

))يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال 

تزيــد علــى ســنة كل مــن:

:ـ تعمــد االعتــداء علــى صــور المرشــحين او 
ً
اوال

برامجهــم الملصقــة فــي االماكــن المخصصــة لهــا 

االضــرار  بقصــد  او جهــة معينــة  خــر 
أ
ا لحســاب 

العمليــة  ســير  علــى  ثيــر 
أ
التا او  المرشــح  بهــذا 

االنتخابيــة.
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:ـ اعلــن عــن انســحاب مرشــح او اكـثــر مــن 
ً
ثانيــا

ن االمــر غيــر 
أ
العمليــة االنتخابيــة وهــو يعلــم بــا

صحيــح بقصــد التاثيــر علــى الناخبيــن او تحويل 

اصــوات المرشــح اليــه.

:ـ االعتــداء علــى وســائل الدعايــة االنتخابيــة 
ً
ثالثــا

اكان  ســواء  ســبب  ي 
أ
ال  

ً
قانونــا بهــا  المســموح 

كل  او  ذلــك  غيــر  او  التمزيــق  او  بالشــطب 

القبيــل. هــذا  مــن  تصــرف 

تي: 
أ
كما ان المادة )))( فقد نصت على ما يا

: يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر 
ً
اوال

وال تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن 

مليــون وال تزيــد علــى خمســة مالييــن دينــار مــن 

خالــف احــكام المــواد )1)، ))، ))، ))، 

))، ))( مــن هــذا القانــون.

ال  وبغرامــة  المؤقــت  بالحبــس  يعاقــب  :ـ 
ً
ثانيــا

تقــل عــن عشــرة مالييــن وال تزيــد عــن خمســة 

احــكام  خالــف  مــن  كل  مليــون  وعشــرين 

.)((  ،((( المادتيــن 

 
ً
اوال بالفقــرة  الخاصــة  المــواد  الــى  وبالرجــوع 

تنظيــم  بحضــر  تتعلــق  المــواد  هــذه  ان  نجــد 

ودوائــر  الــوزارات  فــي  االنتخابيــة  االجتماعــات 

او  الرســمي  الدولــة  شــعار  واســتخدام  الدولــة 

االنتخابيــة  لالغــراض  الدولــة  مــوارد  اســتخدام 

الخــداع  االنتخابــي بممارســة  الغــش  وممارســة 

والتشــهير  التجريــح  اســلوب  اســتخدام  او 

االتخابيــة  الدعايــة  علــى  االنفــاق  او  باالخريــن 

العــام. المــال  مــن 

نهــا تتعلــق 
أ
 فا

ً
امــا المــواد الخاصــة بالفقــرة ثانيــا

بقيــام حــزب او جماعــة او تنظيــم او كيــان او 

شــكل  اي  ممارســة  كانــت  جهــة  اي  او  افــراد 

مــن اشــكال الضغــط او التخويــف او التكـفيــر 

منــح  او  بالمغريــات  التلويــح  او  التخويــن  او 

مكاســب ماديــة او معنويــة او الوعــد بهــا والقيــام 

التهديــد  او  بالقــوة  انتخابيــة  منطقــة  بغلــق 

غيــره. ضــد  او  لصالحــه  القــوة  باســتخدام 

ارتــكاب  بيــن  ســاوت  فقــد   )((( المــادة  امــا 

الجريمــة والشــروع فيهــا وذلــك بقولها ))يعاقب 

علــى الشــروع فــي جرائــم االنتخــاب المنصــوص 

الجريمــة  يعقوبــة  القانــون  هــذا  فــي  عليهــا 

التامــة((.

معاقبــة  علــى   )((( المــادة  نصــت   
ً
واخيــرا

الكيــان الــذي يثبــت اشــتراكه او مســاهمته فــي 

بالشــكل  وذلــك  االنتخابيــة  الجرائــم  ارتــكاب 

تــي:
آ
اال

: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي 
ً
اوال

فــي ارتــكاب اي جريمــة مــن الجرائــم االنتخابيــة 

والمنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، يعاقــب 

 )(1.111.111( قدرهــا  ماليــة  بغرامــة 

دينــار. مليــون  خمســين 

االصــوات  مــن  السياســي  الكيــان  يحــرم   :
ً
ثانيــا

فــي  االنتخابــي  المركــز  فــي  عليهــا  التــي حصــل 

االنتخابيــة  الجرائــم  إحــدى  اقترافــه  حالــة 

 ،
ً
، خامســا

ً
المنصــوص عليهــا فــي البنــود )اوال

والمــادة   )((( المــادة  مــن   )
ً
ســابعا  ،

ً
سادســا
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)))( مــن هــذا القانــون ولمجلــس المفوضيــة 

ن.
أ
الشــا بهــذا  الــالزم  القــرار  اتخــاذ 

الخاتمة:

تعرفنــا فــي هــذا البحث على الجريمة االنتخابية 

العمليــة  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
ثيــرا

أ
تا لهــا  ان  وعرفنــا 

قــد يهــدد نجاحهــا ويفقــد شــرعيتها  االنتخابيــة 

وانــواع  اشــكال  لهــا  االنتخابيــة  الجريمــة  وان 

الناخبيــن  مــا يتعلــق بتســجيل  متعــددة منهــا 

االنتخابيــة  الرشــوة  الــى  الناخبيــن  قوائــم  فــي 

تســتهدف  التــي  الكاذبــة  االشــاعات  وترويــج 

ثيــر فــي قناعــات الناخبيــن الــى الجرائــم التــي 
أ
التا

وحريــة  االنتخابــات  علــى  ثيــر 
أ
التا الــى  تهــدف 

االقتــراع  عنــد  رائهــم 
أ
با االدالء  فــي  الناخبيــن 

دخــول  االقتــراع  مراكــز  بدخــول  امــا  وذلــك 

صناديــق  خطــف  او  باالســلحة  المراكــز  هــذه 

القانــون  ان  وعرفنــا  االقتــراع  واوراق  االقتــراع 

لســنة   (( رقــم  االنتخابــات  لقانــون  المعــدل 

)11) قــد نــص علــى ســريان احــكام الجرائــم 

االنتخابيــة الــوارد ذكرهــا فــي قانــون انتخابــات 

والنواحــي  واالقضيــة  المحافظــات  مجالــس 

رقــم )) لســنة )11). علــى انتخابــات مجلــس 

جــراء حملــه توعيــة 
أ
النــواب، غيــر انــه البــد مــن ا

 وكيانــات 
ً
وللمرشــحين افــرادا

أ
ســواء للناخبيــن ا

فــي  العامليــن  للموظفيــن  بالنســبة  وكذلــك 

اللجــان االنتخابيــة بالجرائــم االنتخابيــة ومــدى 

وكذلــك  االنتخابيــة  العمليــة  علــى  خطورتهــا 

المقــررة علــى هــذه الجرائــم  العقوبــات  تفعيــل 

وشــفافة  نزيهــة  انتخابــات  تحقيــق  اجــل  مــن 

وعادلــة.

الهوامش:
التشــريع  فــي  االنتخابيــة  الجرائــم  وهابــي،  يوســف  )ـ 

ص). المغربــي، 

لة الجرائــم االنتخابيــة فــي تونــس 
أ
)ـ ناجــي البكــوش، مســا

ص).

)ـ يوسف وهابي، مصدر سابق ، ص).

)ـ د. مزيانــي مزيــدة، بحــث بعنــوان )الرقابــة علــى العمليــة 

الموقــع  فــي  االنترنيــت  علــى  منشــور  ص)  االنتخابيــة 

univ_batna.dz.www(-:التالــي

)ـ المصدر نفسه، ص )ـ).

)ـ المصدر نفسه ص)).



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 82

Endnotes

1

2

3

4

5

مراحل.تعديل.
قانون.االنتخابات.
رقم.16.لسنة2005

طالب.كاظم.العبودي
دائرة.البحوث

.مجلس.النواب.العراقي



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 83

المقدمة :

إن الحديــث عــن مراحــل قانــون تعديــل قانــون 

جديــر   ، لســنة)11)   (( رقــم  االنتخابــات 

فــي  نجــز  اأ الموضــوع  ن 
أ
بالبحــث والتفصيــل ال

جــواء سياســية مرتبكــة رافقهــا تصعيــد 
أ
ا ضــوء 

إعالمــي وتضخيــم لكـثيــر مــن المســائل الــواردة 

فوجدناهــا  مراحلــه  اســتقصينا  وقــد   ، فيــه 

 : تــي 
أ
باال تتمثــل 

- المرحلة التمهيدية : اقتراح القانون 

ولى 
أ
ولى: القراءة اال

أ
- المرحلة اال

- المرحلة الثانية : القراءة الثانية

ول 
أ
اال التصويــت  مرحلــة   : الثالثــة  المرحلــة   -

التعديــل قانــون  علــى  بالموافقــة 

و مــا 
أ
- المرحلــة الرابعــة : مرحلــة عــدم الموافقــة ا

يطلــق عليــه )بالنقــض( 

قــرار   ( علــى  :التصويــت  الخامســة  المرحلــة   -

 ) النقــض  و 
أ
ا الموافقــة  عــدم 

- المرحلــة السادســة : إصــدار مذكــرة تفســيرية 

ملحقــة بقانــون التعديــل المنقــوض

قتصــر بالــكالم علــى هــذه المراحــل وال 
أ
 وســوف ا

توســع بالموضــوع الن الموضــوع فيــه جوانــب 
أ
ا

سياســية واجتماعيــة وقانونيــة علــى اثــر الصــراع 

الــذي احتــدم حــول تعديــل القانون وان دراســة 

هــذا الموضــوع مــن جنبــة قانونيــة ال يكشــف 

الحقيقــة كلهــا بــل يســلط الضــوء علــى الصــراع 

دون  فقــط  السياســية  الكـتــل  بيــن  السياســي 

صــل الصــراع وإن كان 
أ
غيرهــا مــن الجوانــب فا

 لكــن تفاصيلــه تدخلــت فيهــا 
ً
 ابتــداءا

ً
سياســيا

خــرى ســاهمت فــي 
أ
كمــا يعــرف الجميــع قــوى ا

حلهــا انتهــاءا.

المرحلة التمهيدية : اقتراح القانون 

القانونيــة  اللجنــة  مراجعــة  خــالل  مــن  ثبــت   

صــل قانــون التعديــل 
أ
واالستفســار منهــا عــن ا

تقــدم  قانــون  مقتــرح  انــه  عــاله 
أ
ا إليــه  المشــار 

بــه عــن اللجنــة القانونيــة رئيســها )الســيد بهــاء 
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عديــدة  ومــداوالت  مناقشــات  بعــد  عرجــي( 
أ
اال

تجاذبــات سياســية واجتماعيــة حــول  رافقتهــا 

المقاعــد  وعــدد  االقتــراع  طريقــة  و 
أ
ا ســلوب 

أ
ا

المخصصــة للمجلــس القــادم و هــل إن العــراق 

م دوائــر متعــددة؟!!! 
أ
دائــرة انتخابيــة واحــدة ا

ولى 
أ
ولى: القراءة اال

أ
المرحلة اال

فــي  مــرة  ول 
أ
المقترحــال هــذا  ظهــر  وقــد 

هــذا  تــداول  جــرى  وبعدهــا   ،(11(/(1/(

المقتــرح فــي جلســات تداوليــة عديــدة صباحيــة 

تقديمــه  تــم  قــد  نــه 
أ
ا ثبــت  وقــد   ، ومســائية 

القانونيــة  اللجنــة  رئيــس  قبــل  مــن  للقــراءة 

عرجــي ) فــي الجلســة التداوليــة 
أ
الســيد بهــاء اال

وعلــى   ،(11(/(1/(( الموافقــة   ) الثالثــة 

اثــر ذلــك ُقوبــل االقتــراح بعاصفــة كبيــرة مــن 

النــواب  مجلــس  عضــاء 
أ
ا مــن  االحتجاجــات 

تلبيتــه  لعــدم   ، السياســية  الكـتــل  ورؤســاء 

مــا قيمــة هــذا المقتــرح 
أ
للمطالــب المنشــودة ، ا

يكـتســب  لــم  وانــه  فيهــا  فمختلــف  القانونيــة 
شــار اليهــا الدســتور 

أ
صفــة مقتــرح القانــون التــي ا

النظــام  و 
أ
ا منــه))(،   

ً
ثانيــا  )  (1( المــادة  فــي 

 )((  )((1( المــادة  النــواب  لمجلــس  الداخلــي 

عضــاء مــن 
أ
منــه إذ طعــن البعــض فيــه ، وذكــر ا

اللجنــة القانونيــة إن هــذا المقتــرح تبنــاه رئيــس 

اللجنــة  عضــاء 
أ
ال عالقــة  وال  القانونيــة  اللجنــة 

عقــد  اســتدعى  الــذي  مــر 
أ
اال  !!!! بــه  القانونيــة 

عضــاء المجلــس 
أ
و تداوليــة ال

أ
جلســات تشــاورية ا

مقبولــة  بصيغــة  للخــروج  ومســائية  صباحيــة 

تــم  ولكــن   ، المســائل  كل  تحســم  لــم  التــي 

ولــى 
أ
نهــا قــراءة ا

أ
التعامــل مــع هــذه القــراءة علــى ا

. للمقتــرح 

المرحلة الثانية : القراءة الثانية

 خالل الفترة الممتدة بين ))/1)/)11)إلى 

الفتــرة ) /))/)11)تاريــخ الجلســة التداوليــة 

مفــردات  بخصــوص  التشــاور  تــم  فقــد  الثالثــة 

علــى  معيــن  اتفــاق  عــن  تســفر  ولــم  القانــون 

النهائيــة  المســودة  فخرجــت  معينــة  صيغــة 

للمقتــرح متبنيــة للقائمــة المفتوحــة )المطلــب 

الجماهيــري(؟، هــذا مــا ذكــره اقتــراح تعديــل 

 ،  (11(/((  /( فــي  قــدم  القانونالــذي 

منــه   
ً
ثالثــا بالمــادة   ،  

ً
الحقــا عليــه  والمصــوت 

المــواد ) و 1) و  تلغــى   : حيــث نصــت علــى 

يلــي : مــا  ))و )) ويحــل محلهــا 

ول :) يكــون الترشــيح بطريقــة 
أ
ي اال

أ
 : الــرا

ً
وال

أ
 ا

القائمــة المفتوحــة ويحــق للناخــب التصويــت 

و احــد المرشــحين الــوارد فيهــا ، 
أ
علــى القائمــة ا

ويجــوز الترشــيح الفــردي ( . 

ي الثانــي :) يكــون الترشــيح بطريقــة القائمــة 
أ
الــرا

المفتوحــة وال يقــل عــدد المرشــحين فيهــا عــن 

ثالثــة وال يزيــد علــى ضعــف المقاعــد المخصصــة 

للدائــرة االنتخابيــة ويحــق للناخــب التصويــت 

فيهــا  الــوارد  المرشــحين  احــد  و 
أ
القائمــةا علــى 

ويجوزالترشــيح الفــردي (. 

بطريقــة  الترشــيح  يكــون   (  : الثالــث  ي 
أ
الــرا  

المرشــحين  عــدد  يقــل  وال  المفتوحــة  القائمــة 
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فيهــا عــن ثالثــة وال يزيــد علــى ضعــف المقاعــد 

المخصصــة للدائــرة االنتخابيــة ويحــق للناخــب 

ثالثــة  علــى  يزيــد  وال  القائمــة  علــى  التصويــت 

الترشــيح  فيهــا ويجــوز  الــوارد  المرشــحين  مــن 

 . الفــردي ( 

إنهــا  رغــم  االقتــراح  مســودة  مــن  والواضــح 

حســمت النقــاش فــي طريقــة االقتــراع إال إنهــا لــم 

خــرى المتعلقــة 
أ
تحســم النقــاش فــي المســائل اال

صليــة والتعويضيــة (- 
أ
منهــا :عــدد المقاعــد ) اال

م الدائــرة الواحــدة 
أ
اعتمــاد الدوائــر المتعــددة ا

الشــاغرة  المقاعــد  –توزيــع  الترشــيح  عنــد 

نســبة  بحســب  و 
أ
ا قــوى 

أ
اال الباقــي  )باعتمــاد 

 – صــوات( 
أ
اال مــن  القوائــم  عليــه  ماحصلــت 

باإلضافةإلــى طريقــة التصويــت الخــاص .وهنــا 

العــرف  فــي  المقبــول  غيــر  مــن  إن  القــول  ود 
أ
ا

البرلمانــي المقــارن إن تتضمــن مســودة اقتــراح 

راء بخصــوص المفــردات المدرجــة فــي 
آ
القانــون ا

مرفيــه إرجــاء لحــل 
أ
ن هــذا اال

أ
داخــل المقتــرح، ال

العامــة  ة 
أ
الهيــا عاتــق  علــى  وإلقاءهــا  المســائل 

لمجلــس  العامــة  الجلســة   ( النيابــي  للمجلــس 

صبح عادة متبعة 
أ
ســف ا

أ
النواب ( الذي ومع اال

فــي هــذه الــدورة االنتخابيــة ، والمفتــرض فــي 

ن تصــدر المســودة للمقتــرح 
أ
هــذا الخصــوص ا

بعــد انتهــاء النقــاش بصيغــة واحــدة ليــس فيهــا 

ولــى ، ومــن ثــم قــراءة ثانيــة 
أ
 قــراءة ا

أ
راء لتقــرا

آ
ا

ينبغــي  التــي  التشــريعية  المراحــل  مــن  نهمــا 
أ
ال

مراعاتهــا وبخــالف وجــود صيغــة واضحــة فيهــا 

القراءتيــن. ال يمكــن االعتــداد بهاتيــن 

ول 
أ
 المرحلــة الثالثــة : مرحلــة التصويــت اال

بالموافقــة علــى قانــون التعديــل 

إلــى  جــل الوصــول 
أ
ا مــن  المــداوالت  اســتمرت 

يــوم  لغايــة  التعديــل  لمقتــرح  نهائيــة  صيغــة 

)/))/)11) ولــم تســفر هــذه المــداوالت عــن 

طــراف، فجــرى 
أ
شــي توافقــي مرضــي لجميــع اال

عــرض مقتــرح قانــون التعديــل علــى التصويــت 

ليــوم  الموافقــة  المســائية   )((( الجلســة  فــي 

بعــد  غلبيــة 
أ
باال إقــراره  وتــم   ،  (11(/((/(

النصــاب. تحقــق 

و 
أ
المرحلــة الرابعــة : مرحلــة عــدم الموافقــة ا

مــا يطلــق عليــه )بالنقــض( 

رســل قانــون التعديــل إلــى رائســة الجمهوريــة   اأ

– الديــوان بموجــب كـتــاب الدائــرة البرلمانيــة 

وبرفقتــه   ،  (11(/((/( فــي   ((((/(/(

قانــون التعديــل لقانــون االنتخابــات رقــم )) 

بطريقيــن  عليــه  اإلجابــة  وتــم   ،(11( لســنة 

تــي : 
أ
وفــق مايا

 : الطريــق غيــر الرســمي : تــم توجيــه رســالة 
ً
وال

أ
ا

عضــاء مجلــس النــواب مــن قبــل 
أ
إلــى رائســة وا

بــان  فيهــا  يطالــب  الجمهوريــة  رئيــس  نائــب 

يتــم مراعــاة العراقييــن المهجريــن فــي الخــارج 

المضافــة  التعويضيــة  المقاعــد  نســبة  وزيــادة 

لهــم مــن نســبة ))%( إلــى نســبة )))%( وبــدون 
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تفاصيل وال صيغة رســمية لهذه الرســالة ســوى 

ي لنائــب رئيــس الجمهوريــة 
أ
ورقــة تعبــر عــن را

عــدم  حــال  فــي  نــه 
أ
با المجلــس  عضــاء 

أ
ا وينــذر 

نــه ســوف يضطــر لنقــض 
أ
االســتجابة لمطالبيــه فا

القانــون ، وقــد جــرى تداولهــا مــن قبــل مجلــس 

ورفضهــا  عمالــه 
أ
ا بجــدول  البــدء  قبــل  النــواب 

عضــاء ولــم يتعاطــوا معهــا.
أ
اال

 : الطريق الرسمي :تم نتيجة رفض الرسالة 
ً
ثانيا

ن 
أ
ا  ، القانــون  بنقــض  التحذيــر  ذات  الوديــة 

صــرح نائــب رئيــس الجمهوريــة بعــدم الموافقــة 

فــي  مثبــت  كمــا  وذلــك  التعديــل  قانــون  علــى 
كـتــاب مكـتــب نائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق 

الهاشــمي العــدد م ن /)/)/))/))) ) ســري 

وعلــى الفــور ( المــؤرخ فــي ))/))/)11) 

يضمــن  ن 
أ
ا ضــرورة  علــى   (( فيــه  كــد 

أ
ا الــذي   

العــراق  داخــل  فــي  ســواء  للناخــب  القانــون 

قيمــة  تكــون  وان  التصويــت  حــق  خارجــه  و 
أ
ا

الصوتيــن فــي الداخــل والخــارج متماثلــة وفــق 

الدســتور ويطلــب مــن المفوضيــة مــن خــالل 

ال  التــي  تعليماتهــا  إصــدار  النــواب  مجلــس 

 علــى إعطــاء نســبة 
ً
تتعــدى هــذه المبــادئ مؤكــدا

قليات((،وقــد اقترح تعديالت 
أ
تمثيليــة اكبــر لال

اعتــرض عليهــا  التعديــل ،  قانــون  علــى اصــل 

وتــم رفضهــا ، كــون الدســتور فــي المــادة )))) 

اتخــاذ  كيفيــة  بينــت  التــي   ،
ً
رابعــا بفقرتهــا   )

صــل فــي 
أ
مجلــس الرائســة لقراراتــه فذكــرت إن اال

اتخــاذ القــرار هــو اإلجمــاع، وان تبنــي اقتــراح 

 عــن 
ً
 صــادرا

ً
ن يكونقــرارا

أ
تعديــل لقانــون ينبغــي ا

 . باإلجمــاع  المجلــس 

الموافقــة  عــدم  قــرار  إن  خــر 
آ
ا جانــب  ومــن   

المبلــغ بكـتــاب ديــوان الرائســة ذي العــدد ذ.و 

كان   ،(11(/((/(( فــي   ((((/((/(/

 الشــروط 
ً
ضمــن المــدة القانونيــة ، ومســتوفيا

القانونيــة وال وجــه لالعتــراض علــى القــرار مــن 

تقريــر  فــي  ورد  كمــا   ( دســتوريته  عــدم  جهــة 

وتوصيــات اللجنــة القانونيــة بخصــوص ) قــرار 

 ) االنتخابــات  قانــون  نقــض  و 
أ
ا الموافقــة  عــدم 

، إال مــن حيــث اشــتماله علــى اقتــراح لتعديــل 

يقــدح  التعديــل ، فاالعتــراض عليــه ال  قانــون 

وإنما بتقديــم 
ً
بوقــوع قــرار عــدم الموافقــة شــكال

إال  تقديمــه  يتــم  ال  االقتــراح  ن 
أ
ال االقتــراح 

حالــة  بخــالف  ول 
أ
اال صــل 

أ
لال  

ًً
وفقــا باإلجمــاع 

والقوانيــن  القــرارات  علــى  عدمهــا  و 
أ
ا الموافقــة 

. 
ً
كمــا بينــا ذلــك ســلفا

قــرار   ( علــى  :التصويــت  الخامســة  المرحلــة 

 ) النقــض  و 
أ
ا الموافقــة  عــدم 

و ) النقــض ( 
أ
 جــرت مداولــة قــرار عــدم الموافقــة ا

فــي جلســات مجلــس النــواب مــن تاريــخ وصولــه 

جلســات  فــي  ونوقــش   (11(/((/(( فــي 

بتبــادل  مــر 
أ
اال واســتمر  التداوليــة  المجلــس 

التــي  مــور 
أ
اال بعــض  لحســم  النظــر  وجهــات 

اســتجدت كمطالــب إليضــاح قانــون التعديــل 

إذ  مــواده  فــي  كـثــر 
أ
ا تفصيــل  وذكــر  المنقــوض 
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العــدد  يتــرك  ن 
أ
ا اســتوقفته حالــة  البعــض  إن 

البطاقــة   ( التجــارة واقصــد  إلحصائيــات وزارة 

التموينيــة ( دون تحديــد نســبة للنمــو ، فتــم 

بعــد نقــاش وجــدل طويــل اعتمــاد إحصائيــات 

نســبة  مــع تحديــد  لعــام )11)  التجــارة  وزارة 

للنمــو الســكاني بمعــدل ))،)( لــكل محافظــة 

ن يصوت 
أ
كيد على ضرورة ا

أ
 ، كما تم التا

ً
سنويا

و 
أ
يــن مــا كانــوا لقوائــم محافظاتهــم ا

أ
العراقييــن ا

ن يشــمل المصوتيــن خــارج 
أ
لمرشــحيهم علــى ا

العــراق بضوابــط التصويــت الخــاص ، وقــد تــم 

تقديــم كل مــن:

 اقتراحــات نائــب رئيــس الجمهوريــة ، وقانــون 

التفصيــل  إضافــة  بعــد  المنقــوض  التعديــل 

المجلــس  فصــوت  للتصويــت   
ً
نفــا

آ
ا المذكــور 

تاريــخ  فــي  المنقــوض  التعديــل  قانــون  علــى 

 .)((( الجلســة   (11(/((/((

ود فــي هــذا الخصــوص بيــان إن هــذا القانــون 
أ
 ا

) قانــون التعديــل المنقــوض ( والمصــوت عليــه 

والتدافــع  للســجال  مــادة  صبــح 
أ
ا النقــض  بعــد 

فــي  الرئيســة  السياســية  الكـتــل  ارادات  بيــن 

فــرغ 
أ
العمليــة السياســية والمشــاركة معهــا ممــا ا

الموضــوع مــن بعــده القانونــي الصــرف وتحولــه 

مر الذي 
أ
ســاس اال

أ
إلى مادة سياســية بالدرجة اال

فــي  الرئيســية  القــوى  كل  علــى  بشــدة  ضغــط 

ريــد لــه الخــروج  العمليــة السياســية وبالتالــي اأ

ي صــورة كانــت.
أ
إلــى الوجــود والعلــن بــا

تفســيرية  مذكــرة  إصــدار   : السادســة  المرحلــة 

المنقــوض التعديــل  بقانــون  ملحقــة 

إلــى  الفتــرة مــن ))/))/)11)  ثنــاء 
أ
ا  دارت 

مجلــس  روقــة 
أ
ا داخــل  فــي   (11(/((/(

عــدم  بغيــة   
ً
نســبيا طويلــة  مناقشــات  النــواب 

و النقــض 
أ
اللجــوء إلــى اســتعمال عــدم الموافقــة ا

الثانــي كمــا يطلــق عليــه ، بيــن ممثلــي الكـتــل 

لمســاعدة  المتحــدة  مــم 
أ
اال وخبــراء  السياســية 

العــراق والمعنييــن مســتعينين بتقاريــر الخبــراء 

االتحاديةفــي  المحكمــة  بينتــه  ومــا  الوطنييــن 

قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب 

مــر بعــد جهــود كبيــرة مــن كل 
أ
وقــد تمخــض اال

صــدره المجلــس 
أ
طــراف إلــى الخــروج بقــرار ا

أ
اال

بتاريــخ )/))/)11)  المســائية  فــي جلســته 

تفســير  فــي  تالحــظ  ن 
أ
ا ضــرورة  فيــه   

ً
مؤكــدا  ،

قانــون التعديــل اعتمــاد اإلحصــاءات الرســمية 

إليهــا   
ً
مضافــا  ،  (11( لعــام  التجــارة  لــوزارة 

نســبة النمــو بمعــدل ))،)%( لــكل محافظــة 

عضــاء مجلــس 
أ
ن عــدد ا

أ
 ، والــذي بيــن ا

ً
ســنويا

 ، يتــم توزيــع 
ً
النــواب القــادم هــو ))))( مقعــدا

)1))( منهــا علــى المحافظــات وفــق حدودهــا 

المقاعــد التعويضيــة بـــ)))( 
ً
اإلداريــة ،ومحددا

.
ً
مقعــدا

قليات 
أ
 حقوق اال

ً
يضا

أ
 وكذلك َضمن هذا القرار ا

للمكــون  المخصصــة  المقاعــد  جعــل  ن 
أ
بــا

 ، واحــدة  انتخابيــة  دائــرة  ضمــن  المســيحي 

فــي  واحــد  مقعــد  االزيــدي  للمكــون  وخصــص 
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المندائــي مقعــد  الصابئــي  نينــوى ، والمكــون 

واحــد فــي محافظــة بغــداد ، والمكــون الشــبكي 

مقعد واحد في محافظة نينوى . مبينا توزيعها 

بدقــة ضمــن جــدول الحــق بهــذا القانــون.

للقــرار  القانونيــة  القيمــة  معرفــة  ينبغــي  وهنــا 

)المذكــرة التفســيرية ( مــن الناحيــة الدســتورية 

النــواب  لمجلــس  يحــق  وهــل  ؟  والقانونيــة 
دســتور  ضــوء  فــي  القــرار  هــذا  مثــل  إصــدار 

؟ الداخلــي  النظــام  حــكام 
أ
وا  (11(

جواء 
أ
مــر ينبغــي بحثهبمعــزل عــن اال

أ
قــول إن اال

أ
ا

جــدل  مثــار  نــه 
أ
ال القــرار  هــذا  صدرفيهــا  التــي 

وبيــن  جهــة  مــن  والقانونيــن  الباحثيــن  بيــن 

خــرى وهنــاك وجهــات 
أ
السياســيين مــن جهــة ا

نظــر حــول طبيعــة هــذا القــرار وهــل انــه عــدل 

م ال. 
أ
ا  

ً
قانونــا

ول :ذهــب إلــى إن طبيعــة هــذا القــرار 
أ
ي اال

أ
الــرا

 
ً
صــدره مجلــس النــواب لــم يكــن تفســيرا

أ
الــذي ا

بالمعنــى القانونــي كمــا تــم وصفــه ، وإنمــا كان 

القانــون  حــكام 
أ
ا انــه عــدل  مــن ذلــك إذ  كـثــر 

أ
ا

) قانــون التعديــل المنقــوض ( فــي كـثيــر مــن 

قــرار  نــه 
أ
با تكييفــه  يمكــن  ال  وبالتالــي  فقراتــه 

نــه تعديــل لقانــون 
أ
تفســيري بــل يمكــن القــول با

وقــع المجلــس 
أ
التعديــل المنقــوض ، وبالتالــي ا

تعديــل  اقتــراح  إن  إذ  المحــذور  فــي  نفســه 

ن يمــر بمراحــل حددهــا النظــام 
أ
جديــد ينبغــي ا

النــواب))( لمجلــس  الداخلــي 

ي الثانــي : ذهــب إلــى اعتبــار هــذا القــرار قــرار 
أ
الــرا

لــه مــن الطبيعــة قــوة القانــون وبالتالــي ال يمكــن 

االعتــراض علــى مجلــس النــواب إلصــداره هكــذا 

قــرارات علــى اعتبــار مــن يملــك إصــدار القانــون 

ي 
أ
ا و 

أ
ا  ) النظــر  محــل   ( القــرار  إصــدار  يملــك 

و مــا 
أ
خــر ) كـقــرار المصادقــة علــى تعييــن ا

آ
قــرار ا

شــابه(، وفــق قاعــدة مــن يملــك الــكل يملــك 

مــا اإلشــكالية التــي وقــع فيها المجلس 
أ
الجــزء ، ا

بإضفائــه وصــف مذكــرة تفســيرية علــى القانــون 

)إنســلمنا بذلــك( كيــف يكــون لهــا ) للمذكــرة( 

قانــون  تعديــل  قانــون   ( قانــون  تعــدل  ن 
أ
ا

 للقاعــدة القانونيــة الســائدة 
ً
االنتخابــات(! وفقــا

ن القانــون ال يعدلــه إال قانــون مثلــه 
أ
التــي تؤكــد ا

علــى منــه ، فضــال عــن عــدم مراعــاة 
أ
و دســتور ا

أ
ا

والمنصــوص  الواجبــة  التشــريعية  المراحــل 

عليهــا فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب .

عــاله مناقشــة 
أ
ا ييــن 

أ
الرا والحقيقــة إن مناقشــة 

مســتفيضة تحتــاج إلــى صفحــات مــن البحــث 

 
ً
القانونــي الدقيــق والتعاطــي مــع المســالة بعيــدا

رى 
أ
ا وال  للموضــوع  السياســية  الجنبــة  عــن 

إمكانيــة الحديــث عنهــا فــي هــذه العجالــة مــع 

اإلطالــة.  عــن  االعتــذار 

الخاتمة :

لمجلــس  الوليــدة  التجربــة  ن 
أ
بــا كالمــي  ختــم 

أ
ا

ارتجاالتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  كــدت 
أ
ا النــواب 

العثــرات  مــام رغــم 
أ
اال إلــى  نهــا تجربــة ماضيــة 

أ
ا

والهنــات هنــا وهنــاك وان مــا يقصــده القانــون 
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وعدالتــه ليــس الشــكلية المطلوبــة لتطبيقــه بــل 

المصالحالمتنازعــة  فــي  التعــارض  تنظيــم  هــو 

وتطبيــق  الحقــوق  لممارســة  ضوابــط  ووضــع 
يجــور  وال  الضعيــف  يغبــن  ال  كــي  الواجبــات 

ســاس فــي الرجــوع إليــه عنــد 
أ
القــوي ، ويكــون اال

بــاء المؤسســون 
آ
االختــالف ، وقــد ذكــر احــد اال

مريكيــة الدســتورية والسياســية 
أ
فــي التجربــة اال

وقــد  وســيء  بطــيء  الديمقراطــي  النظــام  إن   «

فــي  منــه  ســرع 
أ
ا التســلطية  نظمــة 

أ
اال تكــون 

يوصــل  االقتصاديةولكنــه  وضــاع 
أ
اال تحســين 

هــداف المنشــودة .... »ذكــر عبارتــه هــذه 
أ
إلــى اال

عــام )))).  الدســتور  إقــرار  بعــد 

ال  التجربــة  هــذه  مــن  القصــوى  فاالســتفادة 

تكــون فقــط بالنظــر لمــا هــو كائــن بــل ينبغــي 
مــور 

أ
التطلــع لمــا ينبغــي إن يكــون ، فاتســاق اال

تــي بيــن ليلــة وضحاهــا كمــا اعتقــد ، المهــم 
أ
ال يا

هنــا إن إرادة االســتمرار انتصــرت وحققــت مــا 

كانــت ترنــو إليــه مــن إجــراء االنتخابــات وعــدم 

تــرك البلــد فــي فــراغ دســتوري يهــوي بالعمليــة 

السياســية إلــى المجهــول .

الهوامش :
 مــن الدســتور لســنة )11) 

ً
)ـ تنــص المــادة )1)(/ثانيــا

عضــاء 
أ
علــى إن: مقترحــات القوانيــن تقــدم مــن عشــرة مــن ا

و إحــدى لجانــه المختصــة.
أ
مجلــس النــواب ا

لمجلــس  الداخلــي  النظــام  مــن   )((1( المــادة  تنــص  )ـ 

عضــاء المجلــس اقتــراح 
أ
النــواب علــى ان: يحــق لعشــرة مــن ا

مشــروعات القوانيــن الــى رئيــس مجلــس النــواب مصوغــة 

ســباب الموجبــة للقانــون.
أ
فــي مــواد تتضمــن اال

النظــام  مــن  مــن 1))ـ )))  المــواد  فــي ذلــك  يراجــع  )ـ 

النــواب. لمجلــس  الداخلــي 

المصادر : 
 : الدستور النافذ لسنة )11) .

ً
اوال

 : النظام الداخلي لمجلس النواب .
ً
ثانيا

 : محاضر الجلسات :
ًً
ثالثا

)ـ محاضر الجلسات التداولية لمجلس النواب :

- محضر الجلسة الثالثة ، في ))/1)/)11) .

- محضر الجلسة يوم )/))/)11) .

)ـ جلسة مجلس النواب رقم )))( .

)ـ جلسة مجلس النواب رقم ) ))( .

)ـ جلسة مجلس النواب المسائية ليوم )/))/)11) .
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Endnotes
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3

نافذة.على.
االستطالعات.االنتخابية

إعداد.:.د..علي.عبد.األمير.آل.جعفر
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البيانــات  لتحليــل  الجامعــة  مركــز  اجــرى 

احــد  وهــو  ي, 
أ
الــرا واســتطالعات  والدراســات 

ساتذة الجامعات, 
أ
مؤسسات المنظمة العراقية ال

اســتطالعا حــول االنتخابــات البرلمانيــة المرتقبــة 

ذار مــن هــذا العــام وجــرى 
آ
والتــي ســتجري فــي )/ا

االســتطالع بالتعاون مع مركز العراق للدراســات 

هــم النتائــج التــي 
أ
تــي ملخصــا ال

أ
ونعــرض فيمــا يا

خــرج بهــا والمتوقعــة .

تــم  اســتمارة،   )((11( العينــة  حجــم  كان 

محافظــة  محافظاتهــي  ثــالث  علــى  توزيعهــا 

 )(11( والبصــرة  ســتمارة 
أ
ا  )(111( بغــداد 

ســتمارة. 
أ
ا  )(11( كركــوك  وكذلــك 

خــالل  مــن  البيانــات  جمــع  عمليــة  •جــرت 

فــي  المشــتركين  مــع  المباشــرة  المقابــالت 

تزيــد  الذيــن  االســتبيان 

عمارهــم عــن )) ســنة ومــن خــالل الزيــارات 
أ
ا

الــى المنــازل.

عشــوائي  بشــكل  المشــترك  ختيــار 
أ
ا •يتــم 

االســلوبية. العشــوائية  العينــة  وباســتخدام 

•تــم تنفيــذ العمــل الميدانــي من خالل )1))( 

باحــث مــن كال الجنســين والغالبيــة العظمــى 

شــراف
أ
للرجــال وبا

ساتذة جامعين مع المشرفين
أ
ا

•تــم تنفيــذ العمــل الميدانــي للفتــرة مــن )\1) 

\)11) ولغايــة ))\1)\)11) .

االســتمارات   
آ
لمــال ســتغرق 

أ
ا الــذي  •الوقــت 

دقيقــة.  )(1( بمتوســط 

همالهــا فــي بغــداد هــو 
أ
•االســتمارات التــي تــم ا

ســتمارة وفــي البصــرة )))( وفــي كركــوك 
أ
)))( ا

.)(((

 وفيمــا يلــي ملخــص وعــرض ســريع البــرز النتائــج 

لهــذا االســتطالع فيمــا يتعلــق بعينــة االســتطالع 

 )((( اختيــار  تــم  بغدادحيــث  محافظــة  فــي 

فيهــا :

بعــدد  الرصافــة  بيــن  موزعــة  العينــة  كانــت   

 )(((( بعــدد  والكــرخ  اســتمارة   )((((
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جابــوا 
أ
اســتمارة. وكان عــدد االشــخاص الذيــن ا

بالمشــاركة  المتعلــق  ول 
أ
اال الســؤل  علــى 

بنســبة  و   )(((( نعــم  باالنتخاباتبكلمــة 

)).))%( وهــي نســبة عاليــة و))))( بالنفــي 

وبنســبة   )((( و   )%((.(( تســاوي  وبنســبة 

)).)%( مــن المشــاركيناجابو بعــدم معرفتهــم . 

ذلــك. يوضــح   )(( رقــم  والجــداول 

والنســب  االعــداد  يمثــل   )(( رقــم  جــدول 

يــة لمئو ا

وكان الســؤل الثانــي مكمــل للســؤل االول وهــو 

بالنفــي  جابتهــم 
أ
ا تمــت  بالذيــن  خــاص  ســؤال 

 )(((( عددهــم  وكان  االول  الســؤل  علــى 

وبنســبة كانــت )%).))(، وكان الســؤل عــن 

ســبع  هنــاك  وكان  المشــاركة  بعــدم  الســبب 

 )((( وعــز 
أ
ا وقــد  المشــاركة  لعــدم  خيــارات 

والمحاصصــة  االحــزاب  هــو  الســبب  ن 
أ
ا علــى 

تــي 
أ
علــى رقــم مــن الخيــارات ويا

أ
الطائـفيــة وهــو ا

داء الحكومــة وبعــدد 
أ
الخيــار الثانــي وهــو ســوء ا

المعاشــي  الوضــع  هــو  الثالــث  والخيــار   )(((

وبعــدد  الخدمــة  موضــوع  ويليــه   )((( بعــدد 

غيــر  فكانــت  االخــرى  الخيــارات  مــا 
أ
ا  )(((

النسبة المئوية %العددهل ستشارك في االنتخابات

).)))))نعم

 ).)))))ال

).)))الاعرف
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جابــت الســؤل الثالــث والمرتبــط 
أ
مــا ا

أ
مهمــة، ا

بجــواب الســؤال عــن الســبب بالموافقــة علــى 

وقــد  خيــارات،  ســتة  هنــاك  وكان  المشــاركة 

علــى عــدد لســبب المشــاركة هــو البرنامــج 
أ
كان ا

وبنســبة   )((1( العــدد  بلــغ  االنتخابيحيــث 

تســاوي )%).))( وهــي نســبة عاليــة وهــو خيــار 

يليــه  يــدل علــى النضــوج االنتخابــي،  معقــول 

االعتبــار الدينــي بعــدد )))( وبنســبة )%).)( 

شــخص،   )((( وبعــدد  القومــي  االعتبــار  ثــم 

مــا الخيــارات االخــرى فكانــت قليلــة االختيــار 
أ
ا

والشــخصي.  العشــائري  االعتبــار  وشــملت 

ذلــك< يوضــح  االتــي  والشــكل   )(( الجــدول 

والنســب  االعــداد  يمثــل   )(( رقــم  جــدول 

يــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد سباب عدم المشاركةفي االنتخابات
أ
ا

(1.( ((( لم يصوت

(.( (( الوضع االمني

(.( (( الوضع المعاشي

(.( (( غياب الخدمة

(.( (( ادار االحزاب

1.( ( ضعف الدور البرلماني

(.( (( سوء اداء الحكومة

(.( (( اليوجد برنامج انتخابي
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جدول رقم ))( يمثل االعداد والنسب المئوية

- التصويت على الفضائيات:

دنـــاه 
أ
كمـــا هـــو واضـــح مـــن الجـــدول ))( فـــي ا

التـــي  الفضائيـــة  ن 
أ
ا نالحـــظ  البيانـــي  والرســـم 

هتمـــام العراقيين هي الفضائية 
أ
عجاب وا

أ
تنـــال ا

العراقيـــة حيث بلغ مجمـــوع االصوات المؤيده 

لها بعدد))))( والذي يمثل نســـبة )%).))( 

مـــن مجمـــوع االصـــوات وهـــذا الرقـــم العمـــالق 

قـــد حصلت عليه العراقية مـــن خالل البرنامج 

العراقييـــن  يمثـــل  والـــذي  والناجـــح  الواضـــح 

فـــي  تـــي 
أ
.وتا واالحـــزاب  الشـــرائح  بمختلـــف 

النسبة المئوية % العدد سباب المشاركةفي االنتخابات
أ
ا

((.( ((( لم يصوت

((.( ((1 البرنامج االنتخابي

( (1 االعتبار العشائري

(.( (( االعتبار الديني

1.( ( االعتبار الشخصي

(.( (( االعتبار القومي

((.( ((( اغراض اخرى



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 95

النسبة المئوية العدد الفضائية

((.( ((( العراقية

((.( ((( الفرات

((.( ((( الحرة عراق

((.( ((1 الشرقية

((.( (1( السومرية

((.( ((( البغدادية

((.( ((( الدينية

(.( (( الجزيرة

((.( ((( العربية

( (( بالدي

(.( (( افاق

((.( (1( المسار

(.( (( بغداد

(.( (( الحرية

1.( ( التركمانية

1.( ( الكردية

المرحلـــة الثانيـــة الفضائيـــات الدينيـــة والتـــي تمثـــل العـــدد ))))( وبنســـبة مقدرهـــا )%))( وهـــي 

 نســـبة عاليـــة وكذلـــك فضائيـــة الحرة عراق جـــاءت بل مرحلـــة الثاثة حيث بلـــغ اعدد ))))( 
آ
يضـــا

أ
ا

تـــي فـــي المرحلـــة الرابعـــة الشـــرقية حيـــث بلـــغ العـــدد 
أ
وبنســـبة )).))(مـــن مجمـــوع االصـــوات وتا

)1))( والســـومرية وبعـــدد بلـــغ ))1)( والعربيـــة ثـــم الفـــرات.

جدول رقم ))( يمثالالعداد والنسب المئوية للتصويت على الفضائيات
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: االســـئلة االخرى التي تخـــص النجاحات 
ً
رابعـــا

واالخفاقات بالنســـبة الى الحكومـــة والبرلمان:

ظهـــر مـــن خـــالل الســـؤال والذي يتعلـــق باداء 

الحكومـــة والبرلمـــان وهوهـــل ان االنتخابـــات 

القادمـــة ســـوف تلبـــي طموحاتـــك ذكـــر))))( 

نســـبة  ويشـــكلون  بنعـــم  اجاباتهـــم  شـــخص 

)).))( امـــا الذيـــن اجابـــوا بــــ ال فـــكان عددهم 

مقدارهـــا  نســـبة  ويشـــكلون  ))))(شـــخص 

)).))%( في حين بلغ عدد االشـــخاص الذين 

 ،)%((.(( وبنســـبة   )((1( الاعـــرف  اجابـــو 

علمـــا بـــان هنـــاك )))( شـــخص لم يعطـــوا اي 

راي ويشـــكلون نســـبة بلغت ))%(، والجدول 

رقـــم ))( والشـــكل البيانـــي يوضحـــان ذلـــك.

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد االنتخابات تلبي طموحك

( (( لم يصوت

((.( ((( نعم

((.( ((( ال

((.( ((1 الاعرف
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الجـــدول رقـــم ))( والشـــكل البيانـــي يوضحان 

نتائج الســـؤال االخـــر والذي يمثل من ســـيؤثر 

على اختيـــارك في االنتخابات، اظهرت النتائج 

قـــد صوتـــوا لخيـــار الاحـــد  بـــان ))) شـــخص 

وبنســـبة مقدارهـــا ).))%، ونالـــت المرجعيـــة 

عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الثانيـــة  المرتبـــة  الدينيـــة 

االشـــخاص )) وبنســـبة ).1)% امـــا الخيارات 

االخـــرى فنالـــت نســـب قليلـــة.

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد المصدر الذي يؤثر على االختيار

((.( ((( لم يصوت

1.( ( المسؤول االداري

1.( ( شيخ العشيرة

(1.( (( المرجعية الدينية

(.( (( كبير العائلة

1.( ( صديقي

((.( ((( حد
أ
الا
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نزاهـــة  يخـــص  الـــذي  الســـؤال  طبيعـــة  امـــا 

المســـتقبلية  والثقـــة  القادمـــة  االنتخابـــات 

ان  النتائـــج  خـــالل  مـــن  تبيـــن  بالبرلمـــان، 
الادري  اجاباتهـــم  كانـــت  شـــخص   )((((

ويشـــكلون نســـبة )).))( امـــا الذيـــن اجابوا بـ 

نعـــم فكان عددهم ))))(شـــخص ويشـــكلون 

نســـبة مقدارهـــا )).))%( فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد 

وبنســـبة   )(((( ال  اجابـــو  الذيـــن  االشـــخاص 

ثقـــة  التوجـــد  انـــه  يعنـــي  وهـــذا   ،)%((.((

عاليةبنزاهـــة االنتخابـــات القادمـــة ، والجـــدول 

ذلـــك. يوضحـــان  البيانـــي  والشـــكل  رقـــم ))( 

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد نزاهة االنتخابات

((.( ((( نعم

((.( ((( الادري

((.( ((( ال
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 اماالســـؤال المرتبـــط بالســـوال الســـابق حيث 

اذا كانـــت االجابـــة بــــ ال فمـــا الســـبب باعتقادك 

عـــدم نزاهـــة االنتخابـــات، وقد اظهـــرت النتائج 

 (( عددهـــا  بلـــغ  قـــد  االحـــزاب  تاثيـــرات  بـــان 

بنســـبة ).1)%، امـــا خيـــار جميـــع ماذكـــر فقـــد 

بلغ عددها )) وبنســـبة ).)% وخيار مفوضية 

غيـــر نزيهـــة قـــد بلغ عددهـــا )) وبنســـبة ).)% 

. وهـــذا يعنـــي ان تاثيـــر االحـــزاب والمفوضيـــة 

لهـــم دور كبيـــر فـــي شـــك المواطـــن فـــي نزاهـــة 

والشـــكل   )(( رقـــم  والجـــدول  االنتخابـــات. 

البيانـــي يوضحـــان ذلـــك.

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد سبب عدم نزاهة االنتخابات

((.( (1( لم يصوت

(.( (( تاثير حكومي

(.( (( مفوضية غير نزيهة

(1.( (( تاثيرات االحزاب

(.( (( الجهات المنفذة في المنطقة

(.( (( جميع ماذكر
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وهنـــاك ســـؤال مهـــم يتعلقباهمالمســـائل التـــي 

تعتقـــد انهااالكـثـــر اهميـــة في حيـــاة المواطن، 

فقـــد اظهـــرت النتائـــج بان االمن واالســـتقرار قد 

جـــاء بالمرتبـــة االولـــى مـــن حيث االهميـــة وبلغ 

عددها ))) شـــخص يشكلون نسبة ).))%، 

 (1( عددهـــا  فقدبلـــغ  الخدمـــات  خيـــار  امـــا 

شـــخص وبنســـبة ).1)% والجـــدول رقـــم ))( 

والشـــكل البيانـــي يوضحـــان نتائـــج الخيـــارات 

االخرى.

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد المسائل المهة في حياة المواطن

(.( (( لم يصوت

((.( ((( االمن واالستقرار

(1.( (1( الخدمات

(.( (( السكن

(.( (( الوضع المعاشي

(.( (( البطالة والعمل

(.( (( الفساد االداري

(1 (( الوضع السياسي
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الثقـــة  يخـــص  االخيروالـــذي  الســـؤال  امـــا 

المســـتقبلية بالعمليـــة السياســـية والحكومـــة، 

شـــخص   )(((( ان  النتائـــج  خـــالل  تبينمـــن 

نســـبة  ويشـــكلون  نعـــم  اجاباتهـــم  كانـــت 

)).))%( امـــا الذيـــن اجابـــوا بــــ الاعـــرف فكان 

نســـبة  ويشـــكلون  )1))(شـــخص  عددهـــم 

عـــدد  بلـــغ  حيـــن  فـــي   )%((.(( مقدارهـــا 

وبنســـبة  اجابـــو ال ))))(  الذيـــن  االشـــخاص 

)).))%(، وهـــذا يعنـــي ان المواطـــن العراقي 

يعتقـــد بـــان العـــراق يتجـــه باالنجـــاه الصحيح، 

والجـــدول رقم ))( والشـــكل البياني يوضحان 

ذلـــك.

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(( رقـــم  جـــدول 

يـــة لمئو ا

النسبة المئوية العدد االتجاه المستقبلي للعراق

((.( ((( نعم

((.( ((1 الاعرف

((.( ((( ال
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كانـــت  اذا  بالســـابقحيث  المرتبـــط  والســـؤال   

وقـــد  باعتقـــادك،  الســـبب  فمـــا  ال  بــــ  االجابـــة 

الحكومـــة  اداء  ضعـــف  بـــان  النتائـــج  اظهـــرت 

وســـوء الوضـــع االمنـــي هـــو ســـبب عـــدم اتجـــاه 

اماالســـؤال  الصحيـــح،  باالتجـــاه  العـــراق 

بــــ نعـــم فمـــا  االخـــر حيـــث اذا كانـــت االجابـــة 

الســـبب باعتقـــادك، وقـــد اظهـــرت النتائج بان 

واالنتخابـــات  الحكومـــة  واداء  الديمقراطيـــة 

هـــي ســـبب اتجـــاه العـــراق باالتجـــاه الصحيح، 

 )((( رقـــم  والجـــدول   )(1( رقـــم  والجـــدول 

ذلـــك. يوضحـــان 

والنســـب  االعـــداد  يمثـــل   )(1( رقـــم  جـــدول 

المئويـــة
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النسبة المئوية العدد عدم القناعة بمستقبل العراق

(( ((( لم يصوت

( (( سوء الوضع االمني

(.( (( سوء الوضع المعاشي

(.( (( تردي الخدمات

(.( (( اداء االحزاب السياسية

(.( (( ضعف اداء البرلمان

(.( (1 ضعف اداء الحكومة

(.( (( ظاهرة الفساد االداري

1.( ( ظاهرة البطالة
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جدول رقم )))( يمثل االعداد والنسب المئوية

النسبة المئوية العدد التفاؤل بمستقبل العراق

((.( (1( لم يصوت

(1 (( االنتخابات

((.( ((( الديمقراطية

(.( (( حرية االعالم

(.( (( تحسن الوضع المعاشي

(.( (( تحسن الوضع االقتصادي

(.( (( االستثمار

((.( ((( اداء الحكومة

(.( (( تحسن الخدمات

االستطاع الثاني لمؤسسة همم :
جـــري 

أ
 بعـــد تحليـــل نتائـــج االســـتبيان الـــذي ا

المجتمـــع  لبنـــاء  همـــم  مؤسســـة  قبـــل  مـــن 

المدنيظهـــرت مجموعـــة مـــن النتائـــج وكاالتـــي :

نجحـــت  نـــك 
أ
ا تعتقـــد  االول:هـــل  الســـؤال 

الســـابقة؟. االنتخابـــات  فـــي  بإختيـــارك 

راؤهم )1)%( 
آ
)- يعتقـــد معظـــم المســـتطلعة ا

نهـــم نجحـــوا فـــي اختيارهم خـــالل االنتخابات 
أ
ا

ن 
أ
ا يعتقـــدون  نهـــم 

أ
ا إلـــى  راجـــع  الســـابقةوهذا 

خيارهـــم الســـابق كان صحيحا وفـــق معطيات 

المرحلة الســـابقة ويظهر ميـــال واضحا لالقتناع 

فرزتها المرحلة الســـابقةوعدم 
أ
بالقيـــادات التـــي ا

خانـــة  ضمـــن  السياســـيين  جميـــع  تصنيـــف 

واحـــدة كمـــا هـــو االنطبـــاع الســـائد عـــن الوعـــي 

. لشعبي ا

النجـــاح  إن  المســـتطلعين  بعـــض  يعتقـــد   -(

القوائـــم  فـــوز  خـــالل  مـــن  كان  االختيـــار  فـــي 

التـــي اختاروهـــا وعـــدم فشـــلها فـــي االنتخابـــات 

االنتخابـــات  الن  وكـــذا  الســـابقة  التشـــريعية 

فيـــه. نجحـــوا  وطنيـــا  تحديـــا  كانـــت  الماضيـــة 

كـثر اقتناعـــا بخياراتهن من 
أ
)-ظهـــر ان اإلناث ا

ينـــا إلـــى قلـــة اهتمامهـــن 
أ
الذكـــور وهـــذا يعـــود برا

بتفاصيل القضايا السياســـيةو الســـجاالت بين 

حزاب المتنافســـة.
أ
اال

)- يالحـــظ ان القناعـــة تقل كلما تقدم الســـن : 

وهـــذا راجـــع الى طبيعة المســـنين فـــي المقارنة 
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عناصـــر  وايجـــاد  الحكومـــات  بيـــن  الدائمـــة 

الضعـــف فـــي الجهـــات الحاكمـــة.

)- تـــزداد القناعـــة مع زيادة المســـتوى الثقافي 

طرديـــا : وهـــو راجـــع الـــى اعتقاد الفـــات االكـثر 

تعليمـــا بصحة خياراتهـــا التي تبنى على قناعات 

منطقية 

الســـؤال الثاني: هل ستشـــارك فـــي االنتخابات 

القادمة؟ 

نهـــم 
أ
ا )- يؤكـــد معظـــم المســـتطلعين )1)%( 

القادمـــة ، فيمـــا  فـــي االنتخابـــات  سيشـــاركون 

رفـــض ))% المشـــاركة وتـــردد ))% فـــي اتخـــاذ 

القـــرار، وهو مؤشـــر هام جدا لنســـبة المشـــاركة 

االنتخابيـــة القادمـــة بـــل يمكـــن القـــول انه غير 

متوقع.

ومقارنة مع الســـؤال الذي طرحه مركز الجامعة 

في اســـتطالعه والذي تناولناه فيما ســـبق نجد 

هنـــاك تقارب كبير في نتائج هذا الســـؤال 

الثالـــث،  الســـؤال  نتائـــج  بمالحظـــة   -(

المشـــاركة  اســـباب  اهـــم  مـــن  ان  الـــى  نخلـــص 

المســـتطلعة  الفـــات  لـــدى  االنتخابـــات  فـــي 

بـــان االنتخابـــات هـــي الوســـيلة  هـــو لقناعتهـــم 

للتغييـــر. الصحيحـــة 

االمنيـــة  التغيـــرات  ان  النتائـــج  مـــن  يظهـــر   -(

مـــن  يثنيـــا  لـــم  السياســـي  والضعـــف  االخيـــرة 

موقـــف المواطنيـــن للمشـــاركة فـــي االنتخابات.

داء الحكومـــة 
أ
الســـؤال الثالـــث: مـــا تقييمـــك ال

االنتخابـــات  فرزتهمـــا 
أ
ا اللذيـــن  والبرلمـــان 

لســـابقة؟ ا

اقـــل  بنســـبة  القناعـــة  عـــدم  النتائـــج  ظهـــرت 
أ
ا

مـــن المتوقـــع )))%(وتفهمـــا كبيـــرا للصعوبات 

والبرلمـــان  الحكومـــة  عمـــل  يواجههـــا  التـــي 

المواطـــن  حمـــل  فقـــد  االول  وفيماالســـتطالع 

ضعـــف اداء البرلمـــان والحكومـــة فيمـــا ســـبق 

جـــزء من عزوفه عـــن المشـــاركة باالنتخابات او 

عـــدم تحمســـه .

لتوجيـــه  ستســـتجيب  هـــل  الرابـــع:  الســـؤال 

المرجعيـــة إذا وجهت النتخـــاب قائمة معينة؟

ظهـــرت النتائـــج توجها كبيرا لطاعـــة المرجعية 
أ
ا

)اذا( وجهـــت نحـــو االنتخاب .

ي المعايير االتية تعتمدها 
أ
الســـؤال الخامـــس: ا

فيما لو شـــاركت فـــي االنتخابات:

باتجـــاه  واضحـــا  توجهـــا  النتائـــج  ظهـــرت 
أ
)-ا

العنوان الوطنـــي واعتباره قيمة نموذجيةبينما 

اســـاس  ي 
أ
ا علـــى  الجامعـــة  مركـــز  ســـؤال  جـــاء 

االكبـــر  الجـــواب  فـــكان  اختيـــارك  ســـيكون 

. االنتخابـــي  للبرنامـــج 

كبيـــر  تطابـــق  هنـــاك  ان  نالحـــظ  ســـبق  ممـــا 

االســـتطالعين  بهـــا  خـــرج  التـــي  النتائـــج  فـــي 

لهـــا ان نعطينـــا  فـــي االســـئلة المشـــتركةيمكن 

الجـــواب عـــن الكـثيـــر من االســـئلة كذلـــك فيما 

. ايضـــا  المشـــتركة  غيـــر  باالســـئلة  يتعلـــق 
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عدالة.الحاكم.
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المعــاج  فــي  ورد  هكــذا  الجــور  ضــد  العــدل 

هــو  والحاكــم  القضــاء  والحكــم  العربيــة))(، 

الحكم الذي تحتكم اليه الناس في مخاصمتها 

فيحكــم بينهــم بالعــدل والقســط))(، واحقــاق 

الحــق والحكــم باالنصــاف وهــذا مــا ينبغــي ان 

يتوافــر فــي شــخص الحاكــم كــي يحقــق العدالــة 

بنــاء مجتمــع صالــح  فــي  بيــن رعيتــه ويســاهم 

تســوده العالقــات االنســانية المتبغــاة، وذلــك 

مــا نــادى بــه االســالم الحنيــف وبشــر به الرســول 

الكريــم صلــى هللا عليــه والــه وســلم واقــام علــى 

اساســه ركائــز المجتمــع الجديــد علــى وفــق بنــاء 

 
ً
قويم تســوده المســاواة والتقوى، فكان حاكما

 فــي عدلــه وحكمــه تســنده 
ً
 مثاليــا

ً
 ودنيويــا

ً
دينيــا

قــوة الهيــة متمثلــة بالوحــي والرســالة الســماوية 

فــي ارســاء نظــام حكــم عــادل، بيــد ان المرحلــة 

الالحقــة رافقتهــا متغيــرات كـثيــرة كان لهــا االثــر 

السياســية  الحيــاة  معالــم  رســم  فــي  البالغــة 

فيمــا بعــد وقــد اســتند الحكــم الــى رؤيــة بشــرية 

علــى  والتجــاوز  النــاس  بعــض  ارضــاء  حاولــت 

بعــض القيــم والمبــادئ التــي قــال بهــا االســالم 

وذلــك مــا ادى الــى حــدوث تقاطــع جســيم فــي 

الــرؤى تحمــل وزره االمــام علــي بــن ابــي طالــب 

عليــه الســالم بعــد وفــاة الرســول الكريــم صلــى 

مــع  ايمــا خالفتــه  وفــي  وســلم  والــه  عليــه  هللا 

 بوجــه سياســته 
ً
بعــض الــوالة الذيــن كانــوا عائـقــا

النــاس  بيــن  العــدل  اقامــة  الــى  تهــدف  التــي 

والحكــم بمــا قالــت بــه الســماء وذلــك مــا اوقعــه 

 
ً
 وكانــت تهديــدا

ً
فــي حــروب داميــة شــغلته كـثيــرا

 لالســالم الحنيــف.
ً
واضحــا

كمــا  االمــور  تســير  ان  اال  ابــي  االمــام »ع«  ان 

فــي عهــد الرســول الكريــم »ص« وكمــا  كانــت 

يــروق  ال  وذلــك  وتعالــى  ســبحانه  هللا  يريــد 

زم 
أ
فتــا الدنيويــة  المطامــع  اصحــاب  للكـثيريــن 

الموقــف ونشــبت النزاعــات والمؤامــرات حتــى 

 فــي محراب صالته، 
ً
انتهــى عليــه الســالم شــهيدا

وقــد تخلــق بخلــق االمــام علــي »ع« كل والتــه 
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المخلصيــن واصحابــه االخيــار وكانــت رســائله 

ومواعظــه اليهــم تهديهــم الــى طريــق الصــواب 

 
ً
مثــاال عليــه  هللا  رضــوان  االشــتر  مالــك  وكان 

هللا  اراد  مــا  نفــذ  الــذي  الشــجاع  للقائــد   
ً
رائعــا

قضــى  حتــى  واخــالص  بدقــة  »ع«  واالمــام 

 علــى يــد عــدو معــروف بالخديعــة والمكــر 
ً
شــهيدا

المخلصيــن  االمــام  اصحــاب  وقتــل  مــر 
آ
تا وقــد 

 مــن عســل« 
ً
بالســم وهــو القائــل »ان هلل جنــودا

جلــه  حينمــا  العســل  شــهيد  االشــتر  وكان 

 علــى مصــر لقــد كان االمــام 
ً
االمــام »ع« واليــا

 اراد ان يقيــم حكــم الســاء 
ً
 عــادال

ً
»ع« حاكمــا

ن الكريــم فــي االرض، وفــي هــذا البحــث 
آ
والقــرا

ســندرس عدالــة الحاكــم وقموماتهــا واثارهــا فــي 

بنــاء المجتمــع الصالــح فــي نصــوص االمــا علــي 

عليــه الســالم الموجهــة الــى واليــه مالــك االشــتر 

رضــوان هللا عليــه وقــد تضمنــت عــدل الحاكــم 

الدنيــا  مــالذ  عــن  شــهواته  وكبــح  الرعيــة  بيــن 

يتخــذه  كــي  مغرياتهــا  امــام  النفــس  وتحصيــن 

 يحتــذى فــي حياتهــم اليوميــة وفــي 
ً
العامــة مثــاال

واثارهــا  النــاس  بيــن  المنصفــة  قراراتــه  الختــام 

الواضحــة فــي بنــاء المجتمــع الصالــح.

عدل الحاكم 

يقــول االمــام علــي عليــه الســالم: ]اعلــم يــا مالــك 

انــي قــد وجهتــك الــى بــالد قــد جــرت عليهــا دول 

ينظــرون  النــاس  وان  عــدل وجــور  مــن  قبلــك 

مــن امــورك فــي مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 

مــا كنــت  فيــك  الــوالة قبلــك، ويقولــون  امــور 

تقــول فيهــم، وانمــا يســتدل علــى الصالحيــن 

بمــا يجــري هللا لهــم علــى الســن عبــادة فليكــن 
احــب الذخائــر اليــك العمــل الصالــح[.))(

 االمــام عليــه الســالم خطابــه بصيغــة 
أ
بــدا لقــد 

االمــر وهــذا االســلوب فيــه حــث علــى التنفيــذ 

لمــا يريــده الخليفــة الن فــي تنفيــذه صالــح االمــة 

وفيــه تبيــان مســبق عــن حــال تلــك البــالد التــي 

ربمــا كان يجهلهــا مالــك االشــتر فاالمــام »ع« 

اراد ان يضــع صــورة واضحــة امــام انظــار واليــه 

فالمجتمــع بحاجــة ماســة الــى اقامــة العــدل وان 

عــادل  حاكــم  يتوافــر  ان  يجــب  مقوماتــه  مــن 

الــذي  مالــك  شــخص  فــي  موجــود  مــا  وذلــك 

وجهــه االمــام بذخيــرة العمــل الصالــح وان االمر 

واجــب التنفيــذ الن فيــه صالــح المجتمع واقامة 

العــدل بيــن النــاس وان ذلــك ســيحصن نفــس 

الوالي امام مغريات الســلطة وســيكبح شــهواته 

وغرائــره، ان االمــام »ع« كان يركــز علــى اصــالح 

مجتمــع  بنــاء  فــي  االســاس  النهــا   
ً
اوال النفــس 

عمــا  بنفســك  وشــح  هــواك،  ]فاملــك  قويــم: 

ال يحــل لــك، فــان الشــح بالنفــس االنصانــف 

منهــا فيمــا احبــت او كرهــت[، اســتمر االمــام 

علــي »ع« باســتخدام صيغــة االمــر فــي خطابــه 

الن هــذا ســيؤثر فــي نفــس المخاطــب ويكــون 

 علــى تجنــب المــكاره والحــرام واالنصــاف 
ً
محفــزا

 عــن انــه خطــاب مــن ســلطاته 
ً
فــي الحكــم فضــال

االمــر  فيســتوجب  ادنــى  ســلطة  الــى  اعلــى 
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واالرشــاد وان االمــام يخبــر االمــر اكـثــر مــن غيــره 

وان االبتعــاد عــن الحــرام والكراهيــة هــو احقــاق 

 الحاكــم بنفســه 
أ
الحــق واقامــة العــدل فــاذا بــدا

صلحــت الرعيــة.

 
ً
عــادال يكــون  ان   

ً
اقــام حكمــا اذا  الحكــم  وان 

ليســت  العقوبــة  الن  منــه  قريــب  والعفــو 

االســاس فــي بنــاء المجتمــع القويــم بــل العفــو 

 ربمــا يســاعد فــي 
أ
والتوجيــه واالشــعار بالخطــا

بنــاء المجتمــع افضــل مــن العقوبــة: ]وال تندمــن 

علــى عفــو، وال تبجحــن بعقوبــة وال تســرعن الــى 

انــي  تقولــن  وال  مندوحــة  منهــا  وجــدت  بــادرة 

مــر فاطــاع فــان ذلــك ادغــال فــي القلــب، 
آ
مؤمــر ا

ومنهكــة للديــن وتقــرب مــن الغيــر[.

الســالم  عليــه  علــي  االمــام  خطــاب  كان  لقــد 

 يرســم الخطــوط العريضــة امــام 
ً
 رائعــا

ً
توجيهيــا

الوالي في اقامة حكمه وهو دعوة الى التسامح 

وعــدم اســتخدام العقوبــة ووســيلة لكبــح جمــاح 

وان   
ً
اوال واالرشــاد  التوجيــه  ان  بــل  النــاس 

العقوبــة تكــون فــي الظــروف االســتثنائية النهــا 

كانــت  الســماء  تعاليــم  ان  اســتثنائية  حالــة 

عليــه  المؤمنيــن  اميــر  لســان  علــى  تتدفــق 

العــادل  والحكــم  الرائــع  الخطــاب  بهــذا  الــالم 

بمســتوى  والتــه  حكــم  يكــون  ان  يريــد  الــذي 

حكمــه بيــن الرعيــة وان تلــك االحــكام العادلــة 

والمجتمــع  الوالــي  بيــن  الحميميــة  والعالقــة 

ســتقوى االواصــر وتزيــد المحبــة فــي القلــوب: 

لهــم  للرعيــة والمحبــة  الرحمــة  قلبــك  ]واشــعر 

 
ً
 ضاريــا

ً
واللطــف بهــم، وال تكونــن عليهــم ســبعا

لــك  اخ  امــام  صنفــان  فانهــم  اكلهــم  تغتنــم 

فــي الديــن وامــا نظيــر لــك فــي الخلــق[ لمســة 

انســانية رائعــة فــي النظــر الــى العبــاد بالمســاواة 

بينهــم. بالعــدل  الحكــم  واقامــة 

لقد كان االمام علي بن ابي طالب »ع« حقيقة 

ريخ االنســانية فهو 
أ
ناصعــة وظاهــرة فريــدة فــي تا

رجــل المبــادئ الســامية والمجاهــد مــن اجــل 

االســالم  بهــا  نــادى  التــي  الحــق  ارســاء دعائــم 

العظيــم.

 
ً
لقد سجل االمام »ع« صفحات حياته تسجيال

واالستشــهاد  التضحيــة  معانــي   
ً
مجســدا  

ً
موثقــا

والعدالــة))(،  الحــق  دولــة  تثبيــت  اجــل  مــن 

قبــل  الكـثيــر  تحمــل  العظيــم  الرجــل  هــذا  ان 

ايــام حكمــه وبعدهــا حيــن انشــق عليــه بعــض 

مــن  وحاربــه  االخــرون  وتخــال  المســلمين 

 
ً
حــارب وقــد شــهدت حيــاة االمــام »ع« صراعــا

 هــو صــراع الحــق ضــد الباطــل، فسياســة 
ً
عنيفــا

االمــام تســتند الــى الرســالة الســماوية وقوامهــا 

العدل والمســاواة وسياســية اعدائه تســتند الى 

المكــر والخديعــة والفجــور واالطمــاع الدنيويــة 

وشــتان بيــن االثنيــن، وكان هــدف االمــام »ع« 

العالقــات  تســوده  قويــم  صالــح  مجتمــع  بنــاء 

االناســانية والمثــل العليــا بيــد ان الصــراع علــى 

 
ً
الســلطة والمطامــع لبنــى االنســان وقــف عائـقــا

امــام طموحاتــه ومواقفــه العادلــة التــي جســدتها 

رســائله وتوجيهاتــه الــى والتــه ايــام خالفتــه او 
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 عــن الخالفــة. وكانــت 
ً
قبلهــا حيــن كان بعيــدا

القويــم  المجتمــع  بنــاء  الــى  هادفــة  قراراتــه 

وشــهواتها  وكبــح جماحهــا  النفــوس  وتحصيــن 
عــن مــالذ الدنيــا يقــول: ]وليكــن احــب االمــور 

اليــك اوســطها فــي الحــق واعملهــا فــي العــدل 

العامــة  فــان ســخط  الرعيــة،  واجمعهــا لرضــى 

يجحــف برضــى الخاصــة، وان ســخط الخاصــة 

يغتفــر مــن رضــى العامــة[.

قــرار واضــح يتخــذه االمــام »ع« ويوجــه الــوالة 

وانصــاف  للحــق  احقــاق  فيــه  الن  باتباعــه 

االحــكام  تكــون  ان  يجــب  الــذي  للمجتمــع 

يمثــل  وهــذا  رضاهــم  تنــال  وان  لهــم  مناســبة 

تحتــرم  فاالقليــة  الحكــم  فــي  الديمقراطيــة 

ي كــي يتمكــن الحاكــم 
أ
واالغلبيــة يكــون لهــا الــرا

مــن الحصــول علــى الرضــى واســتقرار المجتمــع 

وهــذا مــا تعمــل بــه كل االنظمــة الديمقراطيــة 

الحريــة  يعطــي  نظــام  وهــو  العالــم  فــي  اليــوم 

اكــده االمــام  بــه وذلــك  الظــن  للفــرد ويحســن 

علــي بــن ابــي طالــب »ع« منــذ اكـثــر مــن الــف 

واربــع مائــة ســنة وكان يتوخــى حريــة المواطــن 

وزرع الثقــة فــي نفســه مــن رســائله التــي بعثهــا 

الــى والتــه وهــي قــرارات ومنهــج عمــل عصــري 

دعــى 
أ
رائــع اذ يقــول: ]واعلــم انــه ليــس شــيء با

الى حســن ظن راع برعيته من احســانه اليهم، 

وتخفيفــه المؤونــات عليهــم، وتــرك اســتكراهه 

اياهــم علــى مــا ليــس قبلهــم فليكــن منــك فــي 

ذلــك امــر يجتمــع لــك بــه حســن الظــن برعيتــك 

[ ان 
ً
 طويال

ً
فــان حســن الظــن يقطــع عنــك نصبــا

حســن الظــن بالرعيــة يــزرع الثقــة بيــن الرئيــس 

والمــرؤوس ويســاعد علــى بنــاء مجتمــع صالــح 

ويواجــه  الظــروف  ادق  فــي  ذاتــه  علــى  ينتصــر 

الصعــب المحــن بدقــة ورويــة.

ووالتــه  االمــام »ع«  بيــن  المتبادلــة  الثقــة  ان 

ورعيتــه  الوالــي  بيــن  الثقــة  زرع  المخلصيــن 

ورســم الخطــوط العامــة للسياســة العادلــة التــي 

ينبغــي ان تســود بيــن افــراد المجتمــع الواحــدة 

االتجاهــات  فــي  وافــرة  الحصيلــة  تكــون  كــي 

يكــون  وان  والسياســية  والعلميــة  االخالقيــة 

االمــر  اولــي  سياســة  مــن  بينــة  علــى  المواطــن 

رعيتــك  علــى  والمــن  ]وايــاك  االمــام:  يقــول 

باحســانك، او التزيــد فيمــا كان مــن فعلــك، 

فــان  بخلفــك،  موعــدك  فتتبــع  تعدهــم  ان  او 
بنــور  يذهــب  والتزيــد  االحســان  يبطــل  المــن 

هللا  عنــد  المقــت  يوجــب  والخلــق  الحــق، 

 عنــد هللا 
ً
والنــاس، قــال هللا تعالــى: »كبــر مقتــا

ان تقولــوا مــا ال تفعلــون«، ان االمــام علــي »ع« 

يدعــو والتــه الــى التثبــت فــي اتخــاذ قراراتهــم الن 

فــي ذلــك منفعــة للنــاس وللوالــي وفيــه احقــاق 

 
ً
 وحازمــا

ً
للحــق ويجــب ان يكــون الوالــي حاســما

مالــك  بــه  خاطــب  مــا  وذلــك  قراراتــه،  فــي 

: ]وإيــاك والعجلــة باالمــور قبــل اوانهــا، 
ً
قائــال

و اللجاجــة فيهــا 
أ
او التســقط فيهــا عنــد امكانهــا ا

اســتوضحت[  اذا  عنهــا  الوهــن  او  تنكــرت  اذا 

موضعــه  فــي  االمــر  يضــع  ان  يريــد  االمــام 
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العــدل  كــي يتحقــق  بالســواء  النــاس  ومعاملــة 

 
ً
فــي المجتمــع ويشــعر الرعيــة باالطمئنــان فضــال

عــن ان هــذه الخطــب تضــع الخطــوط العامــة 

لسياســة الــوالة وتوضــح منهــج الخليفــة العــادل 

فــي ادارة االمــور وقــد كان ضميــر المخاطــب هــو 

ا لمهيمــن الرئيــس علــى لغــة المرســل ويشــعر 

ن الطــرف االخــر يقــف مباشــرة امــام 
أ
القــارئ وكا

 
ً
 ووقعــه مؤثــرا

ً
ثيــر بليغــا

أ
ولــي االمــر كــي يكــون التا

 
ً
ن عينا

أ
في نفس الوالي المنفذ لالمر ويشعر وكا

خفيــة تراقبــه ويتحتــم عليــه الدقــة فــي التنفيــذ 

محاولــة  البحــث  هــذا  ان  القــول  وخالصــة 

متواضعــة للكشــف عــن حقائــق رائعــة مــن ســفر 

االمــام علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســالم وعهــده 

الــى واليــه مالــك االشــتر رضــوان هللا عليــه مــن 

مــن  المجتمــع  وصيانــة  الحــق  احقــاق  اجــل 

االخطــار المحدقــة بــه وان علــى االمــة ان تعيــد 
دراســة تــراث االمــام عليــه الســالم النــه دســتور 

 ان االمــة 
ً
رائــع للحيــاة وبنــاء مجتمــع قويــم علمــا

لــم تســتوعب ذلــك التــراث منــذ مقولتــه عليــه 

تفقدونــي[  ان  قبــل  الشــهيرة ]ســلوني  الســالم 

 ولــم يســتفيدوا مــن علمــه الجــم 
ً
ففقــدوه شــخصا

مــن  الشــريفة  اســرته  وحاربــوا  حاربــوه  بــل  ال 

وضــاع  جهلــوا  مــا  اعــداء  النــاس  فــكان  بعــده 

الكـثيــر عليهــم ومــن هنــا دعــوة الــى دراســة تــراث 

بيــن  بــه  نفتخــر  مجتمــع صحيــح  لبنــاء  االمــام 

االخــرى. االمــم  مجتمعــات 

الهوامش:
)ـ ينظــر لســان العــرب مادتــي عــدل وحكــم، جعفــر خيــاط 

الــدار المصريــة للطباعــة .

)ـ المصدر نفسه.

)ـ كراســة النــدوة الفكريــة االولــى عهــد االمــام علــي »ع« الــى 

مالــك االشــتر )11).

)ـ واقعيــة الحــدث وحيويــة المضمــون دراســة فــي خطبــة 

.د. فليــح كريــم الركابــي مجلــة 
أ
الجهــاد لالمــام علــي »ع« ا

ص)).  (11( االســالمي  التضامــن 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 112

Endnotes

1

2

3

4

نقد.العقل.الالهوتي
وإشــكالية. ... الحضــاري. التطــور.

الفكــر.الدينــي.

ضمد.كاظم.وسمي



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 113

يمكن القول إن الكائن البشري لم يدخل دور 

نــه كائــن اجتماعــي 
أ
 بعــد إحساســه ا

ّ
اإلنســانية إال

فراحهــا 
أ
ا ــى  ـ يحيـ جماعــة  الــى  ينتمــي  ي 

أ
ا  –

وزار 
أ
تــراح وا

أ
ومســراتها ويتحمــل مــا تتحملــه مــن ا

الم - ، وكلمــا 
آ
ويعانــي مــا تعانيــه مــن مــكاره وا

ي إســتبداد 
أ
حصــل خلــل فــي هــذه المعادلــة .. ا

مــر ومصــادرة حــق الجماعــة .. 
أ
و فئــة باال

أ
فــرد ا

صــار اإلنســان يشــق طريــق الحريــة مــن خــالل 

رفضــه وإنتفاضتــه وثورتــه .. وكان فــي كل مــرة 

 مــن دمــه ونفســه وجســمه 
ً
يدفــع الثمــن باهضــا

وعائلتــه ومالــه ... الــخ . وفــي مــرات قليلــة كانــت 
ويتــوارى  اإلســتبداد  ويتراجــع  تنتصــر  الحريــة 

الطغيــان .. حتــى إذا مــا حــّل عصــر النهضــة ومــا 

 
أ
إبتــدا نــه 

أ
ا الــذي يظــن  نــوار 

أ
اال مــن عصــر  تــاله 

بإنتصــار الثــورة الفرنســية الكبــرى عــام )))) 

الكــرة  شــمال  علــى  الحريــة  رايــة  رفرفــت   ،  ..

قاليــم الجــزء 
أ
كـثــر ا

أ
رضيــة ، فيمــا إســتمرت ا

أ
اال

غــالل اإلســتبداد . 
أ
الجنوبــي فيهــا ترســف فــي ا

ن الظاهرة اإلجتماعية تمتاز 
أ
والبــد مــن اإلقــرار بــا

نهــا مــن نتــاج الجماعــة بيــد 
أ
بالتحــول والتغيــر وا

عراف 
أ
نها تفرض نفســها على الفرد والمجتمع كا

أ
ا

وعــادات وتقاليــد .. تلزمــه بهــا البــل وتقهــره عليها 

 ، بالمطلقــة  ليســت  ذلــك  حتميــة  ن 
أ
ا غيــر   ،

ذلــك  فــي  نســبي  بعــد  مرونــة ذات  ثمــة  ن 
أ
ا إذ 

والمفكــرون  الثائــرون  ظهــر  لمــا   
ّ
وإال  .. اإللــزام 

.. وفــي  الحريــة والعدالــة  المتحــررون وطــالب 

فــاق مــن 
آ
الوقــت نفســه لمــا كان مــكان لشــذاذ اال

المارقين والمســتبدين واللصوص والمنحرفين 

يوصــف  ســاس 
أ
اال هــذا  وعلــى   . والمنافقيــن 

اإلنســان – والجماعــة اإلنســانية – بالمتغيــرات 

اإلجتماعيــة .. التــي تحصــر ضمــن إطــار الفكــر 

الحضــاري .

مــا عــن عالقــة اإلنســان بالديــن .. فهــي عالقــة 
أ
ا

سســت منــذ وجــد اإلنســان اإلجتماعــي ، إذا 
أ
تا

لــم نقــل منــذ خلــق البشــر .. والديــن قــد يكــون 

 وهــو مــا يمتــاز بالثبــات والوحــي ، وثباتــه 
ً
إلهيــا
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 وحســب 
ً
يكــون دائميــا وقــد   

ً
يكــون مؤقتــا قــد 

ديــان قــد نســخت 
أ
المعتقــدات اإلســالمية فــإن اال

خــال اإلســالم فإنــه بــاِق الــى يــوم القيامــة .. )) 

 فلــن يقبــل منــه 
ً
ومــن يبتــغ غيــر اإلســالم دينــا

تثيــر  هنــا  ربمــا  لكــن   – المجيــد  ن 
آ
القــرا  –  ))

النظريــات الحديثــة إشــكالية مــا والســيما نظريــة 

الالمحــدد فــي العالقــة بيــن النصــوص : )) فــإذا 

ن خطابــات 
آ
ن التــوراة واإلنجيــل والقــرا

أ
إعتبرنــا ا

خــر، فإنــه مــن غيــر المحدد 
آ
و با

أ
مختلفــة بشــكل ا

ليحــل  تــى 
أ
ا قــد  ن 

آ
القــرا كان  إذا  مــا   

ً
موضوعيــا

تــى ليدعــم مكانتهما 
أ
م ا

أ
مــكان اإلنجيــل والتــوراة ا

جهــة  مــن  ن 
آ
القــرا بيــن  هنــا  العالقــة  وبذلــك   .

خــرى هــي عالقــة 
أ
واإلنجيــل والتــوراة مــن جهــة ا

ن 
أ
 . فمــن منطلــق مــا ، نجــد ا

ً
غيــر محــددة فعــال

ن اإلنجيــل والتــوراة محرفــان، 
أ
ا ن يعتبــر 

آ
القــرا

ن الديــن عنــد هللا هــو اإلســالم . 
أ
ونجــده يقــول ا

تباع 
أ
ن ا

أ
ن يعتبــر ا

آ
خــر ، نجــد القــرا

آ
ومــن منطلــق ا

اإلنجيــل والتــوراة مــن المؤمنيــن (( كمــا يقــول 

حســن عجمــي فــي كـتابــه )) الســوبر حداثــة((.

 الوحي والعقل

وحــى 
أ
ن الديــن اإللهــي قــد ا

أ
المقصــود بالوحــي .. ا

حــد 
أ
ا الــى  القــدس  روح  خــالل  مــن   .. بــه  هللا 

المبلــغ  دور  ســوى  فيــه  للنبــي  وليــس  نبيائــه 
أ
ا

ساســية 
أ
اال بعقائــده  هنــا  فالديــن   ، والموجــه 

ن عقائــده صالحــة 
أ
منــّزل مــن هللا وثابــت – ال

 فــي مجاالت 
ً
لــكل زمــان وفــي كل مــكان – طبعــا

. العبــادات  مثــل  مخصوصــة 

 – النصــوص  وتشــكل   .. اإلســالم  ظهــور  منــذ 

النــص هــو فعــل وحــي – والنبــي يقــوم بترجمــة 

رضي – في مجاالت 
أ
النص الموحى به الى فعل ا

خــرى تخضــع 
أ
مخصوصــة – بينمــا المجــاالت اال

)) لفاعليــة العقــل البشــري والخبــرة اإلنســانية 

فعالــه فإنــه 
أ
قــوال النبــي وا

أ
(( .. والمتتبــع الــى ا

ول 
أ
مريــن .. اال

أ
ن النبــي كان يصــدر عــن ا

أ
يــرى ا

 
ً
 متــروكا

ً
يحكمــه الوحــي .. فيمــا كان الثانــي حــرا

عمــال العقــل واإلســتفادة مــن الخبــرة البشــرية 
أ
ال

خــر 
آ
اال ي 

أ
بالــرا ويقبــل  التعدديــة  فيــه  تتجســد 

 .. فضــل 
أ
ا  

ً
بديــال مايرونــه  النــاس  مــن  ويرضــى 

بــكل  العقلــي  الجانــب  مــع  النبــي  وقــد تعامــل 

ســباب 
أ
إرتيــاح وقبــول بــل راح يفّعلــه ويغذيــه با

خــذ بــه بقولــه : 
أ
الديمومــة وحــض النــاس علــى اال

علــم بشــؤون دنياكــم (( . 
أ
نتــم ا

أ
)) ا

 الدين والفكر الديني

مــا الفكــر الدينــي فهــو غيــر الديــن وليــس ثمــة 
أ
ا

تصــل  بينهمــا  فالفروقــات   .. بينهمــا  تماهــي 

 حــد التناقــض .. فالديــن هــو نــص إلهــي 
ً
حيانــا

أ
ا

مــاورد حــول  هــو كل  الدينــي  ثابــت ، والفكــر 

معنــى  و 
أ
ا ويــل 

أ
تا و 

أ
ا تفســير  مــن  النــص  ذلــك 

عرضــة  بشــرية  صناعــة  هــو  وبالتالــي  قــراءة  و 
أ
ا

وإختــالف  زمــان 
أ
اال بتقــادم  والتحــول  للتغيــر 

البلــدان والمجتمعــات والمفكريــن . وللتمثيــل 

ن اإلســالم كلمــة / 
أ
والتبســيط فإننــا لــو قلنــا بــا
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نــص .. فالديــن لفظهــا - وهــو ثابــت - والفكــر 

خطــر 
أ
الدينــي معناهــا - وهــو متغيــر - ، ولكــن ا

ن ينســحب 
أ
ي مجتمع هو ا

أ
ن يواجه ا

أ
ما يمكن ا

الدينــي  الفكــر  علــى  وقدســيته  الديــن  ثبــات 

وبالتالــي يتــم إنــزال الفكــر الدينــي منزلــة الديــن 

لــي - بعمليــة توحيــد 
آ
ي يقومــون - بشــكل ا

أ
.. ا

 قراءتــه فــي 
ً
بيــن النــص وفهمــه وقراءتــه - طبعــا

الوقــت الحاضــر - ، ويتــم بقصديــة إختالليــة 

))إهــدار البعــد التاريخــي للنــص (( ، إذ تجــري 

والنــص  نــي 
آ
اال اإلنســاني  الفهــم  بيــن  المماهــاة 

اإللهــي ، ممــا يفضــي بالفكــر الدينــي الــى إدعــاء 

مــر 
أ
ال وهــو )) الحديــث بإســم هللا (( .. اال

أ
خطيــر ا

خــر - التعدديــة 
آ
الــذي يشــير الــى عــدم القبــول باال

واإلعــالن   ، لإلســالم  ول 
أ
اال الصــدر  بخــالف   -

ن لإلســالم 
أ
ا  (( 

ً
 وفكــرا

ً
عــن إســالٍم واحــٍد نصــا

التاريــخ  فيــه حركــة   التؤثــر 
ً
ثابتــا  

ً
معنــًى واحــدا

وهــذا   ))  .. المجتمعــات  بإختــالف  ثــر 
أ
واليتا

يــؤدي الــى جمــود وتكلــس فكــر المجتمــع وعقــم 

مــر الــى التخلــف 
أ
عملــه .. وبالتالــي ينتهــي بــه اال

ن 
أ
 خاصــة وا

ً
 وتطــورا

ً
عــن الركــب الحضــاري فكــرا

رجــال  هــم  الثابــت  الواحــد  للمعنــى  المحــدد 

 وهــذا يعنــي إســتبعاد كل العقــول 
ً
الديــن حصــرا

خــال العقــل الالهوتــي )) ان هــذا المعنــى الثابت 

يمتلكــه جماعــة مــن البشــر - هــم علمــاء الديــن 

ون مــن 
أ
عضــاء هــذه الجماعــة مبــرا

أ
ن ا

أ
 - وا

ً
قطعــا

الطبيعيــة((..  االنســانية  والتحيــزات  االهــواء 

ن العلــم الحديــث اليمكنــه ان يبــرىء اي 
أ
ظــن ا

أ
ا

جماعــة مــن االهــواء االنســانية الطبيعيــة . إننــا 
وإن ســلمنا بقــدرة النــص علــى مخاطبــة العصــور 

الالحقــة والمجتمعــات المختلفــة ، مــن خــالل 

ن 
أ
ن ذلــك يجــب ا

أ
إعــادة إنتــاج دالالتهــا .. بيــد ا

اليقــود الــى إهــدار تاريخيــة النصــوص ، فقــراءة 

ي زمــان ومــكان - 
أ
النصــوص التــي تتــم - فــي ا

ليتين 
آ
بــو زيــد علــى ا

أ
تقــوم كمــا يقــول نصــر حامــد ا

متكاملتيــن همــا : 

وهــذا   -  
ً
جوهريــا ليــس  لمــا   - اإلخفــاء   –  (

. والجغرافيــة  التاريــخ  مايفرضــه 

 - ويــل 
أ
بالتا جوهــري  هــو  عّمــا  الكشــف   –  (

ليــس ثمــة عناصــر جوهريــة قــارة فــي النصــوص 

بالمعنــى   - قــراءة  لــكل  يكــون  وبالنتيجــة   -

التاريخــي اإلجتماعــي - جوهرهــا الــذي تكشــفه 

م 
أ
ا كانــت  دينيــة  النصــوص  ن 

أ
ا  (( النــص  فــي 

والمصــدر   ، ثابتــة  بقوانيــن  محكومــة  بشــرية 

اإللهــي للنصــوص الدينيــة اليخرجهــا عــن هــذه 

نســنت ( منــذ تجســدت فــي 
أ
نهــا ) تا

أ
القوانيــن ال

التاريــخ واللغــة وتوجهــت بمنطوقهــا ومدلولهــا 

إنهــا   . محــدد  تاريخــي  واقــع  فــي  البشــر  الــى 

محكومــة بجدليــة الثبــات والتغيــر ، فالنصــوص 

فــي  متغيــرة  متحركــة   ) المنطــوق   ( فــي  ثابتــة 

)المفهوم ( ، وفي مقابل النصوص تقف القراءة 

 بجدليــة اإلخفــاء والكشــف (( .. 
ً
يضــا

أ
محكومــة ا

مــن خــالل  النــص  إنتــاج داللــة  يتــم  وبالتالــي 

 هنــاك الكـثيــر مــن المؤثــرات 
ً
فهــم لغتــه ، طبعــا

التــي  والعقليــة  والبيئيــة  والثقافيــة  الفكريــة 
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تســاهم فــي تشــكيل ذلــك الفهــم .. وهــذا يعنــي 

والجغرافيــة  التاريــخ  بحســب  القــراءات  تعــدد 

ذواق المنتجيــن لــدالالت النصــوص 
أ
وإختــالف ا

 مــن 
ً
 مضيــا

ً
لــه ملهمــا .. هــذا الفهــم التعــددي 

قــوال اإلمــام 
أ
ول لإلســالم كمــا فــي ا

أ
التاريــخ اال

ن 
آ
وجــه (( .. )) القــرا

أ
ن حّمــال ا

آ
علــي : )) القــرا

خط مســطور بين دفتين الينطق ، إنما يتكلم 

بــه الرجــال (( .. لكــن الفكــر الســلفي يهــدر هــذا 

الجانــب المضــيء مــن التــراث فــي فهــم طبيعــة 

النــص .. )) وهــو الفهــم الــذي ســمح بالتعدديــة 

ومنــح الثقافــة اإلســالمية طابعهــا الحيــوي الــذي 

 
ً
 حتــى تــوارى هــذا الفهــم مفســحا

ً
ظــل مســتمرا

خــر يجمــد داللــة النصــوص فــي 
آ
المجــال لفهــم ا

قوالــب جامــدة (( .

ننــا كعــرب ومســلمين مــن هــا هنــا 
أ
يظــن البعــض ا

 ، وإذا 
ً
وتينــا ، فــإذا فكرنــا الدينــي صــار دينــا

أ
ا

بتراثنــا يتلفــع بعبــاءة القداســة بعجــره وبجــره .. 

بطــال 
أ
وإذا بتاريخنــا عبــارة عــن سلســلة مــن اال

وخلفاؤنا مجموعة الحكماء .. وإذا بنا لم نَر في 

ذلــك الماضــي غيــر العظمــة والبطولــة واإلقتــدار 

فــي الوقــت الــذي نعيــش فيــه الضعــة والجبــن 

ننــا لــم نحســن قــراءة 
أ
والضعــف .. وهــذا يعنــي ا

 علــى تحديــات 
ً
ماضينــا وبالتالــي لــم نحــر جوابــا

ن ننظــر الــى الــوراء لذلــك 
أ
العصــر الحديــث ، إال ا

نعيــد  مالــم  نجــد  لــن  وســوف   
ً
جوابــا نجــد  لــم 

دراســة تراثنــا علــى ضــوء العقــل والعلــم ونرفــع 

ن نتحــول 
أ
عنــه غطــاء القداســة المتهــريء .. وا

مــن نظريــة ) معرفــة الحــق بالرجــال( الــى نظريــة 

ن ننظر الى واقعنا 
أ
)معرفة الرجال بالحق ( .. وا

بعلميــة والــى تحديــات العصــر بجديــة ونمتلــك 

إرادة تتعامــل مــع العصــر مــن خــالل قوانينــه 

كيــد علــى خصوصيتنــا 
أ
فــكاره مــع التا

أ
لياتــه وا

آ
وا

 حتــى يــذوب 
ً
 خالقــا

ً
مــن خــالل تفعيلهــا تفعيــال

مــن خــالل  اإلنســانية  العالميــة  مــع  التعــارض 

تنشــيط المشــتركات اإلنســانية المنتجــة .

الدين الكهنوتي

ن الفكــر الدينــي فــي البــالد العربيــة - وهــو غيــر 
أ
ا

وضحنــا - يشــبه الــى حدمــا الديــن 
أ
الديــن كمــا ا

فــي  الكنيســة  عليــه  هيمنــت  الــذي  الكهنوتــي 

اوربــا إبــان العصــور الوســطى وإمتــد الــى عصــر 

علــى  الكهنوتــي  الديــن  بنــي  وقــد   ، النهضــة 

للضــرورة  الدينيــة  الضــرورة  قيــادة   (( مقولــة 

اإلجتماعيــة(( وهــذه الضــرورة الدينيــة تشــكل 

))مجموعة مزيجها فلســفة مشــوهة وإجتهادات 

غــراض الكهنــة 
أ
ا كهنوتيــة فــي مجموعهــا تخــدم 

هــو  دينهــم  كان  ولمــا   ، الدنيويــة  طماعهــم 
أ
وا

هــذا المزيــج الفكــري الــذي يخالــف ديــن التــوراة 

مارتــن   - لمانــي 
أ
ا قديــس  عليهــم  ثــار  واإلنجيــل 

ن اإلســالم 
أ
ــا لوثــر (( . ولعــل مــن نافلــة القــول ب

ســبق لوثــر فــي توجيــه النقــد الــى الديــن الكنســي 

 
ً
بــان مــا يعتــوره مــن تشــويه وتحريــف فضــال

أ
وا

عن عدم صالحيته للتطبيق اإلجتماعي . وكان 

ن قــادت 
أ
وربــا ا

أ
مــن نتائــج الحركــة العقليــة فــي ا
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فــكار الكنيســة التــي 
أ
وربــي الــى نبــذ ا

أ
المجتمــع اال

 حيــن تصــدت لقيــادة 
ً
 ســيا

ً
وجــدوا فيهــا مثــاال

الديــن  ن 
أ
بــا للقــول  مجــال  وثمــة   . المجتمــع 

تداخــال  قــد  الكنســي  الدينــي  والفكــر  الكنســي 

الفكــر  فــي  الديــن  ذاب  حتــى   
ً
عظيمــا  

ً
تداخــال

ن الديــن الكنســي 
أ
الدينــي ، هــذا باإلضافــة الــى ا

بذلــك  لــه  التســليم  اليمكــن   ) إلهــي  )كنــص 

فــي  تشــككوا  قــد  الغربييــن  اإلجتمــاع  فعلمــاء 

ذلك ورموا الكـتاب المقدس بالصناعة البشرية 

وربيــة بالكنيســة 
أ
طاحــت النهضــة اال

أ
.. لذلــك ا

ن 
أ
وبــكل عناصــر قوتهــا المعيقــة للتطــور دون ا

تفــرق بيــن الديــن والفكــر الدينــي. وســاد الفكــر 

الحضــاري ليقــود دفــة الحيــاة فــي الغــرب وينقلــه 

الــى عالــم الفكــر الصناعــي والحداثــي الــذي ســير 

اإلنســان بــكل عناصــر القــدرة والقــوة مــن علــم 

داتيــة صارمــة ، لكــي يمتلــك 
أ
ومعرفــة وحريــة وا

الباهــر  مســتقبله  ويصنــع  بنفســه  إمــوره  زمــام 
الحضــاري  للفكــر  الكنســي  الفكــر  ذعــن 

أ
فا  ،

 
ً
وإســتجاب لمقوالتــه وعــرف حــدوده وصــار جزءا

يعمــل  وصــار  ومعيقاتــه  ضروراتــه  ولفــظ  منــه 
فــي ميدانــه دونمــا تعــارض مــع الفكــر الحضــاري 

ن تنســب الــى الديانــة 
أ
. وذات التهمــة يمكــن ا

ــة حيــث 
ّ
تباعهــا قل

أ
اليهوديــة فهــي ديانــة مغلقــة وا

 كــون التــوراة مــن صناعــة البشــر في 
ً
بــات واضحــا

ســر البابلــي .. وضعــت بعدمــا يقــارب الثمانيــة 
أ
اال

قــرون مــن عصــر موســى النبــي .

الــذي  ديــان 
أ
اال بيــن  الوحيــد  فهــو  اإلســالم  مــا 

أ
ا

مــازال يحتفــظ بالديــن - النــص - اإللهــي المنــزل 

مــن هللا ســبحانه وتعالــى والمتمثــل بالكـتــاب 

دلــة 
أ
ن (( وقــد ســاق مريــدوه اال

آ
العزيــز )) القــرا

علــى  إســتحالته  ليثبتــوا  والســمعية  العقليــة 

.. ولــم يكــن لإلنســان فيــه  البشــرية  الصناعــة 

 .. الــى مضامينــه  التبليــغ واإلرشــاد  دور ســوى 

الفكــر  مــع  اليتعــارض  اإلطــار  بهــذا  واإلســالم 

وجــه(( 
أ
ن )) حمــال ا

آ
ن القــرا

أ
الحضــاري طالمــا ا

)ع(  طالــب  بــي 
أ
ا بــن  علــي  اإلمــام  وصفــه  كمــا 

حســب  تكييفــه  يمكــن  المعنــى   / والوجــه   ..

المــكان والزمــان .. وبذلــك ينتهــي التعــارض بين 

النــص / الثابــت والمعنــى / المتغيــر وبين الفكر 

الحضــاري المتطــور والمتجــدد . بينمــا يتعــارض 

الفكــر الدينــي الســلفي فــي التاريــخ اإلســالمي مــع 

الفكــر الحضــاري .. بمــا بنــي عليــه مــن نظريــات 

 – الديــن  علــى  حســبت  دوغائيــة  ومقــوالت 

رايــة  حملــة  ن 
أ
ا بمعنــى   – بــراء  منهــا  والديــن 

حــكام المماهــاة بيــن 
أ
هــذا الفكــر جــادون فــي ا

مــر الينتهــي الــى هــذا 
أ
الديــن والفكــر الدينــي .. واال

ن تضــع الحــركات 
أ
مــر الــى ا

أ
الحــد بــل وصــل اال

لتغــرق  العبــاد  فــي رقــاب  الســيوف  التكـفيريــة 

خــر مــن الحيــاة.
آ
بالــدم كل البــالد وتلغــي اال

الحاكمية والجبرية

ولــى .. فهــذا مــا تدعــو لــه 
أ
ن يكــون للكــون علــة ا

أ
ا

ن هللا ســبحانه 
أ
ديــان .. وفــي اإلســالم فــا

أ
ســائر اال

ولــى .. وهــي عقيــدة راســخة 
أ
 والعلــة اال

أ
هــو المبــدا
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لــدى المســلمين قاطبــة . لكــن الفكــر الســلفي 

يعمــد  انــه  ي 
أ
ا إحالــي  بمنظــور  مــور 

أ
لال ينظــر 

واإلجتماعيــة  الطبيعيــة  الظواهــر  إحالــة  الــى 

يتــم  وبذلــك   ، ولــى 
أ
اال العلــة  الــى  بالمباشــر 

نفــي  الــى  يقــود  فــي الواقــع وذلــك  إحــالل هللا 

اإلنســان وتعطيــل القوانيــن ومصــادرة المعرفــة 

التــي التمــت الــى الفكــر الدينــي بصلــة . )) هــذا 

التصــور إمتــداد للموقــف ) االشــعري ( القديــم 

الطبيعــة  فــي  الســببية  قوانيــن  ينكــر  الــذي   ،

والعالــم لحســاب )جبريــة( شــاملة تمثــل غطــاًء 

والسياســية  اإلجتماعيــة  للجبريــة   
ً
يديولوجيــا

آ
ا

فاعليــة  إضمحــالل  والنتيجــة   .  )) الواقــع  فــي 

عليهــا  ُبنــي  التــي  حاكميتــه  وتالشــي  اإلنســان 

الحضــارة  دفــة  يقــود  الــذي  الحداثــي  الفكــر 

اإلنســانية الحالية ، ويســوغ الفكر الديني ذلك 

بــان الحاكميــة البشــرية تتقاطــع مــع الحاكميــة 

اإللهية .. لكن عجبنا الينقضي عندما نعرف ان 

الحاكميــة اإللهيــة المــراد إقامتهــا فــي المجتمــع ، 

هــو اإلنســان ؟ إذا 
أ
مــن الــذي يقــوم ببنائهــا ؟ ا

مــر حاكميــة 
أ
 صــار اال

ً
كان الجــواب باإليجــاب إذا

ن هللا يقيم حاكميته بدون البشــر 
أ
م ا

أ
بشــرية .. ا

إن هللا   ((  : اإللهــي  للقانــون  مخالــف  وهــذا  ؟ 

نفســهم(( – 
أ
اليغّيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا با

ن 
أ
الكـتــاب العزيــز – وهــذا الجانــب هو مايجب ا

ــه النقــد الواعــي ونفنــد مقوالتــه القهريــة  نوجــه ل

التــي صــارت معيقــة للتقــدم والتطــور واإلنســجام 

الفكــر الدينــي  فــال زال   . الفكــر الحضــاري  مــع 

الســلفي عندنــا يؤمــن بنظريــة الجبــر التــي تشــل 

ن يواجه 
أ
إرادة اإلنسان والتي كان من نتائجها ا

العــرب العــدوان اإلســرائيلي بالتــوكل وحســب 

مــر الــذي يناقــض قولــه تعالــى 
أ
مــن دون عــزم .. اال

)) فــإذا عزمــت فتــوكل علــى هللا (( وقولــه تعالــى 

عــّدوا لهــم ماإســتطعتم مــن قــوة ((.
أ
)) وا

موّيــة 
أ
ا صناعــة  تعــد  الجبــر((   (( مقولــة  ن 

أ
ا

الــذي  الحاكميــة   
أ
مبــدا مــع  لتنســجم  صميميــة 

مويــون فــي واقعــة صفيــن ووظفــوه 
أ
قــال بــه اال

كبــر 
أ
 . وفــي واحــدة مــن ا

ً
 وسياســيا

ً
يديولوجيــا

آ
ا

العربــي  الوعــي  لتزييــف  التاريــخ  عمليــات 

إفتقادهــم  بحكــم  مويــون 
أ
اال مارســها  والتــي 

الــى الشــرعية التــي يتطلبهــا كل نظــام سياســي 

وذلــك حيــن ))إســتجاب معاويــة لنصيحــة إبــن 

ســنة 
أ
مــر رجالــه برفــع المصاحــف علــى ا

أ
العــاص وا

الســيوف داعيــن الــى اإلحتــكام الــى كـتــاب هللا 

(( فــي عمليــة تظليــل رهيبــة لمــا تــزل تحيــــى بين 

ظهرانينــا وهــي الغيرهــا المســؤولة عــن هزيمــة 

نظمــة 
أ
نهــا صــارت ســنة لــكل ا

أ
العقــل العربــي . ال

فــي العالــم اإلســالمي ..  الحكــم التاليــة 

تصفية العقل ومحاصرة الفلسفة

بــاب  ســد  بنظريــة  الســلفي  الفكــر  يقــول  كمــا 

العقــل  وتنفــي  اإلبــداع  تقمــع  التــي  اإلجتهــاد 

وتدعــو الــى اإلتبــاع والتقليــد .. وهكــذا ينتهي هذا 

هــم قواعــد اإلســالم 
أ
ا الــى التعــارض مــع  الفكــر 

 
ً
صــال

أ
ا اإلســالم  ن 

أ
ال  .. العقــل  علــى  القائمــة 
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الفكــر  فــي ميــدان  العقــل  ســيس 
أ
لتا هــو دعــوة 

ن النقــل اليثبــت 
أ
 عــن ا

ً
كنقيــض للجهــل .. فضــال

إال بالعقل كما عليه علماء المســلمين .. وهكذا 

يديولوجيــة 
آ
تمكــن الفكــر الســلفي مــن الحيلــة اال

العقــل  إلغــاء  محــاوالت  عليهــا  بنيــت  التــي 

موييــن 
أ
اال ابطالهــا  كان  التــي  النــص  لحســاب 

ن 
أ
فــي حادثــة التحكيــم الشــهيرة فــي التاريــخ .. ا

 
ً
يؤســس للتقليــد ويتــم القضــاء علــى العقــل الحقا

مــن خــالل تصفيــة فكــر المعتزلــة ثــم محاصــرة 

عليهــا  مســيطر  نقــاط  فــي  الفلســفي  العقــل 

ن العقــل / اإلجتهــاد 
أ
ثيــر ، رغــم ا

أ
ومحــدودة التا

خــر للنــص ، الوجه الذي بدونه 
آ
)) هــو الوجــه اال

 ويتحــول 
ً
 داال

ً
 لغويــا

ً
ن يكــون نصــا

أ
يتوقــف عــن ا

 عــن ذلــك 
ً
يقونــة للزينــة والتبــرك((. فضــال

آ
الــى ا

يعلــن الفكــر الســلفي عــن عــدم إيمانــه بالحســن 

بالخرافــات  ركســنا 
أ
ا حتــى  العقلييــن  والقبــح 

والالمعقــول فحــدث والحــرج وقــد بينــا مــن قبــل 

ســباب 
أ
 العليــة وقانونــه – من ا

أ
عــدم قبولــه بمبــدا

العلــوم  كل  عليــه  تقــوم  الــذي   – ومســببات 

ي علــم قائمة.يقــول 
أ
ن تقــوم ال

أ
وبهدمــه اليمكــن ا

ســلطة  ويرفــض  النــص  بســلطة  الدينــي  الفكــر 

نســنته عندما 
أ
ن النــص منــذ ا

أ
العقــل .. فــي حيــن ا

قــراءة  النبــي )) ص (( فكانــت  الــى  بــه  وحــي 
أ
ا

 بتحولــه مــن وحــي )) نــص إلهــي 
ً
النبــي لــه إيذانــا

ويــل 
أ
(( بالتنزيــل الــى فهــم )نــص إنســاني( بالتا

صــل ســلطة العقــل )) التــي 
أ
ن اال

أ
وهــذا يعنــي ا

ســس عليهــا الوحــي ذاتــه – العقــل البمــا هــو 
أ
يتا

ليــة ذهنيــة صوريــة جدليــة ، بــل بمــا هو فعالية 
آ
ا

الســلطة  هــذه   . متحركــة  تاريخيــة  إجتماعيــة 

قــادرة  الدرجــة  بنفــس  لكنهــا   ،  
أ
للخطــا قابلــة 

نهــا 
أ
هــم مــن ذلــك ا

أ
خطائهــا ، واال

أ
علــى تصويــب ا

وســيلتنا الوحيــدة للفهــم ، فهــم العالــم والواقــع 

نهــا ســلطة إجتماعيــة 
أ
نفســنا والنصــوص ، وال

أ
وا

حــكام النهائيــة والقطعيــة 
أ
تاريخيــة فإنهــا ضــد اال

العالــم  مــع  تتعامــل  إنهــا   . الحاســمة  اليقينيــة 

والواقــع ) اإلجتماعــي والطبيعــي ( والنصــوص 

قابلــة  متجــددة  مفتوحــة  مشــروعات  بوصفهــا 

ومــن   . ويــل 
أ
والتا والفحــص  لالكـتشــاف   

ً
دائمــا

خــالل هــذا التجــدد والحركــة يتجــدد العقل ذاته 

لياتــه وتنضــج فــي جــدل النهائــي مثمــر 
آ
وتتطــور ا

صولــي اليحتكــم 
أ
ن الفكــر اال

أ
خــالق (( . وبمــا ا

ســلحته التشــتغل ضمن 
أ
ن ا

أ
الى ســلطة العقل ال

 لبــاب 
ً
مــر الــذي يجعلــه مواربــا

أ
مياديــن العقــل اال

 الى التضليل 
أ
الحوار في هذه الميادين .. فيلجا

الدهمــاء  العامــة  وعــي  وتزييــف  يديولوجــي 
آ
اال

ثقافــة حضاريــة  تاســيس  فــي  لتعثــر محاوالتــه 

 
أ
يلجــا نقــول   .. والتعدديــة  العقــل  علــى  مبنيــة 

 فــي 
ً
 التكـفيــر .. الــذي يلقــى صــدى طيبــا

أ
الــى مبــدا

ميــة 
أ
المجتمعــات المتخلفــة التــي تتفشــى فيهــا اال

ّمــر مــن ذلك 
أ
ميــة الثقافيــة . واال

أ
التعليميــة بلــه اال

 ومجــاراة 
ً
إستســالم رجــال الثقافــة والفكــر خوفــا

فــي  خطيــر  موقــف  وهــو   (( التكـفيــري  للفكــر 

مغــزاه وفــي النتائــج التــي يــؤدي إليهــا ((. 
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العراق

 للبلــد نظــام ديمقراطــي دســتوري جمهــوري ، 

لــف مــن 
أ
فدرالــي ، نظــام حكومــة تعــددي ، يتا

مــن  وبالرغــم   ، »محافظــة«  و 
أ
ا مقاطعــة   ((

اقــرار الدســتور بــان االســالم هــو الديــن الرســمي 

قانــون  او  تشــريع  ســن  جــواز  وعــدم  للدولــة، 

يتعراض مع احكام ومبادئ هذا الدين ، نجده 

كــد ان ال قانــون يتعــارض مــع مبــادئ 
أ
كذلــك ا

ساســية المثبتــة فــي 
أ
الديمقراطيــة او الحريــات اال

الدســتور . واكـثــر مــن ذلــك ، انــه ضمــن حريــة 

الُمعتقــد ، والمعتقــدات والممارســات الدينيــة 

للمســلمين وغيــر المســلمين علــى حــد الســواء . 

ييد الحكومة لهذه الحقوق بشكل 
أ
بالرغم من تا

المجاميــع  قادتــه  الــذي  العنــف  ن 
أ
فــا  ، عــام 

االرهابيــة والمتطرفيــن والعصابــات االجراميــة 

ســاهم فــي تقييــد الممارســات الدينيــة وّســبب 

قليات الدينية طوال فترة كـتابة 
أ
تهديدا كبيرا لال

هــذا التقريــر . ان العناصــر الدينيــة الراديكاليــة 

هائلــة  مارســت ضغوطــا  الحكومــة  خــارج  مــن 

تبنــي  فــراد والجماعــات لتجبرهــم علــى 
أ
علــى اال

االســالم  ديــن  لمبــادئ  المتطرفــة  التفســيرات 

علــى  الهجمــات  بضمنــه   ، الطائـفــي  العنــف   .

الزعمــاء الدينييــن واالماكــن الدينيــة المخصصــة 

علــى  قدراتهــم  اعــاق  الــذي  االمــر   ، للعبــادة 

ممارســة طقــوس دينهــم بحريــة . تنامــت قــدرة 

الحكومــة علــى تحــدي خصومهــا المقاتليــن االمر 

العــام  المســتوى  انخفــاض  فــي  ســاهم  الــذي 

للعنــف ، كمــا نجحــت الحكومــة بصــورة متزايدة 

طائـفيــة  غيــر  بطريقــة   ، مــن 
أ
اال اســتعادة  فــي 

نحــاء البــالد . 
أ
بشــكلها العــام ، فــي جميــع ا

احتــرام  حالــة  فــي  تغييــر  اي  هنــاك  ليــس 

علــى  الحكومــة  قبــل  مــن  الدينيــة  الحريــات 

عــام )11)  منــذ   . التقريــر  اعــداد  فتــرة  مــدى 

فــي  عــام  بشــكل  تتدخــل  لــم  الحكومــة  فــان 

ممارســة اي اضطهــاد دينــي ضــد اي مجموعــه 

دينيــة . البــل دعــت الــى التســامح والتعايــش مع 
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قليــات . تعــزز هــذا االلتــزام بنشــر 
أ
و«بيــن« كل اال

الشــرطة  مــن  اضافيــة  لقــوات  الــوزراء  رئيــس 

فــي مدينــة الموصــل بعــد سلســلة مــن عمليــات 

فــي  المســيحيين  اســتهدفت  التــي  غتيــاالت 
أ
اال

المدينــة فــي اكـتوبــر )11) . اضافــة الــى ذلــك، 

مــع  جنــب  إلــى  جنبــا   ، الــوزراء  رئيــس  فــان 

غيــره مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن وقــادة 

دلــى بتصريحــات عديــدة 
أ
حــزاب السياســية ، ا

أ
اال

نها ان تدعــم المجتمعــات المحليــة فــي 
أ
مــن شــا

القليــات الدينيــة.
أ
البــالد التــي تكـثــر فيهــا ا

ناقشــت الحكومــة االمريكيــة موضــوع الحريــات 

سياســتها  مــن  كجــزء  الحكومــة  مــع  الدينيــة 

 . االنســان  حقــوق  تعزيــز  الــى  الراميــة  العامــة 

االدارة  مــن  المســتوى  رفيعــي  موظفيــن  دعــا 

مواجهــة  فــي  للوحــدة  والســفارة  مريكيــة 
أ
اال

تجــاه مشــاركة كل  الطائـفــي وضغطــوا  العنــف 

االقليــات الدينيــة فــي العمليــة السياســية . افرادا 

مناصــب  علــى  حصلــوا  الدينيــة  االقليــات  مــن 

 ، العراقيــة  والحكومــة  البرلمــان  فــي  مهمــة 

 )KRG( وكذلــك فــي حكومــة اقليــم كردســتان

ممثلــة  االقليــات  ان   ، عــام  بشــكل  لكــن   ،

بشــكل ضعيــف فــي الحكومــة ، بشــكل خــاص 

علــى مســتوى المحافظــات والمســتوى المحلــي . 

الجزء االول : الديمغرافية الدينية 

نظرا لتزايد العنف ، الهجرة الداخلية ، تنوعت 

وغالبــا   . الدينيــة  الديمغرافيــة  االحصاءيــات 

تقيــرات  الــى  باالســتناد  التقديــرات  تكــون  مــا 

 )NGO(عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة

و غيرهــا مــن 
أ
بــدال مــن بيانــات تعــداد الســكان ا

قانــون  الحكومــة  مــررت   . الرســمية  المصــادر 

االحصــاء ، الــذي ســوف يســمح بتنظيــم احصاء 

وطنــي عــام فــي المســتقبل . 

ميــال   (((,((( حوالــي  البلــد  مســاحة  تبلــغ 

 . نســمة  مليــون   ((,( ســكانه  وعــدد  مربعــا 

 %((  ، الحكومــة  احصائيــات  الــى  اســتنادا 

مــن النــاس هــم مســلمين . الشــيعه المســلمين 

كــرد  شــيعه   ، تركمــان   ، عــرب  غالبيتهــم 

مــن   %((-(1 تؤلــف  خــرى 
أ
ا فيليينومجاميــع 

الســنة  العــرب والكــرد  امــا   . الســكان  مجمــوع 

مــن   %((-(( حوالــي  فيبلغــون  المســلمين 

الكــرد  مــن   %(1-(( منهــم   : البلــد  ســكان 

الســنة ، ))-))% من العرب الســنة ، والباقي 

)-)% مــن التركمــان الســنة . و تقريبــا )% مــن 

 ، يزيدييــن   ، المســيحيين  مــن  هــم  الســكان 

صابئــة منداييــن ، بهائييــن ، شــبك ، واهــل 

الحــق ، وعــدد قليــل جــدا مــن اليهــود . وجــود 

الشــيعه يؤشــر تقريبــا فــي جنــوب وشــرق البــالد 

غلبيــة فــي بغــداد ولديهــم 
أ
ا ، وكذلــك يمثلــون 

الســنة  امــا   . البلــد  مناطــق  فــي معظــم  وجــود 

فيشــكلون االغلبيــة فــي الغــرب ، الوســط وفــي 

البلــد .  شــمال 

المســيحيين  قــادة  يؤشــرها  التــي  التقديــرات   

 (11( عــام  العــراق  فــي  لحجمهــم  بالنســبة 
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تتــراوح بيــن 11) الــف الــى ),) مليــون نســمة 

تبلــغ  قدموهــا  التــي  الحاليــة  التقديــرات  امــا   ،

حوالــي 11) الــف – 11) الفــا منهــم موجــود . 

ثلثــي المســيحيين هــم مــن الكلــدان ، خمســهم 

 ، الســريان  مــن  والباقــي  شــوريين، 
آ
اال مــن 

 . بروتســتانت  واخريــن   ، انجليــك   ، رمــن 
أ
اال

شــوريين هــم فــي الشــمال ، 
آ
معظــم المســيح اال

امــا الســريان فيتواجــدون بيــن بغــداد ، كركــوك 

بــان  الســريان  قــادة  يقــدر   . نينــوى  ومحافظــة 

بغــداد  فــي  يعيشــون  المســيحيين  مــن   %(1

 ، الشــمال  فــي  يعيشــون  منهــم  ، و1)-1)% 

المســيحيين  مــن  كبيــرة  مجتمعــات  بوجــود 

دهــوك   ، ربيــل 
أ
ا  ، الموصــل  حــول  منتشــرة 

وكركــوك . وقــد ذكــرت ابرشــية المطــران االرمــن 

االرثذوكس ان ))-)) من المسيحيين االرمن 

قــد بقــوا فــي البــالد ، بشــكل رئيــس فــي مدينــة 

امــا   . والموصــل  كركــوك   ، البصــرة   ، بغــداد 

المســيحيين االنجيلييــن يقــدر عددهــم بـــ )-) 

االف ، فــي الجــزء الشــمالي مــن البــالد . وكذلــك 

فــي بغــداد ، مــع جاليــة صغيــرا جــدا منهــم فــي 

 . البصــرة 

الـــ  معظــم  ان  اليزيديــة  الطائـفــة  زعمــاء  يقــول 

11)-11) الفا منهم موجودين في الشــمال ، 

))% مــن محافظــة دهــوك والباقــي فــي محافظة 

ن 11)-11) الفا 
أ
نيوى . زعماء الشبك قالوا با

مــن الشــبك ، موجوديــن بكـثــرة فــي الشــمال ، 

بالقــرب مــن الموصــل .تقديــرات حجــم الصابئــة 

المندائييــن فــي المجتمــع تختلــف بشــكل واســع 

المندائييــن 11))- الصابئــة  لقــادة  وطبقــا   ،

111) منهــم بقــوا فــي البلــد ، منخفــا بعــد ان 

قــادة   . عــام )11)  الفــا  بـــ 1)-1)  يقــدر  كان 

البهائييــن قالــوا بــان عددهــم اقــل مــن 1) الفــا 

وينتشــرون فــي عمــوم القطــر بمجاميــع صغيــرة . 

س بــه مــن الجاليــة العراقيــة ، 
أ
وهنــاك جــزء ال بــا

تلــك المجموعــه التــي كان لهــا وجــودا مهمــا فــي 

البلــد ســابقا ، حيــث تراجــع عددهــم تدريجيــا 

بعد تشــكيل دولة اســرائيل عام )))) . هناك 

ثمانيــة يهــود يعيشــون فــي بغــداد ، وال وجــود 

لعــدد اخــر منهــم فــي البــالد . 

مكـتــب  قــدر   ،  (11( عــام  حزيــران  فــي 

الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  االمــم  مفوضيــة 

ونصــف  مليــون  يقــارب  مــا  بــان   )UNHCR(

يــار 
أ
عراقــي قــد هربــوا وبقــوا خــارج البلــد . فــي ا

 %(( بــان  المفوضيــة  نفــس  اشــارت   (11(

لديهــا  المســجلين  العراقييــن  الالجئيــن  مــن 

)فــي ســوريا ، االردنومصــر( هــم مــن الســنة ، 

))% منهــم شــيعة ، )% مــن غيــر المســلمين ، 

))% مســيحيين ، )% صابئــة مندائييــن واقــل 

مــن )% مــن الصابئــة المندائييــن . فــي حزيــران 

 )IOM( 11) اشارت منظمة الهجرة الدولية(

بــان مــا يقــدر بـــ).) مليــون شــخص مهجــر داخــل 

البلد . بعد تفجير الضريح العســكري في فبراير 

)11) ، ).) مليــون شــخص تــم تهجيرهــم . 

ومــا يقــدر بـــ ))% مــن المهجريــن داخليــا هــم 
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شــيعة مســلمين ، ))% ســنة مســلمين ، )% 

قــل مــن )% مــن اليزيدييــن .
أ
مســيحيين ، وا

الجــزء الثانــي : حالــة احتــرام الحكومــة للحريــات 

الدينية 

االطار القانوني / السياسي

ديــان ، واحترمــت 
أ
ينــص الدســتور علــى حريــة اال

كل  علــى   . الحــق  هــذا  عــام  بشــكل  الحكومــة 

حــال ، هنــاك احكامــا قانونيــة اخــرى تخضــع 

لتفســيرات تحــد مــن الحريــات الدينيــة . 

التــزام  علــى  تنــص  الدســتور  مــن   (1 المــادة 

قدســية  علــى  والحفــاظ  لضمــان  الحكومــة 

الدينيــة وضمــان  والمواقــع  المقدســة  ماكــن 
أ
اال

ممارســة الشــعائر بحريــة هنــاك . المــادة )) مــن 

الدســتور تنــص علــى ان اتبــاع المجاميــع الدينيــة 

ــف هــي حــرة فــي ممارســاتها وفــي ادراة  والطوائـ

وقافها الدينية ، شــؤونها ، ومؤسســاته الدينية 
أ
ا

لزمــت بصراحــة 
أ
. الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )) ا

حريــة العبــادة وحمايــة اماكــن العبــادة ، بالرغــم 

من ان التشــريعات الخاصة بتنفيذ هذا الشــرط 

ال تــزال معلقــة . 

حمايــة  إلــى  الراميــة  الحكومــة  سياســة  انهــا 

حقــوق جميــع المجموعــات الدينيــة فــي التجمــع 

والعبادة بحرية : على كل حال ، في الممارسة 

، العنــف المســتمر وحالــة الالاســتقرار اعاقــت 

قــدرة النــاس مــن ممارســة هــذا الحــق فــي بعــض 

اجــزاء البلــد. 

المــادة ) مــن الدســتور ، التــي تعتــرف باالســالم 

للبلــد ، وتعتبــره مصــدرا  الرســمي  الديــن  بانــه 

قانــون  ي 
أ
ا للتشــريع وال يمكــن تشــريع  رئيســا 

للديــن  االساســية  المبــادئ  مــع  يتناقــض 

ســالمي . نصــت المــادة ايضــا بانــه ال يمكــن 
أ
اال

تشــريع قانــون يتناقــض ومبــادئ الديمقراطية او 

ساســية ، بضمنــه حريــة المعتقــد ، 
أ
الحريــات اال

والممارســة الدينيــة . المــادة )) مــن الدســتور 

ن المواطنيــن متســاوين امــام القانــون 
أ
ــا اقــرت ب

 ، العــرق   ، الجنــس  ســاس 
أ
ا علــى  تمييــز  دون 

الطائـفــه ، االصــل ، اللــون ، الديــن ، الطائـفــه 

االجتماعيــة  الحالــة  او  ي 
أ
الــرا  ، المعتقــد   ،

 . واالقتصاديــة 

المــادة )) ، التــي تعنــى بتطبيــق التشــريعات 

بااللتــزام  احــرار  المواطنيــن  ان  علــى  تنــص   ،

حوالهــم الشــخصية اســتادا الصلهــم المذهبــي 
أ
با

، طائـفتهــم ، معتقداتهــم او اختيارهــم . حتــى 

يتــم تنفيــذ هكــذا تشــريع ، فــان قانــون االحــوال 

الشــخصية لعــام )))) )القانــون )))( بقــى 

كل  تمنــح  الدســتور  مــن   (( المــادة   . نافــذا 

شــخص حريــة المعتقــد ، الضميــر والمعتقــد . 

علــى كل حــال ، قانــون )))) مــا زال نافــذا 

طفــال القصــر إلــى اإلســالم 
أ
ويســمح بتحويــل اال

قــد  الوالديــن  حــد 
أ
ا مــا كان  إذا  تلقائــي  بشــكل 

ثــار وزيــر حقــوق االنســان 
أ
تحــول إلــى اإلســالم . ا

علــى باحثــا 
أ
هــذه القضيــة مــع مجلــس القضــاء اال

قــرر  المجلــس  لكــن   ، للقانــون  تعديــل  عــن 
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القانــون.  اســتمرار صالحيــة 

تســجل  ن 
أ
ا الدينيــة  المجموعــات  مــن  يطلــب 

نفســها لــدى الحكومــة. للتســجيل ، يجــب علــى 

دنــى 
أ
ن يكــون لهــا 11) تابعــا كحــد ا

أ
المجموعــة ا

فــي البــالد . 

مؤسســاتهم  او   ، اوقافهــم  تديــر  الحكومــة  ان 

والمســيحيين  الشــيعه   ، للســنة   : الدينيــة 

االوقــاف عندمــا  تشــكلت   . االخــرى  واالوقــاف 

شــراف ســلطة 
أ
انحلــت وزارة الشــؤون الدينيــة با

 ، وقــاف 
أ
اال  .  (11( ب 

آ
ا المؤقتــة  التحالــف 

التــي تعمــل باشــراف مــن مكـتــب رئيــس الــوزراء 

وتمــول  لتديــم  الحكومــي  التمويــل  تســتلم   ،

 . االخــرى  الدينيــة  المؤسســات 

االســالمي  الديــن  بتدريــس  الحكومــة  تســمح 

فــي المــدارس العامــة . فــي معظــم مناطــق البلــد 

والثانــوي  االبتدائــي  التعليــم  فــي  المناهــج   ،

الحكومــي تتضمــن ) دروس اســبوعية للمــادة 

ن 
آ
القــرا دراســة  بضمنــه   . االقــل  علــى  الدينيــة 

 . والنجــاح  التخــرج  مــن متطلبــات  باعتبــاره   ،

الطلبــة الغيــر مســلمين فــي البلــد غيــر ملزميــن 

علــى   : االســالمية  الدينيــة  الــدروس  بحضــور 

يكونــوا  الطلبــة  هــؤالء  ان  يقــال   ، حــال  كل 

ســعداء بالمشــاركة فــي هكــذا دروس . المــدارس 

االبتدائيــة«  االعــراف  »مدرســة  مثــل  الخاصــة 

ومدرســة »المســرة للبنــات« ، والتــي تــدار مــن 

قبــل الكنيســة الشــرقية الكاثوليكيــة ، نجدهــا 

تعمــل فــي البلــد . وكــي تعمــل علــى نحــو قانونــي 

علــى  الحصــول  يجــب  الخاصــة  المــدارس   ،

للمــدارس  العامــة  »المديريــة  مــن  ترخيــص 

الخاصــة« و«العامــة« وتدفــع الرســوم الســنوية . 

كردســتان  اقليــم  حكومــة  فــي  التعليــم  وزارة 

االراميــة  باللغــة  تعمــل  التــي  المــدارس  تمــول 

تيكــون  اذ   ، والعالــي(  االبتدائــي  )التعليــم 

طــالب هــذه المــدارس يتكلمــوا اللغــة االراميــة ، 

العربيــة والكرديــة. معظــم هــذه )اكـثــر مــن 1) 

مدرســة ابتدائيــة و ) مــدارس ثانويــة( هــي فــي 

اســتجابة  موجــودة  تكــون  انهــا  وتبــدو  دهــوك 

واخــر 
أ
ا منــذ  تعمــل  المــدارس  هــذه   . للطلــب 

الثمانينــات ويشــرف عليهــا قســم خــاص ضمــن 

 . المســيحيين  عليــه  يشــرف  الــوزارة 

ان حكومة اقليم كردستان ، ومن خالل وزارة 

ئمــة 
أ
شــؤون االوقــاف فيهــا ، تدفــع الرواتــب لال

وتمــول عمليــات البنــاء وادامــة المســاجد . هــذا 

التمويــل متــاح ايضــا لبنــى مؤسســات الطائـفــة 

المســيحية ، لكــن العديــد مــن الكنائــس تحبــذ 

التمويــل الذاتــي . 

عطــال  االســالمية  العطــل  ايــام  معظــم  تعتبــر 

 ، االربعينيــة   ، عاشــوراء  بضمنهــا   ، وطنيــة 

عيــد الفطــر، عيــد االضحــى ومولــد النبــي محمــد 

بهــا  ُيحتفــل  نــوروز ، هــو عطلــة وطنيــة ،  . و 

باعتبارهــا عطلــة دينيــة للبهائييــن . بالرغــم مــن 

اعــالن المســيحيين بــان عيــد الفصــح ليــس عيدا 

وطنيــا ، لكــن نجــد ان الحكومــة تعتــرف بحقهم 

فــي االحتفــال بهــذا اليــوم . 
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المــادة ) مــن قانــون العقوبــات رقــم ))) لســنة 

ن العقوبــات الجنائيــة ال يمكن 
أ
)))) تقضــي بــا

فرضهــا إال بموجــب القانــون المدنــي . بضمــن 

القانــون المدنــي الوطنــي ، ليــس هنــاك عقوبــة 

للتحويــل مــن ديــن الخــر وقانــون العقوبــات ال 

 ، اإلســالمية  الشــريعة  حــكام 
أ
ا عقوبــة  يفــرض 

علــى الرغــم مــن وجــود عقوبــة شــرعية للتحــول 

حــوال 
أ
اال قانــون  خــر. 

آ
ا ديــن  الــى  االســالم  مــن 

المدنيــة رقــم )) لعــام )))) بشــكل واضــح 

يســمح لغيــر المســلمين علــى اعتنــاق اإلســالم . 

بنهايــة فتــرة كـتابــة التقريــر ، اســتمرت بطاقــة 

ديانــة  تؤشــر  العراقيــة  الشــخصية  االحــوال 

مصــدرا  باعتبارهــا  تســتعمل  والتــي   ، حاملهــا 

اساســيا للتمييــز بيــن المواطنيــن والمعامــالت 

، لكــن علــى كل حــال ، فــان الجــواز ال يشــير 

الــى الديــن . 

 القانــون رقــم )1) لعــام 1))) يحظــر العقيــدة 

يحظــر   (11( عــام  قــرار  وهنــاك   ، البهائيــة 

المذهــب الوهابــي مــن االســالم .علــى الرغــم مــن 
حكام المتعلقة بحرية الدين في الدستور 

أ
ن اال

أ
ا

الجديــد قــد تحــل محــل هــذه القوانيــن، لــم يتــم 

عتــراض عليهــا او 
أ
ايــة دعــاوى قضائيــة لال رفــع 

لغائهــا. 
أ
ال

الجنســية  دائــرة  الغــت   ، نيســان )11)  فــي 

والجــوازات بــوزارة الداخليــة القــرار ))) لعــام 

هويــة  بطاقــات  إصــدار  يحظــر  ))))الــذي 

العقيــدة  يعتنقــون  الذيــن  ولئــك 
أ
ال وجنســية 

مــن  قليــل  عــدد  ايــار )11) ،  فــي   . البهائيــة 

البهائييــن حصلــوا علــى بطاقــات هويــة . حيــث 

الجنســية  دائــرة  فــي  القانونــي  المشــاور  وقــف 
أ
ا

والجوازات منح الهويات بعد ذلك ، مدعيا بان 

باعتبارهــم مســلمين  تســجيلهم  تــم  البهائييــن 

منــذ عــام )))) ، مؤكــدا قرارالحكومــة بمنــع 

خــرى . بــدون 
أ
تحويــل »المســلمين« الــى ديانــة ا

البهائييــن  يواجــه   ، المواطنــة  هويــة  بطاقــة 

المــدارس  فــي  ابناءهــم  تســجيل  فــي  مشــكلة 

والحصــول علــى جــواز ســفر . وبالرغــم مــن الغــاء 

القرار ، نجد ان البهائييين الذين تم تسجيلهم 

مــا  لعــام ))))  القــرار )))  بعــد  كمســلمين 

زالــوا غيــر قادريــن علــى تغييــر بطاقــات هوياتهــم 

ليؤكــدوا »بهائيتهــم« ، والُيعتــرف بابنائهــم علــى 

انهــم بهائيــون . 

في مارس )11) ، منع قانون الجنسية اليهود 

علــى وجــه التحديــد مــن اســتعادة الجنســية إذا 

ي وقــت مضــى . 
أ
مــا ُســحبت منهــم فــي ا

علــى  الدســتور  مــن   (( المــادة  اكــدت 

باحوالهــم  التزامهــم  فــي  احــرار  »العراقييــن 

الشــخصية حســب معتقداتهــم ، طوائـفهــم ، 

معتقداتهــم ، او اختيارهــم ، ويجــب ان ينظــم 

قانــون  ن 
أ
ا مــن  الرغــم  علــى   . بقانــون«  ذلــك 

الــى  يدعــو   (((( لعــام  الشــخصية  حــوال 
أ
اال

دمــج الشــريعة والقانــون فــي حــال عــدم وجــود 

المــادة  فــان  لة ، 
أ
المســا ن 

أ
بشــا تشــريعي  نــص 

تعفــي وبشــكل صريــح  الدســتور ،  مــن   )(((
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مــن تطبيقهــا علــى االشــخاص الذيــن يتمتعــون 

»بقانــون خــاص« . هكــذا قانــون خــاص يشــبه 

 (((( لســنة   ( رقــم  البريطانــي  االعــالن 

جانــب رقــم )) 
أ
وقانــون االحــوال الشــخصية لال

ســنة )))) . االعــالن رقــم ) يتضمــن تشــاور 

المحاكــم المدنيــة مــع الســلطات الدينيــة لغيــر 

ي شــريعته 
أ
ي واالخــذ بــرا

أ
المســلمين البــداء الــرا

قانــون   . المحكمــة  فــي  بموجبــه  والحكــم 

جانــب يتطلــب تطبيــق 
أ
االحــوال الشــخصية لال

القانــون المحلــي للمتقاضيــن الجــل ايجــاد حــل 

لمســائل خالفهــم محليــا . علــى الرغــم مــن هــذا 

االســتثناء ، هنــاك حــاالت فــي هــذا القانــون ، 

ســاس الشــريعه ، تطبــق علــى غيــر 
أ
تســتند علــى ا

المســلمين ، متجــاوزة بذلــك قواعــد ديانــة الفــرد 

ة 
أ
. علــى ســبيل المثــال ، منــع القانــون زواج المرا

المســلمة مــن الرجــل غيــر المســلم، وكذلــك فــي 

ة نصــف مــا 
أ
رث ، تســتلم المــرا

أ
مســائل توزيــع اال

يســتلمه نظيرهــا الرجــل ، ويمكــن اعتبــار هــذه 
االحــكام تتعــارض مــع المــادة )) مــن الدســتور 

القانــون دون  امــام  المســاواة  الــذي يضمــن   ،

ســاس الجنــس او الديــن . احــكام 
أ
تمييــز علــى ا

 
أ
اخــرى فــي الدســتور ، الســيما المــادة ) ))( ا

التــي »تحظــر القوانيــن التــي تتعــارض وثوابــت 

ــا  احــكام الديــن االســالمي« ، ممــا يعنــي تضارب

في المعايير الدستورية ، ولم تحل اي محكمة 

هــذه القضيــة حتــى االن . 

المحكمــة  تمنــح  الدســتور  مــن   (( المــادة 

لــف مــن عــدد مــن 
أ
الفدراليــة العليــا يجــب ان تتا

القضــاة ، خبــراء فــي الفقــه االســالمي ، وخبــراء 

فــي القانــون . وبنهايــة كـتابــة هــذ التقريــر ، لــم 

طريقــه   ، عددهــم  لتنظيــم  تشــريع  اي  يســن 

بذلــك  تاركــة   . المحكمــة  وعمــل   ، اختيارهــم 

خبــراء  كان  اذا  مــا  حــول  تســوى  لــم  مشــاكل 

الفقــه االســالمي يعملــون كخبــراء او مستشــارين 

عضــاء فــي المحكمــة . 
أ
للقضــاة او كا

فريضــة  ديــة 
أ
لتا كبيــرا  دعمــا  الحكومــة  تقــدم 

الحــج عــن طريــق تنظيــم طرق الســفر ومســاعدة 

الــى  دخــول  وثائــق  علــى  للحصــول  الحجــاج 

توفــر  كذلــك   . الســعودية  العربيــة  المملكــة 

والشــيعي  الســني  للوقفيــن  امــوال  الحكومــة 

، الذيــن يســتلمون اســتمارة الحــج مــن عمــوم 

ة بدورها 
أ
ة الحج . الهيا

أ
النــاس ويرفعونهــا الــى هيــا

ترفعهــا الــى مكـتــب رئيــس الــوزراء ، الــذي بدوره 

يجــري القرعــة ثــم ينظــم طلبــات الحصــول علــى 

شــيرة الحــج . 
أ
تا

اقليــم  وحكومــة  العراقيــة  الحكومــة  اســتمرت 

كردســتان طــوال فتــرة اعــداد التقريــر مــن تقديــم 

الدعــم والتمثيــل السياســي للمجتمعــات التــي 

الــوزراء  مجلــس   . العــراق  فــي  اقليــة  تشــكل 

 ، المســيحيين  مــن  وزيريــن  يضــم  العراقــي 

 ، والمعــادن(  الصناعــة   ، االنســان  )حقــوق 

واثنــان فــي حكومــة اقليــم كردســتان )الماليــة 

اقليــم  وزراء  مجلــس   ، المدنــي(  المجتمــع   ،

وزارة  بــدون  وزيريــن  كذلــك  يضــم  كردســتان 
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 . اليزيدييــن  مــن  وهــم 

حمــالت عهــد صــدام ضــد االكــراد فــي ســبعينات 

ســفرت عــن تدميــر 
أ
وثمانينــات القــرن الماضــي ا

عــدد مــن القــرى المســيحية فــي محافظــة دهــوك 

، ومعظــم ســكان هذهالمــدن الذيــن تــم نقلهــم 

اقليــم  ماليــة  وزارة  مــن  شــراف 
أ
با  . بغــداد  الــى 

هيــل عــدد مــن هــذه المــدن 
أ
كردســتان ، تــم تا

، وتــم بنــاء المســاكن مــن جديــد ، وتــم منــح 

عودتهــم  لتســهيل  منحــا  االصلييــن  الســكان 

اليهــا . 

قيود الحريات الدينية

الحكومــة  وسياســات  ممارســات  تتدخــل  ال 

علــى   ، االديــان  ممارســة  حريــة  فــي  العراقيــة 

البلــد  اجــزاء  بعــض  فــي  العنــف   ، حــال  كل 

و تلــك 
أ
ســببا ضغطــا علــى اتبــاع هــذه الديانــة ا

ممــا جعلــه يحــول دون ممارســتهم لطقوســهم 

فــي  حــدة  اقــل  كان  الوضــع  ان  مــن  بالرغــم   .

اقليــم كردســتان .هيمنــة الطائـفيــة علــى الســلطة 

نها 
أ
منيــة، مــن شــا

أ
الرســمية داخــل االجهــزة اال

ن تعيــق حــق المواطنيــن فــي حريــة العبــادة، 
أ
ا

 للقلــق. لــم ُتقيــد 
ً
 كبيــرا

ً
اســتمرت لتكــون مصــدرا

ســاس االنتماء 
أ
الحكومة تشــكيل االحزاب على ا

الديني او ان يكون معبرا عن العقيدة الطائـفية 

. مديريــة التعليــم فــي محافظــة صــالح الديــن 

اصــدرت تعليماتهــا بمنــع المعلمــات االنــاث مــن 

ارتــداء البنطلــون . وفقــا لبيــان الحكومــة »ان 

الطويلــة  المالبــس  فــي  يــرى  التعليــم(  )قســم 

والمحتشــمة خيرا عن البنطلون« . اوعز البيان 

ديبيــة بحــق 
أ
كذلــك باتخــاذ اشــد االجــراءات التا

المخالفــات لهــذا االمــر .

خــالل فتــرة كـتابــة التقريــر ، هنــاك عــدة مدارس 

واماكــن عامــة يجــد غيــر المســلمين والمســلمين 

العلمانييــن نفســهم مجبريــن علــى االلتــزام بهــذه 

الممارســات االســالمية المحافظــة . ولــو ان هــذا 

الشــيء حــدث فــي فتــرة كـتابــة التقريــر بشــكل 

اقــل عــن الفتــرة التــي ســبقتها .

بالرغــم مــن ان تولــي عــدة اشــخاص لمناصــب 

العراقيــة ، اال ان هنــاك  فــي الحكومــة  رفيعــه 

ثــر 
أ
تقاريــر مفادهــا ان التعييــن فــي الــوزارت يتا

ظهــرت ايضــا 
أ
بشــكل كبيــر بانتمــاء الوزيــر ، وا

ــر فــي  فــراد الــذي يشــتركون مــع الوزي
أ
محابــاة لال

المعتقــد الدينــي . 

اشــتكت عــدة كنائــس انجيليــة بانهــا لــم تتمكــن 

لحــد االن مــن الحصــول علــى تســجيل رســمي 

التســجيل  شــروط  وكانــت   ، الحكومــة  مــن 

ان  يجــب  التســجيل ،  . والجــل  جــدا  مرهقــة 

يكــون علــى االقــل للكنيســة 11) منتمــي وان 

زعمــاء  مجلــس  مــن  مصادقــة  علــى  تحصــل 

الكنائــس المســيحية العراقيــة . وهــي هيئــة شــبه 

حكوميــة تتكــون علــى االقــل مــن )) ممثــال عــن 

كنائــس معتــرف بهــا رســميا . 

انتهاك الحريات الدينية

فــي خــالف السياســة الحكوميــة المعلنــة التــي 
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غــض  او  االنخــراط  علــى  المســؤولين  تحــض 

النظــر عــن انتهــاك حريــة الفــرد الدينيــة . ركــزت 

الحكومــة مواردهــا واهتمامهــا بشــكل اساســي 

طــوال مــدة كـتابــة التقريــر الجــل دحــر التمــرد 

فــي  البنــاء ، وجهــود محــدودة  اعــادة  وجهــود 

مكافحــة انتهــاك الحريــات الدينيــة . محدوديــة 

مؤسســات  وكذلــك  االمنيــة  القــوات  قــدرات 

الصعــب  مــن  جعــل  القانــون  وتطبيــق  فــرض 

علــى  او   )ISF( العراقيــة  االمنيــة  القــوات  علــى 

النظــام القضائــي فــي التحقيــق ومتابعــة االعمــال 

االجرامية ، بضمنها االعمال االرهابية الطائـفية 

، بالرغــم مــن نجــاح بعــض التحقيقــات . 

كانــت هنــاك مزاعــم مفادهــا ان حكومــة اقليــم 

تمييــز  اعمــال  فــي  تورطــت  قــد  كردســتان 

ادعــى   . الدينيــة  االقليــات  بعــض  طائـفــي ضــد 

يعيشــون  الــذي  واليزيدييــن  المســيحيين 

شــمال الموصــل بــان حكومــة اقليــم كردســتان 

ت 
أ
صــادرت ممتلكاتهــم بــدون تعويــض ، وبــدا

بانشــاء بنــى علــى اراضيهــم. ادعــى المســيحيين 

بــان  دهــوك  فــي  يقطنــون  الــذي  االشــوريين 

ســه 
أ
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الــذي يترا

)مســعود بارزانــي( والــذي يهيمــن علــى الســلطة 

القضائيــة فــي نينــوى قــد اعتــاد علــى التمييــز ضد 

غيــر المســلمين ، واخفــق فــي تشــريع احكامــا 

بــان  تفيــد  تقاريــر  هنــاك   . لصالحهــم  قضائيــة 

اليزيدييــن يواجهــون قيــودا عنــد دخولهــم فــي 

اقليــم كردســتان وعليهــم الحصــول علــى موافقــة 

علــى  الحصــول  اجــل  مــن  االقليــم  حكومــة 

موافقــة للعمــل ضمــن حــدود محافظــة نينــوى 

داريــة او تحــت الحمايــة االمنيــة للبشــمركة .
أ
اال

كانــت هنــاك مزاعــم مفادهــا بــان حكومــة اقليــم 

كردســتان تمــارس المحســوبية تجــاه المؤسســة 

 (( يــوم  بانــه  وادعــي   ، المســيحية  الدينيــة 

حكومــة  ســلطات  اعتقلــت   ،  (11( فبرايــر 

اقليــم كردســتان فــي الكنيســة االشــورية المدعــو 

ــا  »جونــي خوشــابا الريكانــي« ، وُحبــس انفرادي

مقــاالت  نشــر  انــه  باعتبــار   ، يــام 
أ
ا ربــة 

أ
ا لمــدة 

تهاجــم الفســاد فــي الكنيســة .

ادعــى القــادة السياســيين لليزيدييــن والشــبك 

بــان قــوات البشــمركة ارتكبــت انتهــاكات منظمة 

محافظــة  فــي  مجتمعاتهــم  ضــد  ومضايقــات 

ســيطرة  ضمــن  تقــع  التــي  االحيــاء   . نينــوى 

البشــمركة هــي )ســنجار ، شــيخان ، بعشــيقة 

مــن  )جــزء  برطلــة   ، الموصــل(  مــن  )جــزء 

الحمدانيــة( . اتهــم قــادة االقليــات الكــرد بانهــم 

بانفســهم  يروعــون مجتمعاتهــم ويعرفــوا  كانــوا 

بانهم كرد ويدعموا انضمامهم القليم كردستان 

. قــال الممثليــن السياســيين لليزيدييــن بانهــم 

وبســبب انتماءهــم السياســي فانهــم قــد ُمنعــوا 

مــن عبــور نقــاط التفتيــش التــي تســيطر عليهــا 

مــن  الســفر  يريــدون  عندمــا  الكرديــة  القــوات 

بغــداد الــى اماكــن تواجدهــم فــي الشــمال . 

بانهــا كانــت  اقليــم كردســتان  نكــرت حكومــة 
أ
ا

ضــد  الموجهــة  العنــف  اعمــال  وراء  تقــف 
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مــن  واكـثــر   . االخــرى  واالقليــات  المســيحيين 

ذلــك ، وبالرغــم مــن هــذه االدعــاءات ، العديــد 

شــمال  فــي  الموجوديــن  المســلمين  غيــر  مــن 

العــراق وفــي اقليــم كردســتان ، توجــد تقاريــر 

تفيــد بــان عــدد منهــم هــم الجئيــن قدمــوا مــن 

بعــض اماكــن العــراق حيــث تعرضــوا لضغــوط 

مــن اجــل االلتــزام بتعليمــات الديــن االســالمي 

قــدرت   (11( فبرايــر  فــي   . صــورة  ضيــق 
أ
با

هنــاك  بــان   )IOM( الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 

محافظــة  فــي  داخليــا  مهجــرة  عائلــة   ((,(11

اقليــم  فــي  مهجــرى  عائلــة  و))),))  نينــوى 

 . كردســتان 

مــع  العــراق  فــي  االرمينيــة  الكنيســة  عملــت 

المســؤولين الحكومييــن مــن اجــل اســتعادة مــا 

اجبرهــم النظــام الســابق علــى بيعــه مــن امــالك 

. بالرغــم مــن ان الكنيســة كانــت تدفــع قيمــة 

 ، الموصــل  فــي  الســوق  ســعر  حســب  عادلــة 

البصــرة ، كركــوك ، بغــداد ودهــوك للممتلــكات 

التــي اجبــروا علــى بيعهــا تحــت الضغوطــات . لــم 

الممتلــكات ،  الســابقة العــادة  الجهــود  تنجــح 

ن جهود الحكومة في 
أ
لكن صرحت الكنيســة با

مجــال المطالبــة بالملكيــة قــد تمــت مناشــدتها 

كـثيــرا . 

او  ســجناء  بوجــود  تفيــد  تقاريــر  هنــاك  ليــس 

. البلــد  فــي  دينيــة  الســباب  معتقليــن 

التحول الديني القسري 

ال تقاريــر تفيــد بوجــود تحــول دينــي قســري ، بما 

القاصريــن  االمريكييــن  المواطنيــن  ذلــك  فــي 

غيــر  بطريقــة  نقلهــم  و 
أ
ا اختطافهــم  تــم  الذيــن 

لــم  الذيــن  و 
أ
ا المتحــدة  الواليــات  مــن  قانونيــة 

المتحــدة.  الواليــات  الــى  بالعــودة  لهــم  يســمح 

علــى كل حــال ، قــال الصابئــة المندائييــن بــان 

اعتداءاتهــم  المتطرفيــن ،  االســالميين  تهديــد 

طائـفتهــم  مــن  اتبــاع  وقتــل   ، االختطافــات   ،

 . االســالمية  الديانــة  الــى  التحــول  لرفضهــم 

المســيحيين الذيــن يعيشــون فــي حــي الــدورة 

ببغــداد وفــي الموصــل قالــوا بــان االســالميين 

المتطرفيــن هــددوا بقتلهــم مالــم يتحولــوا ، او 

يغــادروا ، او يدفعــوا الجزيــة )الضريبــة علــى غير 

 . المســلمين( 

القــوات  و 
أ
ا المتمرديــن  يــدي 

أ
ا علــى  االنتهــاكات 

اإلرهابيــة المنظمــات  و 
أ
ا جنبيــة 

أ
اال

 العديد من االفراد من ضمن المجاميع الدينية 

المتنوعــة قــد اســتهدفوا بســبب هويتهــم الدينيــة 

ترتكــب  التــي  فعــال 
أ
اال العلمانيــة.  ميولهــم  و 

أ
ا

التخويــف،  المضايقــات،  شــملت  ضدهــم 

الخطــف، والقتــل،. الفوضــى العامــة هــي التــي 

االرهابييــن،  االجراميــة،  للعصابــات  ســمحت 

المواطنيــن  علــى  االعتــداء  مــن  والمتمرديــن 

منين من جميع االعراق والطوائـف من دون 
آ
اال

اي عقــاب . ضخامــة المؤشــرات حــول العنــف 

الطائـفــي تراجعــت خــالل فتــرة كـتابــة التقريــر . 
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االغلبيــة الســاحقة مــن الهجمــات كانــت موجهــة 

ضحايــا  اكبــر  وُتســقط  الشــيعة  الســكان  ضــد 

منهــم . 

فــي  والســنة   ، الســنية  االحيــاء  فــي  الشــيعه 

االحيــاء الشــيعية ، واالقليــات الموجــودة فــي 

المجتمعات التي يسيطر عليها الشيعه والسنة 

كانــوا يتلقــون رســالئل تهديــد بالمــوت تطلــب 

الحــاالت  معظــم  وفــي   ، منازلهــم  تــرك  منهــم 

نجــد االفــراد امــا يمتثلــوا لذلــك او يقتلــوا . هــذه 

الحــوادث كانــت اقــل ممــا كنــت عليــه فــي الفتــرة 

الســابقة لكـتابــة التقريــر . 

ينســب كـثيــر مــن اعمــال العنــف الطائـفيــة فــي 

رهابييــن الذيــن يحاولــون زرع الفتنــة 
أ
البــالد لال

الطائـفيــة . معــدل النــزوح الطائـفــي ، قــد ازداد 

بعــد  الطائـفــي  العنــف  معــدل  زيــادة  بســبب 

تفجيــر ســامراء فــي فبرايــر )11) ، لكنــه بقــي 

منخفضا طوال فترة كـتابة التقرير . بنهاية فترة 

دلــة الــى ان االندمــاج 
أ
كـتابــة التقريــر ، تشــير اال

الطائـفــي حــل محــل التهجيــر الطائـفــي . تشــير 

الالجئيــن  لشــؤون  الدوليــة  المنظمــة  تقاريــر 

التابعــة لالمــم المتحــدة الــى ان 1))-11) الفــا 

مــن الالجئيــن والمهجريــن داخليــا عــادوا الــى 

منازلهــم عــام )11) . ومعظــم هــؤالء العائديــن 

)))% منهــم( هــم اشــخاص مهجريــن داخليــا . 

مــع ذلــك ، هنــاك عــدة ادلــة تشــير الــى حــدوث 

 . التقريــر  كـتابــة  فتــرة  خــالل  طائـفــي  عنــف 

العنــف  اعمــال  مرتكبــي  مــن  جــدا  قليــل  عــدد 

ضــد المســيحيين واديــان اخــرى فــي البلــد تــم 

عتقــال بعــد تنفيــذ الجريمــة 
أ
معاقبتهــم ، وان اال

مباشــرة هــو امــر نــادر الحــدوث . 

لــم تكــن هنــاك بيانــات متاحــة حــول المشــاركة 

الطقــوس  او  الخدمــات  مجــال  فــي  النشــطة 

الدينيــة ، علــى كل حــال ، الهجمــات االرهابيــة 

و  الكنائــس   ، المســاجد  مــن  كـثيــر  جعلــت 

 . مســتعملة  غيــر  االخــرى  المقدســة  االماكــن 

 ، التقريــر  غطاهــا  التــي  الفتــرة  معظــم  خــالل 

دية 
أ
قيــل ان كـثيــر مــن المصليــن لــم يحضــروا لتا

و المشــاركة فــي المناســبات 
أ
الشــعائر الدينيــة ا

قــادة  اورد   . بالعنــف  التهديــد  بســبب  الدينيــة 

بــان  البلــد  وخــارج  داخــل  مــن  المســيحيين 

منهــم  تطلــب  تهديــد  رســائل  تلقــوا  جماعتهــم 

اكـتوبــر  فــي   . المــوت  يواجهــوا  واال  الرحيــل 

)11) ، علــى ســبيل المثــال ، جماعــة تطلــع 

علــى نفســها »كـتيبــة انصــار االســالم« ارســلت 

رســالة الــى قائــد مجاميــع المســيحيين فــي البلــد 

تحذرهــم فيهــا بــان علــى المســيحيين ان يغادروا 

البلــد فــورا او يواجهــوا المــوت .

خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر ، افــاد قــادة 

مــا  مجتمعاتهــم  بــان  المندائييــن  الصابئييــن 

زالت هدفا للعنف . اضافة الى كونهم ُمعرضين 

بتعرضهــم  واقــروا   ، ديانتهــم  تغييــر  لضغــوط 

ختطــاف ، علــى امــل الحصــول علــى فديــة . 
أ
لال

فــي بعــض الحــاالت ، يتــم دفــع الفديــة ، علــى 

كل حــال ، وفــي بعــض الحــاالت ، بعضهــم يتــم 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 132

االفراج عنه ، واالخرين ُيقتلون ، او يستمرون 

رهــن الحجــز . تجبــر النســاء علــى ارتداء الحجاب 

والــزواج برجــال مــن غيــر الصابئــة المندائييــن 

الذهــب  محــالت  بــان  ايضــا  تقاريــر  افــادت   .

والمجوهــرات الخاصــة بالصابئــة المندائييــن قــد 

تعرضــت للســطو .

فــادت 
أ
ا التــي يغطيهــا التقريــر ،  الفتــرة  خــالل 

بــان  والشــبك  اليزيدييــن  قــادة  نقلهــا  تقاريــر 

مجتمعاتهــم مــا زالــت هدفــا لتحرشــات واعمــال 

عنــف . 

فــي  الدينيــة  االقليــات  ضــد  الموجــه  العنــف   

البســيطة  االجــرام  عــدا حــاالت  مــن  العــراق ، 

التــي هدفهــا الربــح ، قــد نفــذت مــن قبــل تنظيــم 

و ، فــي بعــض الحــاالت ، 
أ
القاعــدة فــي العــراق ا

مــن قبــل متطرفــي الشــيعة .

في )) يونيو )11) ، انفجرت قنبلة موضوعه 

فــي دراجــة ناريــة وســط تجمــع فــي ســوق مزدحم 

بمدينــة الصــدر الشــيعيه فــي بغــداد ، ســببت 

بســقوط )) قتيــل وجــرح ))).

في 1) يونيو )11) ، انفجرت شاحنة مفخخة 

عظــم 
أ
يقودهــا انتحــاري قــرب مســجد الرســول اال

فــي قريــة تــازة ، جنــوب كركــوك ، خلفــت علــى 

االقــل )) قتيــل و 11) جريــح .

التوافــق  قائــد جبهــة  يونيــو )11) ،  فــي )) 

ُقتــل  السياســية الســنية ، حــارث العبيــدي ، 

فــي جامــع الشــواف فــي حــي اليرمــوك ببغــداد . 

بعــد ان اطلــق رجــل مســلح النــار علــى العبيــدي 

، القــى قنبلــة يدويــة »رمانــة« ســببت بســقوط ) 

سابيع ، اعتقلت 
أ
خرين وجرح )) . بعد عدة ا

آ
ا

قــوات االمــن العراقيــة شــخصا وصفتــه بـ«العقــل 

المدبــر« الــذي يقــف وراء عمليــة القتــل .

ــف انفجــار ســيارة 
ّ
فــي 1) يونيــو )11) ، ّخل

خريــن فــي ســوق 
آ
مفخخــة )) قتيــل وجــرح 1) ا

بمدينــة الناصريــة الشــيعية جنــوب البــالد .

ســيارة  انفجــار  قتــل   ،  (11( مايــو   (1 فــي 

فــي  خــر 
آ
ا عــدد  مفخخــة )) شــخص وجرحــت 

. ببغــداد  الشــيعي  الشــعلة  حــي 

فــي )) مايــو )11) ، اختطــف ُمبشــر مســيحي 

يــام حتــى 
أ
فــي كركــوك واســتمر احتجــازه ثمانيــة ا

توســط رئيــس عشــيرة وامــام محلــي وتــم االفــرج 

عنــه الحقــا .

فــي )) مايــو )11) ، اســتهدف انفجــار ســيارة 

جامــع  مــن  بالقــرب  للشــرطة  دوريــة  ملغمــة 

العــدل فــي حــي العصــرة بكركــوك ، ادت لمقتل 

شــخصين وجــرح ).

فــي )) مايــو )11) ، عثــر علــى طفــل مســيحي 

مقتــوال فــي الموصــل كان قــد تــم اختطافــه مــن 

طلــب   . مــارس )11)   ( فــي  ارهابييــن  قبــل 

الخاطفيــن فديــة لكنهــم ســرعان مــا قتلــوه قبــل 

دفعهــا.

فــي 1) مايــو )11) ، عثــر علــى شــاب مســيحي 

مقتــوال فــي حــي القادســية شــرق مدينــة كركــوك 

قتــل  تــم  قــد   ، الشــرطة  لمصــادر  واســتنادا   .

الشــاب مــن قبــل نفــس المجموعــه المســؤولة 
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عــن تفجيــر مســجد الرســول االعظــم فــي تــازة فــي 

1) يونيــو .

كحــول  بائــع  علــى  عثــر   ، مايــو )11)   ( فــي 

مقتــوال فــي حــي الشــرطة جنــوب شــرق مدينــة 

فــي  الخمــور  تجــار  كل  تلقــى  ان  بعــد  بغــداد 

. محالهــم  بغلــق  تهديــدا  المنطقــة 

فــي ) مايــو )11) ، اســتهدف انفجــار شــاحنة 

مفخخــة ســوق شــيعي فــي حــي الــدورة ببغــداد 

خريــن .
آ
شــخاص وجــرح )) ا

أ
ادى لســقوط 1) ا

ثالثــة  اســتهدفت   ،  (11( ابريــل   (( فــي 

غالبيــة  ذي  حيــا  مفخخــة  ســيارات  انفجــارات 

شــيعية في بغداد ســبب في ســقوط )) شــخصا 

قتيــال علــى االقــل . اثنــان مــن االنفجــارات فــي 

ســوق مريــدي بمدينــة الصــدر . امــا الثالــث فقــد 

الغالبيــة  ذي  الرابعــه  الشــرطة  حــي  اســتهدف 

الشــيعيه جنــوب شــرق بغــداد . وفــي نفــس اليوم 

خــران امــام جامــع »نــداء 
آ
، اســتهدف انفجــاران ا

غــرب  شــمال  الحريــة  مدينــة  فــي  الســني  هللا« 

بغــداد ، ادى لمقتــل شــخصين وجــرح ) .

فــي )) ابريــل )11) ، فــي مدينــة كركــوك ، 

اطلــق النــار علــى ) مســيحيين كلــدان وقتلــوا 

فــي بيوتهــم وجــرح اثنــان اخــران . فــي )) مــن 

نفــس الشــهر ، اســتلمت بعثــة االمــم المتحــدة 

كركــوك  فــي   )UNAMI( العــراق  لمســاعدة 

يشــتبه  اشــخاص  ثمانيــة  ن 
أ
بــا تقيــد  تقاريــر 

بانتمائهــم لتنظيــم القاعــدة فــي العــراق اعتقلــوا 

اطلــق  حــال،  كل  علــى  بالهجــوم،  لصلتهــم 

دلــة، ولــم يتــم 
أ
 لقلــة اال

ً
ســراح المشــبه بهــم الحقــا

اي اعتقــال اخــر فــي مــا يخــص هــذا الموضــوع.

ذهــب  تاجــر  ُقتــل   ،  (11( ابريــل   (( فــي 

صابئي-كلدانــي خــالل محاولــة لخطفــه ببغــداد 

صدقــاء هــذا 
أ
. اشــارت وســيلة اعــالم بــان احــد ا

تعــرض  الضحيــة  ن 
أ
بــا شــار 

أ
ا المقتــول  التاجــر 

الفديــة  دفــع  علــى  جبــر 
ُ
وا مــرات  عــدة  للتهديــد 

. »صابئيــا«  كونــه 

تــان 
أ
امرا فجــرت   ،  (11( ابريــل   (( فــي 

المصلــون  كان  بينمــا  نفســيهما  انتحاريتــان 

يدخلــون واحــدا مــن اهــم االماكــن االســالمية 

موســى  االمــام  مرقــد   ، بغــداد  فــي  المقدســة 

الكاظــم . ادى هــذا الــى مــوت )) شــخصا ، مــن 

. جرحــوا   ((( ، ايــران  مــن  زائــرا  بينهــم )) 

مهاجــم  اســتهدف   ،  (11( ابريــل   (( فــي 

انتحــاري مطعمــا فــي بعقوبــة ، مركــز محافظــة 

ديالــى ، قتــل بهجومــه )) شــخصا ، معظمهــم 

مــن الــزوار القادميــن مــن ايــران .
فــي )) ابريــل )11) ، فجــر مهاجــم انتحــاري 

فــي الضلوعيــة ،  ناســفة داخــل مســجد  عبــوة 

شــخاص 
أ
شــمال بغــداد ، ادى لمقتــل خمســة ا

وجــرح )) اخريــن .

في )) ابريل )11) ، قتل ) تجار ذهب من 

بيــن الصابئــة المندائييــن مــن مجمــوع ) فــي 

عمليــة ســطو منســقة فــي وضــح النهــار ببغــداد . 

جــرح ايضــا ) صابئــة مندائييــن جروحــا خطيــرة 

. وتــم اعتقــال ) مــن المشــتبه بهــم . 
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ضريــح  قــرب  انفجــار   ،  (11( ابريــل   ( فــي 

االمــام موســى الكاظــم فــي بغــداد ادى لمقتــل ) 

شــخاص وجــرح )) .
أ
ا

فــي ) ابريــل )11) ، اطلقــت مجموعــه مــن 

فــي  مســيحي  رجــل  وقتلــت  النــار  المســلحين 

معملــه الخــاص بتصليــح المولــدات بالموصــل .

في ) ابريل )11) ، واستنادا لتقارير صحفية 

، تــم طعــن ) مســيحيين اشــوريين وقتلــوا فــي 

منازلهــم فــي حــي الــدورة ببغــداد . بالرغــم مــن ان 

الدافــع مجهــول ، اال ان زعيــم مســيحي محلــي 

شــار الــى ان الدافــع وراء القتــل هــو »الســرقة« .
أ
ا

فــي االول مــن ابريــل )11) ، عثــر علــى رجــل 

مســيحي ميتــا فــي كركــوك ، وكان مذبوحــا .

النــار  اطلــق   ،  (11( مــارس   (( و   (( فــي 

علــى رجليــن يزيدييــن وقتلــوا فــورا ، وعثــر علــى 

جثثهــم قــرب مدينــة الموصــل ، اشــارت قــوات 

االمــن العراقيــة الــى انهــا تعتقــد ان احــد الموتــى 

هــو نتيجــة لنــزاع قبلــي .

فــي )) فبرايــر )11) ، اطلــق رجــل مجهــول 

الهويــة النــار وقتــل )) شــخصا مســيحيا وســبب 

جروحــا خطيــرة الخريــن فــي منطقــة الميــدان 

فــي الموصــل .

في )) فبراير )11) ، قتل ثمانية زوار شــيعه 

اثنــاء عودتهــم مــن كربــالء المقدســة بانفجاريــن 

مشــارف  علــى  واحــد   ، بغــداد  فــي  منفصليــن 

العبيــدي  حــي  فــي  والثانــي  الصــدر  مدينــة 

. الشــيعي 

مهاجمــة  فجــرت   ،  (11( فبرايــر   (( فــي 

الــزوار  مــن  مجموعــه  وســط  نفســها  انتحاريــة 

قــدام بموكــب 
أ
اال علــى  الــذي يســيرون  الشــيعه 

الحــادث  ادى   ، كربــالء  مدينــة  تجــاه  ســنوي 

. شــخص   (( لمقتــل 

فــي )) فبرايــر )11) ، انفجــرت قنلــة وضعــت 

داخــل قنينــة غــاز فــي كربــالء ، ادت لمصــرع ) 

شــخاص وجــرح )) . حصــل االنفجــار عندمــا 
أ
ا

كان االف الــزوار الشــيعه يمشــون نحــو كربــالء 

تعتبــر  التــي  الزيــارة   ، االربعيــن  زيــارة  الداء 

واحــدة مــن اقــدس االحــداث بالنســبة للشــيعه .

فــي )) ينايــر )11) ، عثــر علــى جثــة شــاب 

مــن مســافة  ناريــة  مســيحي مقتــوال باطالقــات 

ســه ، فــي الموصــل .
أ
قريبــة مصوبــة الــى را

فــي )) ينايــر )11) ، اغتيــل مرشــح عــن حزب 

الدعــوة اضافــة الــى كونــه رجــل ديــن شــيعي فــي 

محافظــة بابــل بعــد مغادرتــه مــن تجمــع دعائــي .

مجموعــه  اقتحمــت   ،  (11( ينايــر   ( فــي 

مســلحة منــزل زوجيــن مســيحيين مســنين فــي 

حــي الــدورة ببغــداد . هــدد المســلحين الــزوج ، 

ثــم قتلــوا زوجتــه خنقــا . 

ة 
أ
امــرا فجــرت   ، نفســه  الشــهر  مــن  الرابــع  فــي 

موســى  االمــام  مرقــد  قــرب  نفســها  انتحاريــة 

الكاظــم فــي بغــداد ، بيــن تجمــع حاشــد مــن 

.  (1 وجرحــت   (1 قتلــت   ، الشــيعه  الــزوار 

في )) ديسمبر )11) ، ُخطف رجل مسيحي 

اطلــق ســراحه  ثــم  الموصــل  فــي  تعذيبــه  وتــم 
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الخاطفيــن  اخــذ  عندمــا  ايــام  عــدة  بعــد  الحقــا 

فديــة تبلــغ 1) الــف دوالر امريكــي .

فــي )) ديســمبر )11) ، اطلــق جنــدي عراقــي 

النــار علــى رجــل مســيحي ومــات فــورا فــي نقطــة 

وكنيســة  بينهــام  ســانت  كنيســة  قــرب  تفتيــش 

ســارا فــي قريــة بغيــدة . اجــرت الشــرطة تحقيقــا 

وليــا، لكــن لــم تعلــن معلومــات عــن الحــادث 
أ
ا

الحقــا .

فــي )) مــن الشــهر نفســه ، تــواردت انبــاء عــن 

فــي  نهــر  فــي  مســيحية  فتــة  جثــة  علــى  العثــور 

 . العــراق  شــمال  »نحلــة«  عليــه  يطلــق  مــكان 

تحــدث التقريــر عــن احتاماليــة اختطافهــا مــن 

قبــل شــخص كــردي مســبقا ، لكــن لــم تتــم اي 

عمليــة اعتقــال .

فــي )) ديســمبر )11) ، قتــل انفجــار ســيارة 

الــزوار  مــن  معظمهــم   ، شــخصا   (( مفخخــة 

حصــل  عندمــا  خريــن 
آ
ا وجــرح ))   ، الشــيعه 

الــى  يــؤدي  طريــق  علــى  بغــداد  فــي  االنفجــار 

 . الكاظــم  موســى  االمــام  ضريــح 

فــي )) مــن ديســمبر )11) ، مجموعــه رجــال 

مســلحين اطلقــت النــار وقتلــت ) مــن عائلــة 

يزيديــة فــي منزلهــم فــي قريــة ســنجار بمحافظــة 

نينــوى .

في ) ديسمبر )11) ، سرقت عصابة مسلحة 

، وعذبــت وصــادرت مــا يحملــه صاحــب محــل 

مالبــس مســيحي عندمــا كان فــي بيتــه ببغــداد . 

لتقاريــر  اســتنادا   ،  (11( ديســمبر   ( فــي 

لبيــع  محــل  فــي  يزيديــان  قتــل   ، الصحافــة 

. الموصــل  فــي  الخمــور 

مهاجــم  اســتهدف   ،  (11( ديســمبر   ( فــي 

قــرب  نفســه  وفجــر  التحالــف  قــوات  انتحــاري 

كنيســة »ســانت لويــس« فــي مدينــة الموصــل 

، قتــل علــى االقــل )) شــخصا ، بضمنهــم اب 

وابنــه مــن المســيح .
فــي )) نوفمبــر )11) ، فجــر مهاجــم انتحــاري 

نفســه في فناء مســجد يطلق عليه »الحســينية« 

الشــيعي فــي مدينــة المســيب ، التــي تقــع الــى 

الجنــوب مــن بغــداد . قتــل االنفجــار )) شــخصا 

وجرح )) . المدينة ذاتها التي تعرضت لهجوم 

انتحــاري باســتعمال صهريــج وقــود ملغــم ادى 

فــي حينــه لمصــرع 1) شــخصا عــام )11) .

في )) نوفمبر )11) ، قتل شــخص مســيحي 

بانفجــار قنبلــة فــي منطقــة النعيريــة فــي بغــداد .

فــي )) نوفمبــر )11) ، اســتنادا لخبــر اعالمــي 

وجرحــت   ، مســيحيتان  شــقيقتان  قتلــت   ،

والدتهمــا ، وتفجــر منزلهمــا فــي مدينــة الموصــل 

عندمــا هاجمهــم رجــل مســلح . واحــدة قتلــت 

عندمــا كانــت تنتظــر البــاص واالخــرى بعــد مــا 

اقتحــم المســلح منزلهــم . الدافــع وراء الحــادث 

بقــى مجهــوال . 

فــي )) مــن اكـتوبــر )11) ، تــم تفجيــر كنيســة 

فــي شــمال مدينــة الموصــل . دون وقــوع ضحايــا 

.

يــام مــن شــهر اكـتوبــر )11) 
أ
ول عشــرة ا

أ
خــالل ا
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، ُقتــل )) مســيحيا فــي الموصــل ، االمــر الــذي 

دفــع حوالــي الفــي عائلــة لمغــادرة منازلهــم الــى 

نينــوى  محافظــة  الشــمالي  الجــزء  فــي  القــرى 

االحتجاجــات  اعقــاب  فــي  الهجمــات  جــاءت   .

التــي نفذهــا مــات المســيحيين للمطالبــة بقــدر 

كبــر مــن التمثيــل فــي مجالــس البــالد المحليــة 
أ
ا

ذات  حيــاء 
أ
اال فــي  منشــورات  وزعــت  حيــث   .

الغالبيــة المســيحية تهــدد االســر وتجبرهــم علــى 

ســالم ، ودفــع »الجزيــة« ، مغــادرة 
أ
اعتنــاق اال

نصــب  ثــم   . المــوت  يواجهــوا  او   ، المدينــة 

المســلحين نقــاط تفتيــش فــي شــوارع المدينــة 

يتعرفــون  ربمــا  الذيــن  المســيحيين  عــن  بحثــا 

العراقيــة  االمــن  قــوات  تتمكــن  لــم   ، عليهــم 

مــن فعــل الكـثيــر اليقــاف القتــل ، لكــن ارســل 

رئيــس الــوزراء المالكــي فرقتيــن اضافيتيــن مــن 

واعــادة  التدهــور  هــذا  ايقــاف  الجــل  الشــرطة 

لعــام )11)  االخيــرة  االشــهر  خــالل  النظــام. 

، عــادت معظــم االســر المســيحية التــي نزحــت 

من الموصل الى محال ســكناها ، لم يتم نشــر 

التقريــر الحكومــي الخــاص بالتحقيــق فــي اعمال 

القتــل هــذه حتــى نهايــة كـتابــة هــذا التقريــر . 

مهاجــم  قتــل   ،  (11( اكـتوبــر  مــن   ( فــي 

انتحــاري عشــرات االشــخاص فــي هجــوم نفــذه 

وســط مصليــن مــن الشــيعه اثنــاء ادائهــم صــالة 

يــام عيــد الفطــر فــي حــي الزعفرانيــة 
أ
ول ا

أ
العيــد ا

ذي الغالبيــة الشــيعيه ، وهــو حــي وســط بغــداد 

يســكنه ذوي الطبقــة المتوســطة .

علــي  فــؤاد  قتــل   ،  (11( ســبتمبر   (( فــي 

ومناصــر  جامــع  امــام   ، الــدوري  حســين 

للمصالحــة ، وذلــك فــي الحــي المختلــط الــذي 

. بغــداد  وســط  يقطنــه 

فــي 1) ســبتمبر )11) ، تــواردن انبــاء تفيــد 

باطــالق نــار علــى شــخص مســيحي ممــا ادى الــى 

مصرعــه فــورا فــي حــي البكــر فــي مدينــة الموصــل 

، ولــم تعــرف دوافــع القتــل .

فــي ) ســبتمبر )11) ، تــواردت انبــاء عــن قتــل 

شــخص مســلح لثالثــة افــراد مــن عائلــة صابئيــة 

مســكنهم  فــي   ، طفــل  بضمنهــم   ، مندائيــة 

ببغــداد .

واســتنادا   ،  (11( ســبتمبر  مــن  الثانــي  فــي 

لتقارير صحفية ، تم خطف ثم قتل شــخصين 

دفــع  مــن  بالرغــم  الموصــل  فــي  المســيح  مــن 

الفديــة مقابــل االفــراج عنهــم . 

فــي )) مــن اغســطس )11) ، قتــل مهاجــم 

انتحــاري عندمــا فجــر نفســه )) شــخصا وجــرح 

)) اخريــن مقابــل جامــع ابــو حنيفــة الســني فــي 

بغــداد .

غســطس )11) ، قتــل مهاجــم 
أ
فــي )) مــن ا

شــخاص وجــرح 1) اخريــن عندمــا 
أ
انتحــاري ) ا

فجــر نفســه قــرب كــراج الحافــالت شــمال شــرق 

الــزوار  مــن  مجموعــه  كانــت  عندمــا  بغــداد 

حتفال بوالدة 
أ
الشــيعه متوجهين الى كربالء لال

»محمــد المهــدي« ، وهــو احــد االيــام المقدســة 

فــي التقويــم الشــيعي .
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فــي )) اغســطس )11) ، انفجــرت شــاحنة 

الغالبيــة  ذات  بلــد  مدينــة  فــي  كــراج  وســط 

. شــخاص 
أ
ا  ( لمقتــل  ادى  الشــيعية، 

غسطس )11) ، فجرت انتحارية 
أ
في )) من ا

نفســها فــي خيمــة لتفتيــش النســاء المتوجهــات 

الداء الزيــارة فــي طريــق كربــالء ، تحديــدا فــي 

مدينة االســكندرية ، ســببت بقتل )) شــخص 

وجــرح اخريــن .

مــن اغســطس )11) ، وفــي هجــوم  فــي )) 

خريــن 
آ
منفصــل ، قتــل زائــر شــيعي وجــرح ) ا

جنــوب  الطريــق  جانــب  علــى  عبــوة  بانفجــار 

. بغــداد  مدينــة 

فــي )) مــن يوليــو )11) ، قتــل رجــل مســلح 

»المدينــة«  مدينــة  فــي  الشــيعه  الــزوار  مــن   (

اثنــاء توجههــم لزيــارة االمــام موســى الكاظــم فــي 

مدينــة الكاظميــة ببغــداد .

انتحريــان  تفجيــران   ،  (11( يوليــو   (( فــي 

مقتــل ))  الــى  ادى  قنبلــة  النفجــار  باالضافــة 

خــالل  خــالل  بغــداد  فــي  وجــرح ))  شــخصا 

موســى  االمــام  لزيــارة  الشــيعه  الــزوار  مشــي 

. الكاظــم 

فــي )) مــن يوليــو )11) ، قتــل رجــل مســلح 

قــرب  الشــبك  مجلــس  اعضــاء  مــن  مجموعــه 

قريــة »امــن كبشــي« ، اتهــم نــواب الشــبك مــن 

السياســيين البشــمركة الكردية بتنفيذ الهجوم .

فــي 1) مــن يوليــو )11) ، تــم اطــالق النــار 

علــى رجــل مســيحي واردي قتيــال بســيارته مــن 

اســتولى  ثــم  الموصــل  فــي  مســلح  رجــل  قبــل 

الحقــا علــى كل مــا كان يحملــه .

علــى  تطلــق  مجموعــة   ، يوليــو )11)   ( فــي 

قاعــدة   ، العــادل«  القصــاص  »كـتيبــة  نفســها 

رســائل  ارســلت   ، النهريــن  بــالد  فــي  الجهــاد 

تهديــد للمســيحيين االشــوريين فــي الموصــل ، 

تهددهــم بعــدم التعامــل مــع قــوات التحالــف .

هميــة رمزيــة كبيــرة ، تــم خطــف 
أ
وفــي حــدث لــه ا

رئيــس اســاقفة الكنيســة الكلدانيــة فــي الموصــل 

فبرايــر   (( بتاريــخ   ، رحــو«  فــرج  »بولــص   ،

للمســلحين  الجزيــة  دفــع  لرفضــه   ،  (11(

كان  بينمــا  الحقــا  توفــى  والــذي   ، المســلمين 

رهــن االحتجــاز ، تمكنــت قــوات االمــن العراقية 

فــي وقــت الحــق مــن اعتقــال احــد الخاطفيــن، 

وتــم ارســاله الــى الســجن .

تتعــرض  الدينــي ،  عــن االنتمــاء  النظــر  بغــض 

النســاء والفتيــات الــى التهديــد بمجــرد رفضهــن 

ارتــداء الحجــاب ، وارتــداء المالبس ذات النمط 

الغربــي ، او عــدم التزامهــم بالمعاييــر االســالمية 

ســالميين 
أ
لال المتطرفيــن  لتفســيرات  الصارمــة 

والتــي تحكــم ســلوك االشــخاص بشــكل عــام . 

العديــد مــن النســاء ، بضمنهــم المســيحيين ، 

اجبــروا علــى ارتــداء الحجــاب الغــراض امنيــة بعد 

ان يتعرضــوا للتهديــد مــا لــم يفعلــن ذلــك . 

التهديــد  الــى  المحــال  اصحــاب  تعــرض 

واحــكام  تتعــارض  ســلع  او  بمــواد  لمتاجرتهــم 

 فــي 
أ
ســوا

أ
االســالم . وغالبــا مــا يواجهــون مــا هــو ا



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 138

حــال عــدم امتناعهــم عــن فعــل هــذا . اصحــاب 

ول المســحيين 
أ
محــال الخمــور ، فــي المقــام اال

 (1 فــي   . غالبــا  اســتهدفوا  قــد   ، واليزيدييــن 

ابريــل )11) ، صــرح محافــظ كربــالء ، امــال 

الدين الهر ، بانه »سوف يتخذ اجراءات قاسية 

بحــق محــال الخمــور« ، النهم »ينتهكون حرمة 

المدينــة« . بالرغــم مــن عــدم تســجيل اي محــل 

رســمي لبيــع الكحــول فــي المدينــة . اشــتكى عدد 

مــن الساســة بــان الحكومــة العراقيــة ال ترخــص 

يناقــش   . ببغــداد  المطاعــم  فــي  الكحــول  بيــع 

البرلمــان العراقــي احتماليــة حظــر الكحــول ، 

لكــن لــم يصــدر تشــريع رســمي بذلــك . 

احتــرام  فــي  يجابــي  االإ والتطــور  التحســن 

الدينيــة الحريــات 

و«زيــادة عــدد القــوات« 
أ
ان خطــة »SURGE« ا

التــي نفذتهــا القــوات المتعــددة الجنســيات فــي 

العــراق ، بالتنســيق مــع قيــادة عمليــات بغــداد 

، ســاهمت فــي تخفيــض المعــدل العــام العمــال 

العنــف فــي البلــد ، غلــى كل حــال ، ان االثــار 

الكبيــرة لهــذا التحســن كانــت بطيئــة المفعــول 

لتســري علــى االقليــات . علــى الرغــم مــن البيئــة 

ادارة  مــن  الحكومــة  تمكنــت  لكــن  الواهيــة ، 

العمليــات االمنيــة بطريقــة غيــر طائـفيــة ، مزيلــة 

الحريــات  تواجــه  التــي  الرئيســة  التحديــات 

الدينيــة فــي البلــد ومانحــة بذلــك فرصــة لنفســها 

فــي االماكــن  الظــروف بصــورة عامــة  لتحســين 

المعنيــة .

خــالل فتــرة كـتابــة التقريــر ، اخــذت الحكومــة 

 ، ســكانها  حمايــة  اجــل  مــن  المبــاردة  بزمــام 

البيئــة  فــي  عامــة  بصــورة  التحســن  وتوجيــه 

. منيــة 
أ
اال

الــوزراء  رئيــس  ارســل   ،  (11( اكـتوبــر  فــي 

الــى  الشــرطة  مــن  اضافيــة  فــرق  »المالكــي« 

الدينــة  ســكان  حمايــة  اجــل  مــن  الموصــل 

 ، االجراميــة  العمليــات  مــن  المســيحيين 

المليشــيات ، وقــوى القاعــدة فــي هــذه االماكــن 

التحقيقــات  بــدء  نفســه  الوقــت  فــي  معلنــا   .

مجلــس  »لجنــة  ســيس 
أ
وتا  ، الهجمــات  حــول 

 . حــداث 
أ
اال بمواكبــة  لتعنــي  الوطنــي«  االمــن 

التحســن االمنــي فــي الموصــل مكــن العديــد مــن 

المســيحيين المهجريــن مــن العــودة لمســاكنهم 

 .

تحســن الوضــع االمنــي فــي حــي الــدورة ببغــداد 

عائلــة   ((( بعــودة  ليســمح  مهــم  بشــكل 

بســبب  تهجيرهــم  تــم  الذيــن  مــن  مســيحية 

كنيســتان  نفت 
أ
اســتا  . العــودة  مــن  العنــف 

اشــورية  واحــدة   ، الحــي  هــذا  فــي  عملهمــا 

ارثذوكســية واخــرى كلدانيــة ، جنبــا الــى جنــب 

فــاد زعمــاء الكنائــس 
أ
مــع المدرســة الكلدانيــة . ا

هــذه  فــي  للخدمــة  كامــال  كان  الحضــور  بــان 

 . التقريــر  هــذا  كـتابــة  فتــرة  خــالل  الكنائــس 

تــم اعتبــار ميــالد المســيح عيــدا وطنيــا ، وفــي 

الداخليــة  وزارة  رعــت   ، ديســمبر )11)   (1
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العراقيــة عيــد الميــالد بشــكل عــام فــي بغــداد . 

الكلــدان  بطريــك  »دلــي«  الكاردينــال  دى 
أ
ا

قــداس عيــد الميــالد في ديركنيســة مريــم العذراء 

فــي حــي الكــرادة وســط بغــداد بحضور عمار عبد 

العزيــز الحكيــم ، العضــو البــارز فــي المجلــس 

االعلــى االســالمي العراقــي . 

كذلــك وفــرت الحكومــة الحمايــة االمنية الكاملة 

للكنائــس فــي عمــوم العــراق خــالل عيــد الفصح. 

ن 
أ
صــرح زعمــاء الصابئــة المندائييــن قائليــن بــا

الوضــع االمنــي قــد تحســن خــالل فتــرة كـتابــة 

التقريــر الــى الحــد الــذي مّكــن النــاس فــي بغــداد 

مــن اداء »مراســم الممعموديــة« دون حــوادث 
وذلــك فــي مــارس )11) فــي نهــر دجلــة بحضــور 

11) تابــع منهــم .

فــي الثــال مــن نوفمبــر )11) ، مــّرر مجلــس 

مجالــس  انتخابــات  قانــون  تعديــل  النــواب 

قليــات 
أ
لال مقاعــد   ( حفــظ  الــذي  المحافظــات 

فــي عمــوم البــالد ، ) فــي بغــداد )واحــد لــكل 

 (  ، المنداتئييــن(  والصابئــة  المســيح  مــن 

 ، المســيحيين  مــن  لــكل  )واحــد  نينــوى  فــي 

اليزيدييــن ، والشــبك( ، وواحــد فــي محافظــة 

البصــرة للمســيحيين . بالرغــم مــن هــذا القــدر 

مــن الضمــان لتمثيــل االقليــات فــي االنتخابــات 

المقاعــد  هــذه   ،  (11( ينايــر  فــي  المحليــة 

اقترحتهــا  مقعــدا  لـــ))  اختصــارا  كانــت  الســتة 

االمــم المتحــدة . عبــر عــدد مــن زعمــاء االقليــات 

مــن  التــي خصصــت  المقاعــد  بــان  باعتقادهــم 

قبــل االغلبيــة لهــم مــا كانــت اال عبــارة عــن شــيء 

منــوا بــه عليهــم وهــو عبــارة عــن منــاورة سياســية 

ال تضمــن تمثيــل الحجــم الحقيقــي لهــم . واكــد 

تســبب  المحــددة  المقاعــد  هــذه  بــان  اخــرون 

االربــاك والخلــط للناخبيــن ، بســبب ان عليهــم 

التصويــت لمرشــح وفــق  بيــن  امــا  يختــاروا  ان 

و التصويــت لمرشــح 
أ
هــذه المقاعــد المخصصــة ا

ضمــن التصويــت الطبيعــي )مــن غيــر المقاعــد 

المحفوظة( . تبدو ان هذه العوامل تســاهم في 

خفــض اقبــال ناخبــي االقليــات الــى االنتخابــات .

دائــرة  موازنــة  حجــم  مــن  الحكومــة  زادت 

االوقــاف غيــر االســالمية ، االمــر الــذي يســمح 

اماكنهــم  وحمايــة  لتجديــد  كاف  دعــم  بتوفيــر 

صحفيــة  لتقاريــر  اســتنادا   . المقدســة  الدينيــة 

، شــرعت الحكومــة فــي مشــروع تجديــد حــرم 

مرقــد »حســقيل« ، وهــو موقــع تراثــي يهــودي 

بــارز ، والــذي يرتــاده المســيحيين والمســلمين 

علــى حــد الســواء .اســتنادا لمــا قالــه المتحــدث 

الرســمي لــوزارة الســياحة ، »تهتــم الــوزارة بــكل 

رث عراقــي ، ســواء كان مســيحيا او يهوديــا او 
أ
ا

مــن اي ديــن« .

خــالل فتــرة كـتابــة التقريــر ، تحــدث قــادة مــن 

الحكومــة عــن حاجــة الشــعب للوحــدة ، بغــض 

مواجهــة  الجــل   ، الدينــي  االصــل  عــن  النظــر 

االرهــاب . وشــجبت الحكومــة عالنيــة حــوادث 

العنــف الطائـفــي وشــجعت مــرارا الوحــدة بيــن 

كــد 
أ
ا مــا  عــادة  اذ   . الدينيــة  المجتمــع  ــف  طوائـ



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 140

قــادة الحكومــة التزامهــم بمعاملــة عادلــة لــكل 

. المجاميــع الدينيــة واالثنيــات 

بريل )11) ، صرح الحزب االسالمي 
أ
في )) ا

العراقي ردا على مقتل ) مســيحيين في كركوك 

»نحــن كعراقييــن غيــر ســعداء ازاء الهجــوم علــى 

المواطنيــن المســيحيين فــي كركــوك االمــر الذي 

بريــاء مــن الذيــن لــم 
أ
ادى لمــوت ) مواطنيــن ا

 . وان الذيــن يرتكبــون هكــذا 
أ
يفعلــوا شــيء خطــا

فعــال يقصــدون بــث روح الفرقــة ، االنتقــام ، 
أ
ا

الشــعب  قطاعــات  بيــن كل  الالوحــدة  وحالــة 

مــن  التــي تتعايــش فيمــا بينهــا الكـثــر  العراقــي 

كيــد ان هــؤالء 
أ
االف ومــات الســنين ؟ بــكل تا

هــم اعــداء العــراق« . 

فــي )) ابريــل )11) ، صــرح النائــب الشــيعي 

لرئيــس جمهوريــة العــراق »عــادل عبــد المهدي« 

 ، مهــدد  العــراق  ـي  مســيحيـ موقــع  »ان  قائــال 

ويجــب ان ال يتــرك العــراق لوحــده فــي مواجهــة 

ذلــك. انهــا مهمــة جماعيــة .. المســيحيين هــم 

ان  نحتــاج  نحــن   . العــراق  مــن   
أ
يتجــزا ال  جــزء 

نســاعد العــراق ونســاعد المســيحيين كــي يبقــوا 

فــي العــراق«.

اعقــاب  فــي   ،  (11( اكـتوبــر   ((-(( للفتــرة 

نائــب  قــال   ، الموصــل  فــي  مســيحيين  قتــل 

رئيــس الجمهوريــة الســني »طــارق الهاشــمي« : 

»يقف العراقيين متضامنين مع المسيحيين ، 

يجــب ان تعــود كل العوائــل المهجرة لمســاكنها 

ويجــب ان يتــم حمايــة اماكــن عملهــم . يجــب 

ان يكــون للمســيحيين نفــس الحقــوق التــي لنــا« 

. ردا علــى قتــل المســيحيين فــي الموصــل فــي 

رســل رجــل الديــن الشــيعي 
أ
اكـتوبــر )11) ، ا

البــارز مقتــدى الصــدر ممثليــن عنــه مــن النجــف 

الــى بغــداد للقــاء زعمــاء الكنائــس والتعبيــر عــن 

حد النواب الذين بعثهم هو الشيخ 
أ
التضامن . ا

»مهنــد الكرعــاوي« ، يحمــل رســالة مــن الصــدر 

مفادهــا »نحــن ال نتــردد مــن االلتفــات الــى درعنــا 

البشــري الــذي يمثلــه اخواننــا المســيحيين« .

في )) من يوليو )11) ، صرح رئيس الوزراء 

نــوري المالكــي لوســائل االعــالم بصــدد دعمــه 

نرفــض  :«نحــن  فيــه  جــاء  العــراق  ـي  لمســيحيـ

نحــن   ، المســيحيين  اخواننــا  ضــد  التمييــز 

نشــدد رفضنــا التمييــز بيــن اي عراقــي واخــر ، 

بين المســلم واالخر ، بين المســيحي والمســلم 

، او بيــن مجموعــه اثنيــة واخــرى . فــي الحقيقــة 

، نحــن نفخــر بهــم ونحتاجهــم جميعــا . نحــن 

مســتعدون ان نوليهــم رعايــة خاصــة كــي يكونــوا 

كانــوا جــزء  انهــم  العــراق ، الســيما  فــي  دائمــا 

نفخــر  الــذي  الجميــل  العراقــي  الموزائيــك  مــن 

بــه . نحــن ال نبخــل بجهــد مــن شــانه ان يؤمــن 

بائهــم 
آ
ا موطــن  هــو  الــذي   ، للعــراق  عودتهــم 

واجدادهــم . ال تمييــز مطلقــا ولــن نتســامح مــع 

هــذه القضيــة« . 

في )) من يوليو )11) ، التقى رئيس الوزراء 

المالكــي بالبابــا »بنيدوكــت الســادس عشــر« فــي 

الفاتيــكان . ناقشــوا الوضــع االمنــي فــي العــراق ، 
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بمــا فيــه الوضــع الــذي يواجهــه المســيحيين فــي 

العــراق ، والحاجــة الــى حــوار وتنســيق جهــود 

 ، الدينيــة  والمجاميــع  ــف  الطوائـ جميــع  بيــن 

بضمنهــم االقليــات.

فــي )) مــن مــارس )11) ، منــح تعديل قانون 

صل 
أ
انتخابــات اقليــم كردســتان )) مقعــدا من ا

لتخصــص  االقليــم  برلمــان  فــي  مقعــدا   (((

 ، واالشــوريين  للكلــدان  خمســة   ، قليــات 
أ
لال

رمــن .
أ
خمســة للتركمــان ، وواحــد لال

فــي ديســمبر )11) ، اتخــذت حكومــة اقليــم 

كردســتان خطــوات لتشــجيع التســامح الدينــي 

هجــوم  »خــالل   . الكراهيــة«  »خطــاب  ونبــذ 

اســرائيل علــى قطــاع غــزة ، اســتخدم عــدد مــن 

خطبــاء المســلمين صــالة الجمعــه الجــل حــث 

ضــد  العنــف  باعمــال  القيــام  علــى  المســلمين 

 . اســرائيل  داعمــي  وضــد  اســرائيل   ، اليهــود 

كمــا انتقــدت بعــض الرســائل مظاهــر العقيــدة 

المســيحية ، كالزينــة المتزايــدة العيــاد الميــالد . 

لــذا حظــرت ســلطات اقليــم كردســتان )) امامــا 

مــن مســؤليته .

لحريــات  فــي مؤتمــر  فبرايــر )11) ،  فــي )) 

الزعمــاء  بممشــاركة  والتســامح  ديــان 
أ
اال

فــي  الموجــودة  المذاهــب  كل  مــن  الدينييــن 

اقليــم  وزراء  رئيــس  صــرح   . كردســتان  اقليــم 

ن 
أ
بــا نفخــر  برزانــي »نحــن  نيجرفــان  كردســتان 

اقليمنــا متنــوع االثنيــات واالديــان . نحــن عشــنا 

الكــرد ،   : بــل االف الســنين  ســوية لمــات ال 

تركمــان  الســريان ،  الكلــدان ،  االشــوريين ، 

يزيدييــن  مســيحيين،   ، مســلمين   ، عــرب   ،

التســامح  يعــد   . للمجتمــع  اخــرى  ومكونــات 

الدينــي رمــز للمجتمعــات الناجحــة والمتحضــرة 

... نحــن نســتطيع احتــرام تعاليــم ديننــا وتعاليــم 

االديــان االخــرى رغــم اختالفاتهــا . مــن المهــم 

نشــجع  ان  مســؤوليته  موقــع  مــن  وكل  علينــا 

المتبــادل ، واالنســجام  التعايــش  التســامح ، 

االثنــي والدينــي . نحــن نؤمــن بحريــة الشــعائر 

. ديــان« 
أ
اال لــكل  الدينيــة 

في )) نوفمبر )11) ، اعلن اقليم كردســتان 

الشــؤون  وزارة  ضمــن  خاصــة  دائــرة  افتتــاح 

الدينيــة يديرهــا مديــر عــام يزيــدي .

الجــزء الثالــث : مظاهــر االحتــرام المجتمعــي 

للحريــات الدينيــة

المحافظــة  االســالمية  المجاميــع  اســتمرت 

المجتمــع  علــى  الضغــط  بممارســة  والمتطرفــة 

ســالم 
أ
كــي يتفقــوا مــع معتقداتهــم ومفاهيمهــم لال

اثــرت علــى جميــع  مــن ان جهودهــم  بالرغــم   .

المواطنيــن ، كان غيــر المســلمين علــى وجــه 

الخصــوص ضعفــاء امــام هــذا الضغــط والعنــف 

وضعــف  قليــة 
أ
ا باعتبارهــم  حالتهــم  بســبب 

و االنتمــاء 
أ
الحمايــة التــي توفرهــا لهــم العشــيرة ، ا

 - الصابئــة   ، المثــال  ســبيل  علــى   . القبلــي 

فــي  ويعيشــون  قليــل  عددهــم   ، المندائييــن 

مجاميــع صغيــرة متباعــدة فــي البلــد ، اســتمر 
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تدفــق التقاريــر التــي تفيــد بتعرضهــم المســتمر 

 . ســالميين 
أ
اال المســلحين  قبــل  مــن  لضغــوط 

نفســهم  عــن  الدفــاع  علــى  وانهــم غيــر قادريــن 

 اساســي فــي 
أ
، حيــث ان »الالعنــف« هــو مبــدا

بادعــاء  المســلمين  الســنة  .اســتمر  ديانتهــم 

تعرضهــم للتمييــز بشــكل عــام طــوال مــدة اعداد 

التقرير ، زاعمين ان هذا بسبب حملة االنتقام 

المســتمرة التي يمارســها الشــيعه ضدهم بسبب 

النظــام  ابــان  المميــز والمفتــرض  الســنة  وضــع 

الســابق واضطهــاد الشــيعه ، وكذلــك بســبب 

المتمرديــن  بــان  مفــاده  الــذي  العــام  التصــور 

يتكونــون بشــكل عــام مــن المتطرفيــن الســنة 

ان  نفتــرض  حيــث  الســابق  النظــام  وعناصــر 

 . معهــم  يتعطفــون  الســنة  الســكان  اغلبيــة 

يــد 
أ
بالرغــم مــن ان بعــض الطائـفــة الســنية قــد ا

المســلحين ، لكــن هنــاك رفــض ســني واســع 

للقاعــدة فــي العــراق ودليــل ذلــك هــو مشــاركـتهم 

فــي الحكومــة ، واالنتخابــات المحليــة ومجالــس 

الصحــوة التــي تكافــح التمــرد . 

بشكل عام ، ان االقليات ممثلة بشكل ناقص 

، الســيما علــى مســتوى مجالــس المحافظــات ، 

حيــث انهــا تفتقــر التمثيــل الكامــل فــي مجالــس 

الحمايــة  فــرص  مــن  يحــد  بمــا   ، المحافظــات 

 . االقتصاديــة  والتنميــة  االمنيــة  الحكوميــة 

فــي  المحافظــات  مجالــس  انتخابــات  ســاعدت 

ينايــر )11) الــى حــد مــا فــي تحســين تمثيلهــم 

. غيــر المســلمين بشــكل خــاص المســيحيين 

واليزيدييــن ، شــكوا مــن اختزالهــم )تهميشــهم( 

مــن قبــل االغلبيــة المســلمة بســبب اختالفهــم 

الدينــي .

مارســها  التــي  التوظيــف  ممارســات  مــن  عــدد 

اعــداد مــن االغلبيــة المســلمة ، والهجمــات ضــد 

االعمــال التجاريــة لغيــر المســلمين ، الفســاد 

كان  عــام  بشــكل  القانــون  ســيادة  وضعــف   ،

غيــر  المجتمعــات  علــى  اقتصــادي  ضغــط  لــه 

المســلمة وســاهم فــي مغــادرة عــدد مهــم منهــم 

التــي يســكنها  القــرى  تقــع العديــد مــن   . للبلــد 

بيــن  عليهــا  متنــازع  مناطــق  فــي  اليزيدييــن 

العــراق  وحكومــة  كردســتان  اقليــم  حكومــة 

الخدمــات  ســوء  مــن  تعانــي  لذلــك  ونتيجــة 

البلدية الرئيســة ، بالرغم من ان حكومة اقليم 

كردستان ساعدت في سد بعض هذه الفجوات 

التــي يعانــون منهــا ، بضمنــه دفــع الرواتــب فــي 

الديانــة  صحــاب 
أ
ال المملوكــة  المــدارس  بعــض 

 . اليزيديــة 

مريكية 
أ
الجزء الرابع : سياسة الحكومة اال

التزمــت الحكومــة االمريكيــة بتعزيــز الحريــات 

مــع  وثيــق  بشــكل  تعمــل  واســتمرت  الدينيــة 

الحكومــة حــول هــذا الموضــوع باعتبــار ذلــك 

لتعزيــز  الراميــة  العامــة  سياســتها  مــن  جانــب 

حقــوق االنســان . المســؤولين االمريكييــن مــن 

وزارة الخارجيــة االمريكيــة ، الجيــش ، الســفارة 

وفــرق اعــادة االعمــار المحليــة )PRTs( تجتمــع 
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بشــكل منتظــم مــع ممثليــن عــن كل االديــان 

 ، البلــد  فــي  الموجــودة  االثنيــة  والمجاميــع 

بضمنهــم مجاميــع االقليــات ، وتســتمر بحــوار 

فعــال معهــم .

وزارة الخارجية االمريكية وكذلك الســفارة زادوا 

مــن اهتمامهــم لمجتمعــات االقليــات الدينية في 

البلــد . نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون 

الشــرق االدنــى والخــاص بالعــراق عكل كمنســق 

خــاص لمجتمعــات االقليــات فــي العــراق . 

المتحــدة  الواليــات  ســفير  وعمــل  شــارك 

ومستشــارها الخــاص بشــمال وجنــوب العــراق 

قليــات الدينيــة فــي مناطقهــم 
أ
مــع مجتمعــات اال

اعــادة  فــرق  مســؤولي  عمــل  حيــث  هنــاك. 

االعمــار ، الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

الجنســيات  متعــددة  والقــوات   ،)USAID(

فــي  والســفارة  الخارجيــة  موظفــي  مــع  جميعــا 

اثــار موظفــي  تثبيــت اهتمامــات االقليــات ، و 

مــع  فــي اجتماعاتهــم  الســفارة همــوم االقليــات 

. العراقيــة  الحكومــة  مســؤولي  كبــار 

عــام  الخارجيــة  العمليــات  مجلــة  بيانــات  وفــي 

 (1 صــرف  علــى  الكونغــرس  وافــق   ،  (11(

مالييــن دوالر كدعــم اقتصــادي غيــر مشــروط ، 

الجــل تمويــل مشــاريع ســهل نينــوى فــي العــراق 

 .

خــالل فتــرة كـتابــة التقريــر ، اســتعملت الوكالــة 

لتنفيــذ  االمــوال  الدوليــة  للتنميــة  االمريكيــة 

 ، ضعيــف  بتمويــل   ، نينــوى  فــي  مشــاريع 

لتســتفيد منهــا البنــى التحتيــة فــي مناطــق وجــود 

مجتمعــات االقليــات . فريــق اعــادة اعمار نينوى 

قــد اخــذ زمــام المبــاردة وطلــب امــوال اضافيــة 

الموازنــة  ضمــن  دوالر  مالييــن   (1 بـــ  تقــدر 

التكميلية للسنة المالية لعام )11) ، بشكل 

ساســي مــن خــالل صنــدوق االســتجابة الطارئــة 
أ
ا

عمــار )QRF( لتمويــل مشــاريع 
أ
لفــرق اعــادة اال

تخــدم مجتمعــات االقليــات المحليــة .
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المستخلص: 

عالقــة  وجــود   
ً
مفترضــا البحــث  هــذا  تــي 

أ
يا

ســببية بيــن ظاهــرة الجريمــة والبيئــة الحضريــة 

للشــوارع التجاريــة مــن خــالل مــا تقدمــه هــذه 

البيئــة مــن عوامــل )فــرص( لحدوثهــا و مغريــات 

بهــا.  تســهيالتللقيام  و 

و قــد ركــز البحــث فــي دور التخطيــط الحضــري 

فــي  ثيرهــا 
أ
تا كيفيــة  و  المعمــاري  والتصميــم 

خلقالبيئــة الحضريــة للشــوارع التجاريــة ومــن 

جــرام 
أ
اال معــدالت  زيــادة  فــي  البيئــة  تلــك  اثــر 

و مــا يجاورهــا مــن المحــالت 
أ
فــي تلكالشــوارع ا

منطقــة  التجــاري  الشــارع  معتبــرا   , الســكنية 

مــن  للجريمــة  المناطقالجاذبــة  مــن  و 
أ
ا فرصــة 

متعــدد  و  مهمــا   
ً
حضريــا  

ً
فضــاءا كونــه  خــالل 

االســتعماالت فــي المدينــة , واثــر ســمات ذلــك 

الفضــاء الحضــري علــى تولــد الجريمــة مــع بيــان 

ثــم  مــن  و  ذلــك  إلــى  شــارت 
أ
ا التــي  الدراســات 

بيــان عواماللفرصــة التخطيطيــة فــي الشــوارع 

 . الجريمــة  لحــدوث  التجاريــة 

الوصفــي  بالتحليــل  البحــث  تنــاول  قــد  و 

المشــاكل التخطيطيــة والتصميميــة التي تعاني 

منهــا الشــوارع التجاريــة فــي مدينــة بغــداد مــن 

جــراء التحضــر الســريع و الغيــر مــدروس و اثــره 

تلكالشــوارعو  فــي  الجريمــة  معــدل  زيــادة  فــي 

 علــى المحــالت الســكنية التــي 
ً
تاثيــر ذلــك ســلبيا

تقبــع خلفهــا .

المقدمة :

فــي  موغلــة  إنســانية  ظاهــرة  الجريمــة  تعــد 

القــدم وعلــى مــدى التاريخاإلنســاني و تراكماتــه 

اإلجرامــي  الســلوك  ظهــر  حضاراتــه  وتباعــد 

و  العــرف  حــدود  عــن  جانــح  و  مخــل  كـفعــل 

مشــروطبزمان  غيــر  الدينــي  الــوازع  و  القانــون 

مزيجــا  اغلبهــا  مثــل  شــتى  بدوافــع  و  مــكان  و 

ماديــة  و  وعوامالجتماعيــة  بيئيــة  لقــوى 

بنــوازع  محــدود  كونهــا  مــن  كـثــر 
أ
ا متفاعلــة 
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مــع  و  اإلجراميــة  صلةبالشــخصية 
أ
متا بشــرية 

ثيــر التحضــر و التحوالتاالجتماعيــة 
أ
تصاعــد وتا

خــذت هــذه الظاهــرة المريضــة 
أ
و االقتصاديــة ا

لمخــاوف  النفســي  الهاجــس  باالضطرادمثقلــة 

الحضريــة  الحيــاة  علــى  قائمــة  صبغــة  ضفــت 
أ
ا

الظواهــر  ن 
أ
شــا نها 

أ
وشــا  , صفوهــا  عكــرت  و 

فــردت العلــوم 
أ
خــرى التــي اعتلــت المجتمــع ا

أ
اال

 الســتجالئها وفــك 
ً
 واســعا

ً
اإلنســانية لهــا مجــاال

تعقيدهــا . فظهــرت نظريــات فــي علــم النفــس 

اســتقصاء  فــي  راء 
أ
وا  

ً
طروحــا تقــدم  واالجتمــاع 

بالمجتمــع  وعالقتهــا  اإلجراميــة  الشــخصية 

إلــى نظريــات مكانيــة دايكولوجيــة ودراســات 

جغرافيــة وتحليــل لمناطــق اجتماعيــة تبحــث 

نمــاط 
أ
وا للجريمــة  المكانــي  الموضــع  فــي 

حقيقــة  إلــى  مســتنده  بــه  المرتبطــة  الســلوك 

 تجــري 
ً
 جامــدا

ً
ن المــكان لــم يعــد كيانــا

أ
مفادهــا ا

 ذات 
ًً
دوات الهندســية ترســم خطوطــا

أ
عليــه اال

المعنــى  مــن  مجــردة  شــكال 
أ
وا ثالثيــة  بعــاد 

أ
ا

معماريــا  بنــاءا  بالنهايــة  لتخــرج  اإلنســاني 

المــكان  صبــح 
أ
ا بــل   , والعمــل  اإليــواء  جــل 

أ
ال

مضمونيــه  بفضــل   
ً
ومتحــوال  

ً
متحــركا  

ً
وجــودا

بحاجاتــه ودوافعــه ومخاوفــه  اإلنســاني  البعــد 

تــون واحــد يضــاف 
أ
ا فــي  المــة لتنصهــر كلهــا 

آ
وا

بالبنــاء  مــا يعــرف  إلــى اإلبعــاد الماديــة مكونــا 

المكانــي – االجتماعــي للبيئــة الحضريــة , ولقــد 

هميــة علــى دراســة 
أ
ســبغ التخطيــط الحضــري ا

أ
ا

االجتماعيــة  الدراســات  ن 
أ
شــا نه 

أ
شــا الظاهــرة 

جــرام 
أ
اال علــم  فــي  جديــدا  فتحــا  مشــكال 

اســتغالل  علــى  ومركــزا   )Criminology(

لنشــاطه  داة 
أ
كا الحضــري  للمــكان  المجــرم 

اهــم  احــد  التجاريــة  الشــوارع  اإلجرامــي وتعــد 

بمثابــة  وهــي  المدينــة  فــي  الحضريــة  ماكــن 
أ
اال

شــرايينها النابضــة ونظــرا لطبيعــة هــذه الشــوارع 

وتنــوع فعالياتهــا وصعوبــة الســيطرة عليهــا فقــد 

ماكــن الحضريــة لممارســة 
أ
هــم اال

أ
صبحــت مــن ا

أ
ا

البحــث  هميــة 
أ
ا جــاءت  هنــا  ومــن  الجريمــة 

كمحاولــة الســتقصاء اثــر الشــوارع التجاريــة فــي 

 . الجريمــة  ظاهــرة  زيــادة 

مشكلة البحث :

 تكمــن المشــكلة فــي وجــود عالقــة غيــر واضحــة 

والمتغيــرات  واالجــرام  العنــف  ظواهــر  بيــن 

االجتماعيــة والعمرانيــة والمكانيــة فــي الشــوارع 

علــى  تســاعد  فرصــة  كعوامــل  تبــرز  التجاريــة 
لظهــور  محفــزة  عوامــل  و 

أ
ا الجريمــة  ارتــكاب 

المناطــق  تلــك  فــي  المنحــرف  الســلوك 

يســتوجب دراســتها ووضــع التحليــل المناســب 

لهــا . 

هدف البحث :

يهــدف البحــث الــى بيان بيئة التعرض للجريمة 

باعتبارهــا  بغــداد  فــي  التجاريــة  الشــوارع  فــي 

ومحاولــة  الفرصــة(  مناطــق   ( جــذب  مناطــق 

الوصــول الــى منهجيــة وصفيــة لبيــان العالقــة 
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ومعــدالت  المؤثــرة  العوامــل  بيــن  الســببية 

االجــرام فــي تلــك المناطــق . 

فرضيــة البحــث : يفتــرض البحــث وجــود عالقــة 

معــدالت  ارتفــاع  بيــن  وقويــة  واضحــة  ســببية 

بغــداد  فــي  التجاريــة  الشــوارع  فــي  الجريمــة 

وبيــن مشــاكلها التخطيطيــة والعمرانيــة والتــي 

تولــد خلــال واضحــا فــي بيئتهــا الحضريــة . 

البحــث  منهجيــة  تتضمــن   : البحــث  منهجيــة 

اعتمــاد المنهــج الوصفــي والســببي فــي كشــف 

جــرام 
أ
اال معــدالت  بيــن  العالقــة  وتحديــد 

الشــوارع  فــي  الحضــري  التنظيــم  ومتغيــرات 

 . التجاريــة 

هيــكل البحــث : لقــد جــاء البحــث فــي فصليــن 

اثنيــن :-

ول : االرتبــاط الســببي 
أ
حيــث تنــاول الفصــل اال

الحضريــة  البيئــة  وطبيعــة  الجريمــة  بيــن 

نــواع مــن 
أ
للشــوارع التجاريــة مبينــا إن هنــاك ا

الفراغيــة  والتكوينــات  الفضائيــة  التعبيــرات 

والتــي   . المعماريــة  والتصاميــم  والمخططــات 

التجاريــة  للشــوارع  الحضريــة  البيئــة  تشــكل 

المجرميــن  نشــاطات  تحفــز  ان  شــانها  مــن   ,

 . باقتحامهــا  وتغريهــم 

وتنــاول الفصــل الثانــي : المشــاكل التخطيطيــة 

ثرهــا 
أ
والتصميميــة لشــوارع بغــداد التجاريــة وا

فــي زيــادة معــدالت الجريمــة . متنــاوال تحليــل 

المشــاكل الحضريــة لتلــك الشــوارع . 

وقد خلص البحث الى جملة من االستنتاجات 

والتوصيات التي انتهى اليها البحث 

الفصل االول

االرتبــاط الســببي بيــن الجريمــة وطبيعــة البيئــة 

الحضريــة للشــوارع التجاريــة

التمهيد : 

ان االمتــداد العمرانــي فــي المدينــة مــن عدمــه 

مــن  مكانيــة  بعالقــات  االشــكال  عــن  يعبــر 
التجــاري  االســتعمال  تــي 

أ
ويا المدينــة  ارض 

رض فيهــا , اذ 
أ
 مــن اســتعماالت اال

ً
 مهمــا

ً
جانبــا

واالجتماعيــة  العمرانيــة  مضامينــه  تتداخــل 

إلبــراز  بعضهــا  مــع  والســلوكية  واالقتصاديــة 

هــذا  فــي  الحيويــة  للعالقــات  العــام  النســق 

التنظيــم المكانــي . لقــد وصفــت المدينــة لمــدة 

و 
أ
طويلــة علــى إنهــا نظــام اجتماعــي واقتصــادي ا

ثيــره علــى تفاعــالت 
أ
بمفهــوم سياســي انعكــس تا

نشــطة ومــا ظهــر مــن 
أ
فــراد والمؤسســات واال

أ
اال

 . عمارتهــا  وهندســة  فيهــا  االرض  اســتعماالت 

الحضريــة  البيئــة  حــول  البحــوث  فــان  وعليــه 

هميــة وجــود التوافــق بيــن جانبيــن 
أ
ركــزت علــى ا

للشــوارع  العمرانــي  الشــكل  وهمــا  ساســيين 
أ
ا

معماريــة  تراكيــب  مجــرد  ليســت  التجاريــة 

ــف إنســانية وجماليــة فحســب بــل  تــؤدي وظائـ

تخلــق:-  ان  يمكــن 

ســلوك  يكــون  كـفــوءة  اجتماعيــة  بيئــة   -(

 . ســويا  فيهــا  االنســان 

فيهــا  تظهــر  كـفــوءة  غيــر  اجتماعيــة  بيئــة   -(
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بظهــور  المقتــرن  االجتماعــي  والتفــكك  العزلــة 

االمــراض االجتماعيــة والتوتــرات فــي االنســاق 

البيئيــة . 

مفاهيم في الجريمة :

تعريف الجريمة :-

مفهــوم  ايضــاح  حاولــت  عــدة  تعاريــف  وردت 

ظهورهــا  ارتبــط  ظاهــرة  بوصفهــا  الجريمــة 

. تمدنــه  وعناصــر  باالنســان 

كل  نهــا 
أ
با  (( عرفــت  القانونيــة  الناحيــة  فمــن 

فعــل وامتنــاع عــن فعــل صــادر عــن االنســان 

 (( كمــا عرفــت 
ً
 جنائيــا

ً
لــه عقابــا يقــرر القانــون 

طريــق  عــن  الشــارع  يحضــره  امــر  كل  نهــا 
أ
با

لحــق   
ً
اســتغالال يقــع  لــم  اذا  الجنائــي  العقــاب 

)(( الواجــب.  داء 
أ
بــا

الجريمة الحضرية :-

وهــي جرائــم الحضــر وترتفــع نســبتها فــي المــدن 

بنســبة كبيــرة نتيجــة الزيــادة التحضــر الســريع , 

وممــا يســاعد فــي نشــوء الجريمــة الحضريــة فــي 

المــدن هــو عــدم التــزام المخططــات االساســية 
بالجانــب االمنــي كـثيــرا ))(

نهــا 
أ
فــي حيــن يعرفهــا شــيميد ) Schemed( با

تلــك الجرائــم التــي تكــون انتقائيــة المــكان فــي 

حدوثهــا وتفضــل فــي انتقائهــا المــدن والمناطــق 

عوامــل  لوجــود  نتيجــة  والصناعيــة  الحضريــة 

التغييــر  عمليــات  مــن  ناتــج  اكـثرهــا  تجتذبهــا 

تغييــر  يصاحبــه  الــذي  والعمرانــي  الحضــاري 

اقتصــادي واجتماعــي وهــذا مــا تشــهده اغلــب 

لعمليــات  نتيجــة  والغربيــة  االمريكيــة  المــدن 

والتكنولوجــي))(  الثقافــي  والتطــور  التحضــر 

التصاميــم والمخططــات الحضريــة والعمرانيــة 

ثرهــا فــي العالقــات االجتماعيــة 
أ
فــي المدنيــة وا

فــراد المجتمــع :-
أ
ا بيــن 

و الشارع التجاري 
أ
ان الطابع المعماري للموقع ا

و النســق المعمــاري , مــا 
أ
و مــا يســمى بالطــراز ا

أ
ا

هــو اال نتيجــة طبيعيــة لعــدة عوامــل مشــتركة 

بودقــة  فــي  مصهــورة   , بعضهــا  مــع  ومتفاعلــة 

االنتفــاع الكامــل مــن المبنــى , واســاليب البنــاء 

و المنطقــة 
أ
, ومــواد االنشــاء , وطبيعــة االقاليــم ا

, ثــم العــادات والتقاليــد , فضــال عــن العوامــل 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والروحيــة . 

ـ النظريــة االولــى : تدعــو الــى ان شــكل المدينــة 

 , االســاس  العنصــر  هــو  ونســيجها  العربيــة 

وان المحافظــة عليــه هــو جــزء مــن اســتمرارية 

غيــر  العربيــة  المدينــة  اصالــة  علــى  المحافظــة 

ان  حيــث   , عمليــة  ليســت  النظريــة  هــذه  ان 

العوامــل االساســية المكونــه لمجتمــع المدينــة 

مســتمر  تغييــر  فــي  هــي  ومتطلباتــه  العربيــة 

وعليــه فــان طبيعــة تكويــن المدينــة يتبــع ذلــك 

التغييــر وبالتالــي فــان شــكلها ونســيجها يكــون 

غيــر ثابــت مــع مــرور الزمــن . 

ـ النظريــة الثانيــة : تنظــر الــى المدينــة العربيــة 
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علــى إنهــا تفاعــل مســتمر بيــن حيــاة االنســان 

للمجتمــع  الثقافــي  والمحتــوى  ومتطلباتــه 

النســيجي  المدينــة  شــكل  فــان   , العربــي 

الحضــري مرتبــط بصــورة اساســية مــع المحتــوى 
و تطــور 

أ
ي عمليــة تغييــر ا

أ
الثقافــي للمجتمــع فــا

فــي  تغييــر  عمليــة  حــدوث  الــى  تــؤدي  ثقافــي 

عمليــة  فــان  ولهــذا  المدينــة  شــكل  طبيعــة 

ي جــزء مــن المدنيــة يكــون بالضــرورة 
أ
تطــور ا

تابــع مــن سلســلة مــن التغيــرات فــي المحتــوى 

الثقافــي للمجتمــع العربــي , وبذلــك تكــون هــذه 

االولــى. مــن  واعــم  اشــمل  النظريــة 

نوعيــة  يعكــس  للمدينــة  الحضــري  فالنســيج 

المجتمــع  افــراد  بيــن  االجتماعيــة  العالقــات 

فنجــد االختالفــات واضحــة بيــن منطقــة واخرى 

ففــي المناطــق التقليديــة تســود عالقــات قويــة 

بيــن افــراد المجتمــع وتقــل نســبة الجريمــة فيهــا 

تضعــف  الحديثــة  المناطــق  فــي  نجــد  بينمــا   ,

المجتمــع وتــزداد نســبة  افــراد  بيــن  العالقــات 
)((. الجريمــة 

مثالــه فــي مــدن 
أ
والشــارع التجــاري فــي بغــداد كا

العالــم يعانــي مــن زيــادة مطــردة فــي معــدالت 

العمرانــي  للنمــو  نتيجــة  الجريمــة  حــدوث 

فــي  المســتمر  والتغيــر   , الكبيــر  والســكاني 

هيكلــة الفضــاءات العمرانيــة فيــه ومــا رافقــه مــن 

دت الــى زيــادة هــذه المعدالت 
أ
عوامــل متنوعــة ا

وزيــادة كلــف مكافحتهــا . 

العوامل التخطيطية والجريمة 

تؤثــر مباشــرة   , ام ال  كانــت  البيئــة محليــة  ان 

توفيــر  يمكنهــا  اذا  االنســاني  الســلوك  علــى 

المنــاخ  تهيــئ  قــد  التــي  العوامــل  مــن  الكـثيــر 

ال  فالجنــاة   , الجرائــم  انــواع  مختلــف  لتزايــد 

يقدمــون علــى ارتــكاب افعالهــم اال بعــد وضــع 

التــي  المعلومــات  صــور  وفــي  الالزمــة  الخطــة 

نفســهم عــن 
أ
و با

أ
يحصلــون عليهــا مــن اعوانهــم ا

اماكــن الجريمــة ونوعيــة االبنيــة مــن الداخــل 

يرومــون  التــي  العامــة  الفضــاءات  و 
أ
ا والخــارج 

ودراســة   , فيهــا  الجريمــة  افعالهــم  ارتــكاب 

موقعهــا والطــرق التــي يمكــن الهــرب منهــا بعــد 

وضعيــة  دراســة  وكذلــك   , الجريمــة  ارتــكاب 

والممــرات  والمنافــذ  والشــبابيك  االبــواب 

وعــدد االشــخاص الذيــن يحتاجونهــم الرتــكاب 

مغادرتهــم  ووقــت  تواجــد  ومحــل   , الجريمــة 

وتواجدهــم فيهــا وغيــر ذلــك مــن المعلومــات 
الجريمــة.))( ارتــكاب  تســهل  التــي 

ومــن هــذا يســتدل علــى ان الجنــاة اليقومــون 

بارتــكاب جرائمهــم اال بعــد مشــاهدات ميدانيــة 

ووضــع خطــط لتنفيذهــا ويحصلــون علــى هــذه 

و بواســطة اعوانهــم . 
أ
نفســهم ا

أ
المعلومــات امــا با

ويســتخدم الجنــاة االبنيــة والمســاحات الفارغــة 

وانطــالق  كبــؤر رصــد  الشــارع  و 
أ
ا الموقــع  مــن 

االحيــان  بعــض  وفــي  الحاجــة  عنــد  واختفــاء 
المجرميــن.))( تجمــع  اماكــن  تصبــح 

بيــن االحــداث الجرميــة  وهنــا تتضــح العالقــة 
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المدينــة  فــي  الحضريــة  المناطــق  وتخطيــط 

ومنهــا الشــوارع التجاريــة فالتخطيط العشــوائي 

غيــر المــدروس يعمــل علــى ظهور بؤر اســتقطاب 

بعملياتــه  ويســتغلها  المجــرم  منهــا  يســتفيد 

التصاميــم  ذلــك  مــن  يســتثنى  وال  االجراميــة 

توضــع  التــى  للمــدن  الحديثــة  والمخططــات 

االجتماعيــة  البيئــة  معــه  تتحقــق  ال  بشــكل 

 . للســاكنين  المالئمــة 

لمســاهمات   
ً
صــورا لنــا  تقــدم  اليــوم  مدننــا  ان 

كبيــرة موضوعــة مــن صنفــي التصميــم الحضــري 

 self conscious design التصميــم الواعــي ,

 un- self conscious والتصميــم غيــر الواعــي

البيئــة  علــى  ثيــر 
أ
تا منهمــا  desighولــكل 

الحضريــة))(

مفهوم الشارع التجاري كـفضاء حضري :-

 مــن 
ً
يعتبــر الشــارع التجــاري فــي المدينــة واحــدا

تلــك  تكــون  التــي  الحضريــة  الفضــاءات  اهــم 

يقصــده   
ً
مكانــا تغيــر  انــه  الــى   

ً
نظــرا  . المدينــة 

عــدد كبيــر مــن النــاس علــى اختالفهــم واختالف 

مقاصدهــم فمنهــم مــن يقصــده لغــرض التســوق 

ومنهــم مــن يقصــده لغــرض الترفيــه ومنهــم مــن 

يقصــده الجــل المــرور فقــط ... الــــخ .

 : مراحــل  عبــر  تاريخيــا  الفضــاء  تكــون  لقــد 

فالحمايــة  االنتمــاء  ثــم  الوجدانيــة  هــي مرحلــة 

ترتبــط  ســمات  فضــاء  ولــكل  وى 
أ
والمــا

الــذي يتركهفــي النفــس البشــرية ,  باالحســاس 

ومــدى ارتبــاط ذلــك بالمقيــاس االنســاني , فقــد 

 يعطــي االحســاس بالضيق 
ً
يكــون الفضــاء ضيقــا

واالنعزاليــة والخصوصيــة واالمــان وقــد يكــون 

 يمتــاز بالســكينة والهــدوء . وقــد يكــون 
ً
طبيعيــا

و 
أ
ا  بحيــث يعطــي االحســاس بالضيــاع 

ً
متســعا

االنطــالق والفخامــة , وقــد يكــون الفضــاء مــن 

 
ً
و شــبة مقفــل , منتظمــا

أ
 ا

ً
ناحيــة الشــكل مقفــال

و 
أ
ا  ,  

ً
مســتقيما و 

أ
ا  

ً
متموجــا  , منتظــم  غيــر  و 

أ
ا

)((.  
ً
متكســرا

 لــوال وجــود االنســان الــذي 
ً
والفضــاء يعــد خاويــا

اليــه معالــم   ويضفــي 
ً
 اساســيا

ً
يلعــب فيــه دورا

الحيويــة لذلــك فــال بــد مــن التعامــل مــع الفضــاء 

تفاعــل  ومــدى  باالنســان  اســاس عالقتــه  علــى 

التكوينــات  خــالل  مــن  بيئتــه  مــع  االنســان 

و 
أ
ا المبنــى  مســتوى  علــى   

ً
ســوءا الفضائيــة 

المدنيــة  اطــار  فــي  و 
أ
ا المبانــي  مــن  مجموعــة 

ككل فهــو يمثــل احــدى البنــى التــي تعبــر عــن 
العالــم.))( فــي  وجودنــا 

والفضــاء الحضــري بالمفهــوم العــام هــو انتــاج 

شــكل  ويعتمــد  الفــراغ  فــي  الكـتــل  عالقــات 

ثيراتــه البصريــة والنفســية 
أ
الفضــاء وحجمــه وتا

وضــوح  وان  المحيطــة  المبانــي  طبيعــة  علــى 

للتكويــن  والجماليــة  الهندســية  الخصائــص 

اســتيعابه  علــى  االنســان  تســاعد  الفضائــي 
)(1 واستســاغته.)

التجــاري  الشــارع  ومنــه  الحضــري  والفضــاء 

 الجتمــاع النــاس , لــذا فهــو ليــس 
ً
يمثــل مكانــا
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 في المدنية فحســب , 
ً
 يشــغل مكانا

ً
 ماديا

ً
ضيرا

بــل انــه يحمــل معــان تعبيريــه روحيــه وطبيعيــه 

االهميــة  مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  واقتصاديــة 

 مــن 
ً
حيــث يســتوعب الفضــاء الحضــري طيفــا

حــال  واقــع  يمثــل  التــي  االنســانية  الفعاليــات 

الحيــاة اليوميــة لالفــراد مثــل النقــل والتســويق 

والترفيــه , وغيرهــا مــن الفعاليــات االجتماعيــة 

ثيــر كبيــر علــى طبيعــة 
أ
المختلفــة ولهــذا كلــه تا

ســلوك االنســان عنــد وجــوده فــي هــذا الفضــاء 

هــذا  ومــن  التجــاري  الشــارع  و 
أ
ا الحضــري 

الســلوك هــو الســلوك االجرامــي حيــث يمثــل 

هــذا النــوع واالختــالط مــن الفعاليــات فيمــا اذا 

االجرامــي  للســلوك   
ً
دافعــا مــدروس  غيــر  كان 

خاصــة وانــه يمثــل فضــاءا عامــا لمختلــف انــواع 

النــاس . 

 مهمــا وخطــوة 
ً
ويمثــل التصميــم الحضــري جــزءا

متقدمــة فــي عمليــة التخطيــط الحضــري , فهــو 

الكـتــل  لتكويــن  الثالــث  البعــد  مــع  يتعامــل 

المكانيــة  الهويــة  تحديــد  بهــدف  والفضــاءات 
ورســم مالمــح الشــخصية للفضــاء الحضــري)))(

مختلــف  مــع  التصميــم  يتعامــل  حيــث 

مســتوى  مــن  الفضائــي  التنظيــم  مســتويات 

المــكان  وتصميــم  بالفضــاء  الكـتلــة  عالقــة 

وترابطــات  الفضائيــة  العالقــات  مســتوى  الــى 

وتشــكيل   , والمســتقرة  الحركيــة  الفضــاءات 

. والخاصــة  العامــة  الفضــاءات 

ولمــا لخصائــص الفضــاء مــن اهميــة فــي تعريــف 

اســتدعائه  ومــدى  مالمحــه  ورســم  هويتــه 

المفيــد  فمــن  درئهــا  و 
أ
ا الجرميــة  لالحــداث 

التطــرق الــى المفــردات التــي تســهم فــي رســم 

المميــزة.  بســماته  الفضــاء 
التجــاري  للشــارع  االساســية  الخصائــص 

-:  ) )كـفضــاء 

بيــن حجــم  العالقــة  تنظيــم  :- وهــو  المقيــاس 

الفضــاء ) عــرض الشــارع وارتفــاع االبنيــة ( مــع 

حجــم االنســان وعلــى اســاس المقيــاس تتحــدد 

قــدرة المشــاهد االســتيعابية واالدراكيــة للصــورة 

اساســيات  مــن  هــو  والمقيــاس   , الحضريــة 
)(((. بالمــكان  االحســاس  تكويــن 

 ,  ) الفضــاء   ( الحــاوي  بيــن  العالقــة  تبعــث 

علــى   ) واحساســيه  االنســان   ( والمحتــوى 

 , نينــة 
أ
والطما االمــان  و 

أ
ا بالضيــق  الشــعور 

 . النفــور  و 
أ
ا واالنتمــاء  التواضــع  و 

أ
ا التســلط 

ابعــاد  بيــن  العالقــة  يمثــل  )))(التناســب:- 

و الشــارع االفقيــة والعمودية 
أ
الفضــاء الحضــري ا

, والعالقــة بيــن االجــزاء والــكل الــذي يحتويهــا 

وتنتــج العالقــات بيــن االبعــاد معانــي يفتــرض 

و يحتســبها وترمــز هــذه 
أ
ان تصــل الــى االنســان ا

العالقــات الــى االبعــاد االنســانية فــي تناســبها 
)(((. المتــوازن 

للعمــارة  االساســي  الفعــل  ان   -: االنغالقيــة 

البيئــة  بوجــه  واالنغــالق  االحاطــة  هــو 

الخارجية.)))(وتعنــي االنغالقيــة درجــة االحاطة 

كالجــدران  لــه  والمحــدد  للشــارع  الفيزياويــة 
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توفــر  التــي  الرمزيــة  والحواجــز   , الحواجــز  و 
أ
ا

 . والخــارج  الداخــل  مــن   
ً
بصريــا  

ً
تداخــال

تحديد الهوية المكانية للشارع التجاري :-

للشــكل  الفيزيائيــة  الخصائــص  تعــد  لــم 

واللــون  والتــوازن  والتناســب  كالمقيــاس 

علــى  قــادرة  بمفردهــا  والتجانــس  والوحــدة 

البيئــة  ضمــن  التوجيــة  مشــاكل  حــل 

حجــم  التســاع  نتيجــة  المعاصــرة  الحضريــة 

بهــا  المشــتركين  وكـثــرة  التصميميــة  المشــكلة 

ســكان  مــن  مســتعملين  و 
أ
ا المصمميــن  مــن 

.)(( ( لمدينــة ا

وان عمليــة تحليــل الصــورة الذهنيــة تتــم مــن 

خــالل ثالثــة عوامــل اساســية وهــي :- تعريــف 

النســيج  و 
أ
ا البيئيــة والهيــكل  الهويــة  االنســان 

والمعنى الكامن وراء العناصر المادية وحددت 

التــي  الفيزياويــة  البيئــة  دراســة اخــرى عناصــر 

توثــر فــي الســلوك ثالثــة عناصــر هــي : الحــدود 

ومناطــق التجمــع والعناصــر المعبــره والهويــة 

ويتكامــل   . المــكان  تعريــف  اساســيات  احــد 

تعريــف  خــالل  مــن  المكانيــة  الهويــة  تحديــد 

االنســان لحــدوده ) الفضائيــة – الوجوديــة ( 

فــي الوســط الــذي يكــون فيــه فــاذا كان االنســان 

 متباينــة لالماكــن التــي تكــون عامــة 
ً
يمتلــك قيمــا

فــي ســلوكياته ومواقفــه فــال  وخاصــة تنعكــس 

بــد ان يعكــس المــكان بخصائصــه التصميميــة 

هــذه القيــم . 

الحضريــة  البيئــة  بســمات  الجريمــة  عاقــة 

المدينــة  فــي  التجاريــة  للشــوارع 

االساســي  المحــدد  هــي  الحضريــة  البيئــة  ان 

للســلوك مــن ناحيــة اجبــار البيئــة االجتماعيــة 

ضمــن  ياتــي  وهــذا  الســلوك  مــن  نــوع  علــى 

مباشــرة  عالقــة  مــن  لهــا  لمــا  البيئيــة  الحتميــه 

بمتغيــرات التنظيــم المكانــي للبيئــة التجاريــة 

شــكل  تغييــر  ان  تعتقــد  التقليديــة  فالنظــرة 

المــدن  فــي  التجاريــة  الشــوارع  فــي  المبانــي 

ســلوك  فــي  رئيســي  تغييــر  الــى  ســيؤدي 

و نقــص التفاعــل االجتماعــي 
أ
االنســان وزيــادة ا

التــي  االجتماعيــة  االمــراض  ظهــور  ثــم  ومــن 

فــي المدينــة  لقــد حصلــت  تتصدرهــا الجريمــة 

المعاصــرة تغيــرات كبيــرة فــي شــكلها العمرانــي 

وخاصــة فــي شــوارعها التجاريــة بفعــل ظاهــرة 

الهجــرة ومــا رافقهــا مــن الطلــب المتزايــد علــى 
الخدمــات وفــرص العمــل . ممــا ادى الــى ظهــور 

التوتــرات الفرديــة والجماعيــة وتعقــد العالقــات 

الســكانية  الســيطرة  ومقــدار  االجتماعيــة 

بيــن  االجتماعيــة  الروابــط  لضعــف  ونتيجــة 

النــاس وظــروف الســكن المزدحــم اصبــح مــن 

المنحرفيــن  ومعرفــة  الغربــاء  تمييــز  الصعــب 
االخــر.)))( بعضهــم  يجهلــون  النهــم 

ثيــر 
أ
ويشــير ) Meclinto & Avison ( الــى تا

التطــور العمرانــي ومظاهــر التحضــر فــي اطــراد 

مــدن  ســت  الــى  الحضريــة  الجريمــة  معــدالت 

انكليزيــة شــهدت تطــورا عمرانيــا تمثــل باعــادة 
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تطبيق )Zoning( اســتعماالت االرض وتغيير 

قوانيــن البنــاء . 

ان النظــام الفضائــي فــي الشــوارع التجاريــة لــه 

لتلــك  الكـتلــي  التشــكيل  رســم  فــي  كبيــر  دور 

الفضائــي  فالنســق  المــدن  فــي  المجمعــات 

للمــكان كصــورة منعكســة فــي الحيــز الجغرافــي 

هــي  العمرانيــة  والبيئــة  االجتماعــي،  للنســق 

الجيــد  والتصميــم  االجماعــي  للتفاعــل  مجــال 
)(((.

ً
دائمــا مرغــوب 

 )Osomand ( وفــي ضــوء هــذا التوجــه حــدد

التفاعــل  بحســب  الفضــاءات  مــن  نوعيــن 

االجتماعــي واالمــان فيهــا والتــي يمكــن ان نراهــا 

-: التجاريــة  الشــوارع  فــي 

socio-petal-  ( الجاذبــة  الفضــاءات   -(

اجتماعيــة  جامعــة  فضــاءات  وهــي   )spaces

والتــي يشــجع هيكلهــا علــى التفاعــل االجتماعــي 

كـفــوءة  اجتماعيــة  بيــات  مكونــه  االيجابــي 

وتولــد  الموجبــه  بالفضــاءات  عنهــا  ويعبــر 

الشــعور باالمــان لمســتعمليها وتزيــد مــن فــرص 

 . االجتماعــي  الكبــح 

 )sciofuqal spaces ( الفضــاءات الطــاردة -(

يشــجع  ال  اجتماعيــة  طــاردة  فضــاءات  وهــي 

مــن  وينتــج  االيجابــي  التفاعــل  علــى  هيكلهــا 

بعــض  عــن  بعضهــم  االشــخاص  وفصــل  عــزل 

ويعبــر  كـفــوءة  غيــر  اجتماعيــة  بيــات  مكونــه 

مــا   
ً
غالبــا والتــي   , الســالبة  بالفضــاءات  عنهــا 

فــي   
ً
وســببا المجرميــن  لجــذب   

ُ
مكانــا تكــون 

لــدى  الجريمــة  مــن  والخــوف  الرعــب  توليــد 

 . الســيطرة  فــرص  مــن  وتقليــل  مســتعمليها 

الجاذبــة  المناطــق  مــن  التجاريــة  الشــوارع 

الفرصــة(:-  مناطــق   ( المدينــة  فــي  للجريمــة 

مناطــق  هــي  للجريمــة  الجاذبــة  المناطــق  ان 

حــدوث وارتــكاب الجريمة والجاذبة للمجرمين 

والجانييــن بمــا توفــره وتهيئــه مــن فــرص مغريــة 
وســهلة الرتــكاب الجريمــة .)))(

وتعتبــر الشــوارع التجاريــة مــن اولــى المناطــق 

المغريــة  الفرصــة  هــذه  توفــر  التــي  الحضريــة 

الرتــكاب الجريمــة فقــد ميــز حســن الســاعاتي 

فــي دراســة مدينــة القاهــرة بيــن مناطــق توليــد 

فــي  المتخلفــة  المناطــق  وهــي  المجرميــن 

المدينــة وبيــن مناطــق الجــذب وتمثــل مناطــق 

المغريــة  الفرصــة  توفــر عوامــل  التــي  التســوق 

الرتــكاب نشــاطات الجريمــة مــن خــالل حالــة 

الخلــط فــي اســتعماالت االرض وصعوبــة الرؤيــة 

اماكــن  بعدهــا  المنحرفيــن  بتواجــد  وتتميــز 

عامــة شــديدة االزدحــام والتــي اصابهــا مظاهــر 

 )Schmid ( كذلك اشــار , )(التحضر الســريع)1

فــي تعريــف منطقــة الجريمــة ) ان مــن المهــم 

بــل كذلــك  ايــن يســكن المجــرم  ليــس معرفــة 

ايــن يرتكــب الجريمــة وهنــاك حالــة توافــق فيهــا 
ســكن المجــرم مــع حــدوث الجريمــة .)))(

مهــم  مجــال  هنــاك  ان  الواضــح  فمــن  لــذا 

للتحليــل المكانــي والفضائــي للبيئــة الحضريــة 
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مــن  الجريمــة  الرتــكاب  ة 
أ
المهيــا المعاصــرة 

المســتوى  علــى  فــرص  مــن  توفــره  مــا  خــالل 

النفوذيــة  مــن  المجــرم  تمكــن  التخطيطــي 

وجــود  دون  هدفــه  الــى  الوصــول  وســهولة 

و ســيطرة اجتماعيــة 
أ
و رمزيــة ا

أ
حواجــز فيزيائيــة ا

ومراقبــة بصريــة . تنجــذب الجريمــة الحضريــة 

خــرى كمــا اشــار اليهــا 
أ
الـــى بيــات معينــة دون اال

علــى  يــدل  ممــا   )Jeffery( و   )Greenbery (

وجــود فــرص ســهلة الرتكابهــا فــي موقــع معيــن 

 مرشــحة 
ً
اليوفرهــا الموقــع االخــر للمجــرم اهدافــا

 . االقتحــام  ويســيرة 

 Different  ( متباينــة  فــرص  هنــاك  ان 

مــن  متباينــة  انواعــا  تبعــث   )opportunity

الســلوك المكانــي الخــاص بالجريمــة فالمناطــق 

 لجرائــم الســرقة واالقتحــام 
ً
التجاريــة توفــر فرصــا

اكـثــر مــن غيرهــا مــن المناطــق , وهنــاك مناطــق 

و غيــر مشــغولة 
أ
ا تتميــز بوجــود مناطــق عامــة 

 الرتــكاب جرائــم التخريب واالحراق 
ً
توفــر فرصــا

. ومــن هنــا يعــد التخطيــط المكانــي للجريمــة 

معــدالت  ارتفــاع  تفســير ســبب  فــي  مهمــا   
ً
امــرا

خرى وان التحليل 
أ
الجريمة في منطقة دون اال

المكانــي يشــير الــى وجــود مجموعــة مــن الفــرص 

 مغريــة لوقــوع 
ً
التــي تمثــل اهدافــا التخطيطــة 

الجريمــة يمكــن توفرهــا فــي الشــوارع التجاريــة 

فــي  الحضريــة  المناطــق  مــن  غيرهــا  دون 

المدينــة . 

التعــرض  بيئــة  وتوفيــر  التجاريــة  الشــوارع 

-: الحضريــة  للجريمــة 

الجغرافيــة  الســهامات  المكانــي  التحليــل  ميــز 

مجاليــن مهميــن النمــاط الجريمــة فــي الشــوارع 

التجاريــة:-

الخصائــص  ويشــمل  العمرانــي  المجــال  اوال: 
التجــاري  للشــارع  الحضريــة  للبيئــة  الماديــة 
والمعمــاري  الحضــري  التصميــم  كخصائــص 

للشــارع , النفاذيــة وســهولة الوصــول , درجــة 

علــى  البصريــة  والمراقبــة   , الحيزيــة  الســيطرة 

. الفضــاءات 

اهتــم  الــذي   : الســلوكي  المجــال   : ثانيــا 

مــن  الجريمــة  لبيــات  الســلوكية  بالخصائــص 

: االســئلة  مــن  عــدد  اثــارة  خــالل 

المجــرم  يقطعهــا  التــي  المســافة  هــي  كــم   -

؟ الجريمــة  الرتــكاب 

- ما هي المسارات التي يتبعها المجرم ؟

- كيف يتصور المجرم بيئة الفرصة ؟

- كيــف يتصــور الضحايــا مخاطــر بياتهــم ورد 
الفعــل تجاههــا ؟ )))(

الحضريــة  للبيئــة  االساســية  العناصــر  ان 

التجاريــة  للشــوارع   ) والعمرانيــة  )المكانيــة 

لــم تعــد مالئمــة لبيئــة مالئمــة وامنــة ولكنهــا 

 . الجريمــة  فرصــة  لحــدوث  مصنــع  اصبحــت 

معــروف  غيــر  ربمــا  انــه  الحبوبــي(   ( ويشــير 

عناصرهــا  وكل  العمرانيــة  البيئــة  ان  للبعــض 
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تحديــد  فــي  فقــط  ليــس  ســمة  او  قــدرة  تملــك 

الحــد  فــي  كذلــك  بــل  االجراميــة  النشــاطات 

وشــاغلي  )الغربــاء(  الخــالء  بيــن  مــا  والفصــل 

تقــدم  ان  يمكــن  العمرانيــة  فالبيئــة  المــكان 

لحــدوث  مميــزه   )opportunity  (  
ً
فرصــا

الجريمــة مــن خــالل الفضــاء والمــكان والزمــان 

. ان العناصــر االساســية للبيئــة العمرانيــة ربمــا 

 فــي ان يصبــح عــدد مــن الســكان 
ً
تكــون ســببا

مســيئين  اخــر  وعــدد   )vicimm  ( ضحايــا 
)(((.)offenders(

بيئــة  ظاهــرة  ان  القــول  يمكــن  ســبق  وممــا 

الجريمــة فــي الشــارع التجــاري تتواجــد حيــث 

تتوافــر الفــرص المكانيــة والعمرانيــة والعوامــل 

خــرى المحفــزة علــى ارتكاب الفعل االجرامي. 
أ
اال

الفرصــة  عوامــل  الــى  شــارت 
أ
ا التــي  الدراســات 

الشــوارع  فــي  الجريمــة  لحــدوث  التخطيطيــة 

التجاريــة:-

اهــم  مــن  اصبــح  الجريمــة  ضــد  التصميــم  ان 

 , التخطيطيةوالهندســية  الدوائــر  مســؤوليات 

ي فهم لظاهرة الجريمة يجب ان يتناول 
أ
وان ا

ومســتوى  الحضريــة  البيئــة  مورفولوجيــة 

التنظيمــات  ضمــن  االجتماعــي  التفاعــل 

التصميــم  وانمــاط   , المدنيــة  للبيئــة  المكانيــة 

االجتماعيــة  الحيــاة  نمــاط 
أ
با تقتــرن  ان  يجــب 

)(((  . الســلوك  وتوزيــع 

المكانيــة  العوامــل  بيــن  الترابــط  ولتوضيــح 

الجريمــة  ومنطقــة  والعمرانيــة  واالجتماعيــة 

وللتواصــل الــى دور هــذه العوامــل فــي زيــادة 

التجاريــة  الشــوارع  فــي  الجريمــة  معــدالت 

 , المدنيــة  فــي  المهمــة  االجــزاء  باعتبارهــا 

الدراســات  اهــم  الــى  التطــرق  الحقــا  ســيجري 

عوامــل  منهجيــة  اعتمــدت  التــي  الحضريــة 

 . الجريمــة  حــدوث  فــي  التخطيطيــة  الفرصــة 

-: )((((,Greenberg ( دراسة 

توصلــت  التــي  التحليــل  نتائــج  اهــم  مــن  ان 

اليهــا هــذه الدراســات اســتخالصها لـــ ) مناطــق 

وقــد   )opportunity Areas(  ) الفرصــة 

وجــدت الدراســة ان اهــم المتغيــرات المرتبطــة 

-: هــي  والمناطــق  البيــات  بتلــك 

)- ان حصــة الملكيــة الســكنية كانــت كبيــرة 

فــي المحــالت الواطئــة الجريمــة .

)- مواقــع الرصــد االجرامــي كـثيــرة فــي المحــالت 

العاليــة الجريمــة والمتمثلــة لالراضــي الشــاغرة 

واالبنيــة المتعــددة وذوات االرتفاعــات العاليــة.

العاليــة  الســكنية  المحــالت  احتــوت   -(

الجريمــة علــى اكـثــر مــن شــارع رئيســي نافــذ .

المحــالت  فــي  اســتعماالت االرض  تمثلــت   -(

السكنية الواطئة الجريمة االستعمال السكني 

المتجانــس فقــط امــا المحالت الســكنية العالية 

الجريمــة فقــد كانــت اســتعماالت االرض فيهــا 

مختلطــة. 

الســكنية  المحــالت  مجــاورات  تضمنــت   -(

تجاريــة  اســتعماالت   : الجريمــة  العاليــة 

وطــرق  قطاعيــة  وخدمــات  واداريــة  وصناعيــة 
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 . نافــذه  رئيســية  وشــوارع 

ثيــر 
أ
)- كان لعامــل التبايــن المكانــي الســكني تا

مباشــر فــي تعريــض المناطــق ذات المســتوى 

النطاقــي االجتماعــي واالقتصــادي العالــي الــى 

خطــر التعــرض بســبب مجاورتــه لبيــات فقيــرة 

ومحرومــة وهــذا يتمثــل فــي الشــوارع التجاريــة 

التــي تحولــت مــن ســكني الــى تجــاري فــي بغــداد 

والتــي اصبحــت تحجــز ورائهــا محــالت ســكنية 

فقيــرة ومتهرئــه ممــا ســبب زيــادة فــي معــدالت 
الجريمــة فــي هــذا المناطــق.)))(

 )1979,Waller & Okihiro( دراسة

لقــد اعتمــد الباحثــان اســلوب التحليــل المكانــي 

المقــارن فــي تشــخيص اهــم المتغيــرات المؤثــره 

المجرميــن  وتواجــد  الجريمــة  بيئــة فرصــة  فــي 

فــي اقليــم Torontoالكنــدي .
وقــد كشــفت نتائــج التحليــل االولــى عــن ظهــور 

بالعوامــل  تمثلــت   ) عوامــل   ( مؤثــرات  ثمــان 

االتيــة:-

- العامــل االول : ) نســب تغطيــة بنائيــة عاليــة 

عــدد  معــدل  بالســيارات  خاصــة  مواقــف   ,

 ) واشــكالها  الفضــاءات  مســاحات  الطوابــق 

المتعــددة  االبنيــة  نســب   : الثانــي  العامــل   -

 , الرئيســية  الشــوارع  طــوال 
أ
ا  , االشــغال 

مســاحات االســواق التجاريــة , موقــع العمــل , 

 
ً
مســافة الرحلــة الــى العمــل , عــدم الخــروج ليــال

, الشــعور بالخــوف مــن الجريمــة ( وقــد ارتبــط 

القريبــة  الســكنية  بالمناطــق  العامــل  هــذا 

فــي المدينــة المتعرضــة للســرقة  مــن المتاجــر 

 . المتكــرره 

- العامــل الثالــث : ) معــدل الكـثافــة البنائيــة , 

الكـثافــة الســكانية لــكل ايكــر , نســبة المخــارج 

محطــات  فــي  الســرقة   , االبنيــة  مجمــوع  الــى 

 , القطــاع  مركــز  عــن  المســافة  العــام  النقــل 
)((( الســكاني(  النمــط 

من خالل هاتين الدراستين تبين ان الشوارع 

الحضريــة  الفضــاءات  مــن  تعتبــر  التجاريــة 

المهمــة فــي المدينــة التــي توفــر عوامــل الفرصــة 

فــي  ام  فيهــا  بالجريمــة ســوءا  للقيــام  المالئمــة 

المناطــق الســكنية القريبــة منهــا . 

ظاهــرة  هــي  الجريمــة  ان  القــول  يمكــن  لــذا 

المكانــي  والتنظيــم  بالنمــط  ترتبــط  مكانيــة 

المدينــة  فــي  الحضريــة  االرض  الســتعماالت 

فــي  المؤثــرة  المكانيــة  الظــروف  تمثــل  التــي 

خصائــص  فــان  لذلــك  الجريمــة  وقــوع  عامــل 

مهمــا  مؤشــرا  تعــد  للمدينــة  الحضريــة  البيئــة 

المجرميــن  وتوزيــع  الجريمــة  النماطومعــدالت 

ضمــن البعــد المكانــي لموقــع ارتــكاب الجريمــة . 
)(( (

 

لحــدوث  التخطيطيــة  الفرصــة  عوامــل 

التجاريــة  الشــوارع  فــي  الجريمــة 
تتبايــن عوامــل الفرصــة مــن مدينــة الــى اخــرى 

التخطيطيــة  االنمــاط  طبيعــة  علــى   
ً
اعتمــادا
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البيئيــة  والنظــم   ) والعمرانيــة  )المكانيــة 
بهــا)))( الخاصــة 

الباحثيــن  مــن  العديــد  هنــاك  فــان   
ً
وحديثــا

المناســبة  الفرصــة  اشــكال  بــان  جادلــوا 

المناطــق  فــي   )opportunity aspects(

فــي  االختالفــات  تفســير  اهــم  هــي  الحضريــة 

نســب حــدوث الجرائــم فــي الشــوارع التجاريــة 

االجتماعــي  التنظيــم  باشــكال  قورنــت  مــا  اذا 

ان   )social organization aspects  (

االشــكال الفيزيائيــة للبيئــة الحضريــة الجديــدة 

واالذى  الضــرر  الحــاق  فــي  المجرميــن  تشــجع 
)(( بالمجتمــع.)

الفــرص  عوامــل  ان  الــى   )Mayhew( ويشــير 

التخطيطيــة هــي خليــط مــن العوامــل المناخيــة 

علــى  والمؤثــرة  التجــاري  للشــارع  والعمرانيــة 

مــن  الحضريــة  الجريمــة  ومعــدالت  نســب 

جهــة ومــن طبيعيــة التفاعــل االجتماعــي بيــن 

لــف كل عامــل 
أ
الســكان مــن جهــة اخــرى ويتا

مــن مجموعــة متغيــرات ضمنيــة تعمــل مجتمعة 

و منفــردة فــي تكويــن فرصــة الجريمــة . 
أ
ا

عوامل الفرصة العمرانية :-

بالقوانيــن والمحــددات  العوامــل  ترتبــط هــذه 

البنائيــة والتخطيطيــة للشــارع التجــاري والتــي 

والكـتلــي  الحضــري  الشــكل  مالمــح  ترســم 

االدراك  علــى  العوامــل  هــذه  وتؤثــر  للموقــع 

الذهنــي للمســتخدم والمجــرم علــى حــد ســواء 

. ان هنــاك مجموعــة مــن العوامــل العمرانيــة 

و 
أ
ا جيــدة  بيــات  تكــون  ان  يمكــن  المشــتركة 

-: فــي  وتتمثــل  منهــا)1)(  وســيلةللحد 

-: )physical for( الشكل العمراني

العوامــل  احــدى  يمثــل  العمرانــي  الشــكل  ان 

و منعهــا 
أ
التــي تتيــح الفرصــة لوقــوع الجريمــة ا

المظهــر   : العناصــر  مــن  مــن خــالل مجموعــة 

وتوجيــة  وابعــاد  اشــكال   / للمبنــى  المعمــاري 

و 
أ
ا المجــاورة  الفضــاءات  باتجــاه  الفتحــات 

ارتفــاع   , بالشــارع  المبنــى  عالقــة  الشــوارع 

بيــن  المبانــي , مخططــات المبانــى , المســافة 
الســارق  وان   , الســيارات  مواقــف   , االبنيــة 

العناصــر  تلــك  مــن  يســتفيد  ان  يمكــن 

وجــود  دون  اختبــاء  ماكــن 
أ
كا ويســتخدمها 

تحــدد  االبنيــة  بيــن  تذكر)))(فالمســافة  مراقبــة 

زاويــة المراقبــة البصريــة الطبيعيــة اذ انــه كلمــا 

كانــت الزاويــة كبيــرة كلمــا ســمحت بمراقبة اكبر 

كمــا ان مخطــط المبنــى يحــدد درجــة المراقبــة. 

الــى  تقســم  ان  فيمكــن  االبنيــة  ارتفاعــات  امــا 

الجريمــة  بمعــدل  لعالقتهــا  وفقــا  انــواع  ثالثــة 

-: وهــي 

- المبانــي ذات االرتفــاع العالــي : وهــي عبــارة 
أ
ا

و اكـثــر 
أ
عــن ابنيــة تتكــون مــن اربعــة طوابــق ا

و 
أ
تســتخدم لعــدة اغــراض فقــد تكــون ســكنية ا

تجاريــة فــي ان واحــد وتتعــرض تلــك المبانــي 

الــى عــدد كبيــر مــن جرائــم االقتحــام والســرقات 
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وتكــون درجــة المراقبــة البصريــة ضعيفــة . 

وتضــم   : االرتفــاع  المنخفضــة  المبانــي  ب- 

الواطئــة  المبانــي  مــن  صــف  رئيســي  بشــكل 

واغلبهــا لهــا مداخــل خاصــة حيــث تســهل مــن 

شــاغليها  قبــل  مــن  الذاتيــة  المراقبــة  عمليــة 

وان نســبة وقــوع الجرائــم فيهــا اقــل مــن النــوع 

. االول 

ت- المبانــي المعقــدة : وهــي المبانــي التــي تــم 

 حيــث تقــدم عــدة اســتخدامات 
ً
بناءوهــا حديثــا

 الــى انواعهــا مثــل المســتودعات والفنــادق 
ً
وفقــا

منهــا  بعــض  وان  والســينمات  والمكـتبــات 

يتبنــى التصاميــم الموجهــة الداخلــة المفصولــة 

خــرى 
أ
اال تتبنــى  بينمــا  الخارجــي  العالــم  عــن 

العالقــة  ذات  الخارجيــة  الموجهــة  التصاميــم 

 . الخارجــي  المحيــط  مــع  المترابطــة 

وان النــوع االول مــن التصاميــم يتعــرض الــى 
معــدالت الجريمــة اعلــى مــن النــوع الثانــي)))(

 Circulation( الحضريــة  الحركــة  منظومــة 

)system

عــام  فضــاء  فانــه  الطريــق  فضــاء  يخــص  فيمــا 

 ذا 
ً
يجــب النظــر اليــه ومعالجتــه بعــده فضــاءا

كيــان مســتقل مفعــم بالحيــاة وذا تركيــب ثالثــي 

االبعــاد وليــس مجــرد مســاحات خاليــة تحيــط 

وســائل  ليســت  إنهــا  كمــا   , المبانــي  بمختلــف 

بــل  فحســب  معيــن  مــكان  الــى  للوصــول 

فضــاءات للتفاعــل االجتماعــي واظهــار اشــكال 

الســيطرة علــى البيئــة الحضريــة اذ تشــير اغلــب 

مســالة  عالجــت  التــي  االمريكيــة  الدراســات 

مــكان تظهــر  الــى ان اول  الجريمــة الحضريــة 

الحركــة  منظومــة  هــي  الجريمــة  ظاهــرة  فيــه 

فــي المدينــة واغلــب هــذه الجرائــم هــي جرائــم 

العنــف الشــخصي )violent crimes( وجرائــم 

ســرقة المركبــات )motor vehicle theft ( ان 

ســكان المــدن االمريكيــة مــن اغلــب المناطــق 

الحضريــة يمتنعــون عــن التجــوال فــي الشــوارع 

التصــرف  مــن   
ً
خوفــا ليــال  الســابلة  مماشــي  و 

أ
ا

)(((  . االجرامــي  االســتضحاء 

وتصنــف الشــوارع ضمــن المناطــق الحضريــة 

التصميميــة  ســرعتها  بحســب   
ً
هرميــا  

ً
تصنيفــا

ومســتوى   , المــرور  اســتيعاب حجــوم  ودرجــة 

تخدمهــا  التــي  للمناطــق  واالمــان  الخصوصيــة 

الــى  التصنيــف  مســتويات  تقســيم  ويمكــن 

-: مايلــى)))( 

Express waysالطرق السريعة -(

 Arterial والرئيســية  الشــريانية  الطــرق   -(

and Main Roads

Collector Roads الطرق التجميعية -(

Local Roads الطرق المحلية -(

وكل نــوع مــن تلــك الشــوارع يخــدم المنحرفيــن 

تكــون  ولكــي  متفاوتــه  وبنســب  والمجرميــن 

توفــره  ان  يمكــن  عمــا   
ً
وضوحــا اكـثــر  الصــورة 

منظومــة الحركــة مــن فــرص الرتــكاب الجريمــة .
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-: ) Lighting ( نارة االإ

التــي  والتقاريــر  المقــاالت  مــن  كـثــرة  وهنــاك 

تدعــى ان انــارة الشــوارع تقلــل نســب الجريمــة 

الدالئــل  تعتمــد  حــال  ايــة  علــى  الحضريــة 

الداعمــة لهــذه االدعــاءات علــى اراء غيــر مختبــرة 

اداريــو  و 
أ
ا الحضرييــن  المخططيــن  قبــل  مــن 

هــذه  قدمــت  ذلــك  عــن  فضــال   , البيئــة  ادارة 

االراء بــدون االشــارة الــى الدراســات الموجــودة 

و مصــادر البيانــات هــذا مــن جهــة , ومــن جهــة 
أ
ا

اخــرى فــي معظــم كـتــب الجريمــة مــن خــالل 

تصاميم البيئة تتوفر تفاصيل قليلة جدا حول 

االنــارة ويعتــرف مصممــو المــدن االمريكية فقط 

ثيــر فــي الجريمــة وهــي 
أ
بحقيقــة ان االنــارة لهــا تا

خــذ بالحســبان 
أ
احــد العناصــر الكـثيــرة التــي تا

فقــد  اخــر  جانــب  )))(ومــن  الجريمــة  منــع  فــي 

اظهــرت بعــض الدراســات ان باالمــكان تمييــز 

.  )Delinquency Areas( جانحــة  مناطــق 

تحــدث فيهــا الجريمــة بنســب عاليــة الســباب 

الــى قلــة االضــاءة وفــي هــذه الدراســات  تعــود 

ثيــر المســتقصاة , ) الشــوارع 
أ
كانــت مناطــق التا

, الطــرق الضيقــة , مناطــق ايقــاف المركبــات , 

االســتثمارات   , العامــة  والحدائــق  المتنزهــات 

مــن  االنــارة  فائــدة  عــن  وفضــال   ) التجاريــة 

الناحية االمنية فان لها فوائد كـثيرة على حركة 

المــرور الليلــي وفوائدهــا النفســية والمهمــة علــى 
)((( .

ً
نشــاط الفــرد ليــال

-:)Survivability( شراف البصري قابلية االإ

ليــات 
آ
ليــة المراقبــة البصريــة الطبيعيــة مــن ا

آ
ان ا

عمــل الفضــاء المدافــع عنــه , وهــدف تصميمــي 

التصميــم  طروحــات  معظــم  اليــه  اشــارت 

.  ) والمكانيــة  الفضائيــة   ( الحضــري 

الــى   )John & Jeam( مــن  كل  اشــار  لقــد 

معتمــد  البصــري  االشــراف  درجــة  مقيــاس  ان 

علــى  والمطلــة  الموجــودة  المنافــذ  عــدد  علــى 

الفضــاءات والشــوارع ســواء اكان علــى شــكل 

و فتحــات اخــرى تحقــق نفــس 
أ
نوافــذ زجاجيــة ا

االبنيــة  بيــن  الفضائيــة  والمســافات  الغــرض 

والتصميــم  للتوقيــع  قليلــة  مســافات  بعدهــا 

للعيــن  المشــاهدة  درجــة  تحــدد  العمرانــي 

الواضحــة  الرؤيــا  امكانيــة  وبالتالــي  البشــرية 

علــى اســاس ان اهــم وســائل كشــف الجريمــة 

التقريــر  يشــير  اذ   ) الشــهود   ( هــم  ورصدهــا 

الــى ان مســافة ) 1))م( توفــر قابليــة مراقبــة 

غيــر  فيهــا  التمييــز  يمكــن  ال  صعبــة  بصريــة 

جيــدة  انــارة  وجــود  مــع  االنســان  شــبح  رؤيــة 

وعلــى مســافة )))م( يمكــن معرفــة الشــخص 

يمكــن  وفــي )))م(  المســتخدم  عــن  وتمييــزه 

رؤيــة الوجــه بوضــوح وتمييــز مالمحــة وفــي هــذا 

علــى  التعــرف  المســتخدمون  يســتطيع  البعــد 

المجرميــن وتحديــد هويتهــم وبمســافة ))-)م( 

تكــون هنــاك عالقــة مباشــرة بالشــخص وتمثــل 

هــذه المســافة الحيــز الفضائــي للســاكن الــذي 
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مســافة  وان   / بموافقتــه  اال  اختراقــه  اليمكــن 

نموذجيــة  مســافة  عدهــا  يمكــن  ))-1)م 

المســافة  هــذه  وتمثــل  الحضريــة  للفضــاءات 

مقيــاس انســاني مناســب علمــا ان اوقــات الرؤيــا 

المحســوبة كانــت ضمــن مــدة المســاء مــع درجة 
)(((. جيــدة  انــارة 

وخالصــة القــول ان قابليــة المراقبــة البصريــة 

عامــل مهــم يرتبــط مــع جميــع عوامــل الفــرص 

ليــة 
آ
العمرانيــة والمكانيــة وال يمكــن ان يعمــل كا

اال  الجريمــة  مــن  الفضــاء  لحمايــة  تصميميــة 

اذا كان انمــوذج التنظيــم المكانــي والفضائــي 

المتغيــر  هــذا  االعتبــار  بنظــر   
ً
اخــذا للمنطقــة 

كوســيلة عمرانيــة للحــد مــن فرصــة الجريمــة . 

الوصــول  وســهولة  المتناقصــة  المســافة 

 Distance Decay& Accessibility

 فــي تفســير 
ً
 مهمــا

ً
ان هــذا العامــل يعــد مؤشــرا

احــداث االجــرام المتكــررة فــي مكان دون االخر 

وبصــورة عامــة يتضمــن هــذا العامــل متغيريــن 

الهــدف  قيمــة  وظيفتهمــا  ومترابطيــن  هاميــن 

وطــرق  الجــرم  ســكن  عــن  المســافة  فــي ضــوء 

الوصــول , ان العالقــة بيــن الجريمــة والمســافة 

اتجــاه جديــد ظهــر فــي بحــوث االجــرام كحالــة 

الــى  والرحلــة  العمــل  الــى  الرحلــة  الــى  مماثلــة 

الجريمــة اذ وجــد ان اقصــر المســافات للجريمــة 
 الرتــكاب جرائــم الســطو .)))(

ً
 مهمــا

ً
ســببا

االرض  اســتعماالت  بيــن  التجانــس  انعــدام 

فــي الشــوارع التجاريــة واثــره فــي زيــادة معــدل 

الجريمــة 

االيكولوجيــة  الدراســات  معظــم  اشــارت 

تولــد  االرض  اســتعماالت  ان  الــى  والحضريــة 

ســلوب مماثــل للطريقــة التــي تولــد 
أ
الجريمــة وبا

فيهــا الحــركات المروريــة واالشــارة الــى الحــركات 

المتعاظمــة  الحركــة  معنــاه  بمــا  هنــا  المروريــة 

الغراض االستخدام العملي لالبنية والفضاءات 

الحضريــة كمــا فــي االســتعمال التجــاري الــذي 

ــد الحــركات  يتضمــن وجــود دوائــر ومخــازن تول

المروريــة ) االليــة , الســابلة ( وتقــدم الخدمــات 

وتولــد الجريمــة بنفــس الطريقــة التــي تولــد فيهــا 

تجعــل  مغريــة   
ً
اهدافــا وتقــدم  الحــركات  تلــك 

 مثــل جرائــم 
ً
 نســبيا

ً
 مخططــا

ً
مــن الجريمــة فعــال

مــا ترتبــط   
ً
التجــاري وغالبــا الســرقة واالقتحــام 

جرائــم ) الســلب , الســطو , االقتحــام والرقــة( 

االنمــاط  وتقــاس  التجاريــة  باالســتعماالت 

اســتعماالت  الــى  نســبة  للجرائــم  المكانيــة 

-: االتيــة  المعادلــة  بحســب  االرض 
عدد الجرائم / 111)م) لكل استعمال .)))(

دراســة  خــالل  مــن   Al-Haboubi يشــير  اذ 

الجرائــم  مــن  انــواع  ثالثــة  لعالقــة  متخصصــة 

فــي  االرض  اســتعماالت  بانمــاط  الحضريــة 

منطقــة معينــة . ومــن خــالل اجــراء المســوحات 

المحليــة  الشــرطة  تقاريــر  وتحليــل  الميدانيــة 
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بخرائــط  وباالســتعانة  معينــة  المنطقــة  لتلــك 

وحــاالت  الجريمــة  لمواقــع  المكانــي  التوزيــع 

تكرارهــا لــكل km) مــن كل اســتعمال الــى :-

الســطو   Robbery الســلب  جرائــم  ان   -(

الســرقة   Breoking &entering واالقتحــام 

هــو  بمــا   
ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا ترتبــط   Auto Theft

ابرزهــا  كمــا  وعقــارات  مبانــي  مــن  موجــود 

. الكمــي  التحليــل 

فــي  تحــدث  الجرائــم  مــن  نســبة  اعلــى  ان   -(

الســكنية  والمواقــع  التجــاري  االســتعمال 

المواقــع  مــن  والقريبــة  االرتفــاع  الواطئــة 

. التجاريــة 

)- هنــاك تفســير الرتفــاع معــدالت الجريمــة فــي 

التجاريــة  المناطــق  مــن  القريبــة  المســاحات 

لالســباب االتيــة :-

الموجــودة  التجاريــة  االهــداف  سلســلة  ان   -

علــى طــول تلــك الشــوارع توفــر مداخــل ســهلة 

Easy Access لســرقة الــدور الســكنية الواطئــة 

القريبــة مــن تلــك المرافــق .

Voluble Itemsاالمنيــة المقاومــات  ان   -

لــم تحــدد نشــاطات الجريمــة نتيجــة لدرجــات 

الخــرق العالــي التــي تســببت بهــا االســتعماالت 

. المتجانســة  غيــر 

- ان التصميــم المعمــاري لتلــك االســتعماالت 

 
ً
ســهال  

ً
مــزارا يوفــر  الوظيفــي  االشــعال  ودرجــة 

المجرميــن  الختبــاء  واماكــن   Easy Escape

.Hiding places

مكانيــة  بيئــة  توفــر  االرض  اســتعماالت  ان 

مالئمــة لحــدوث الجريمــة اذا مــا اســيئ تنظيمهــا 

بشــكل مــدروس ويشــبه الحبوبــي بيئــة الجريمــة 

 
ً
هدفــا لتكــون  بينهــا  فيمــا  االرض  اســتعماالت 

 
ً
 للمجــرم ومصــدر خــوف للســكان وســببا

ً
مغريــا

فــي تكويــن الضحيــة والمجــرم .)1)(

ولقــد وجــد علمــاء االجتمــاع ان هنالــك خلــط 

بمجــاورة  يتمثــل  االســتعماالت  طبيعــة  فــي 

المناطــق  مــع  القديمــة  الســكنية  المناطــق 

الســكن  مناطــق  و 
أ
ا الحديثــة  الســكنية 

التجاريــة  الشــوارع  اغلــب  فــي  كمــا  العمــودي 

قديمــة  ســكنية  مناطــق  ورائهــا  تحجــز  التــي 

النمــاط  العمرانــي  الخلــط  حــاالت  مــن  كحالــة 

حــدود  خلــط  فــي  تســبب  ان  يمكــن  مختلفــة 

فيزياويــة نتيجــة لتغييــر الخصائــص العمرانيــة 

التــي تكــون اكـثــر حديــة مــن العناصــر المنفــردة 

الــذي ينتــج منــه حالــة مــن التبايــن االجتماعــي 
)(((. للســكان  واالقتصــادي 

 Mobility )ثيــر الخــرق والنفوذيــة ) االقتحــام
أ
تا

معداللجريمــة  زيــادة  علــى   and Visibility

وتحقيــق ذلــك فــي الشــوارع التجاريــة

ومتميــزة   visible واضحــة  منطقــة  وجــود  ان 

وخدمــات  فعاليــات  تضــم  التجــاري  كالشــارع 

المنطقــة  خــارج  هــم  ومــن  الســكان  تخــدم 

outsiders خاصــة اذا كانــت تلــك الفعاليــات 
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حركــة  وتجــذب  اقليميــة  نشــاطات  ذات 

اختراقيــة للمنظومــة المكانيــة لتلــك المنطقــة 

و ســابلة ( 
أ
ســواء اكانــت تلــك الحركــة ) اليــة ا

كمــا يظهــر ذلــك ويتحقــق فــي الشــوارع التجارية 

والمطاعــم  التجاريــة  المحــالت  تضــم  التــي 

بوضــوح . ان حجــم تلــك الفعاليــات يحــدد علــى 

وفــق طبيعــة المنطقــة اساســية، ثانويــة , مــن 

ومــن  المدينــة  مســتوى  علــى  الثالثــة  الدرجــة 

جهــة اخــرى فــان شــهرة تلــك المنطقــة التجاريــة 

 Regional وتميزهــا علــى المســتوى االقليمــي 

level يســهم فــي جــذب اعــداد كبيــرة مــن غيــر 

المجرمــون  ومنهــم  منهــا  القريبيــن  الســكان 

دون  مــن  ســهلة  االختــراق  عمليــة  وتكــون 

ورســم  معلومــات  جمــع  مــن  تمكــن  ضوابــط 

وتحديــد  المنطقــة  لهيــكل  مكانــي  مخطــط 
الجريمــة.)))( الرتــكاب  االهــداف 

لذا فان التوقيع المكاني للفعاليات والخدمات 

العامــة يجــب ان يتــم علــى وفــق التــدرج الهرمــي 

للحاجــات والكـثافــات االســكانية علــى مســتوى 

المحلــة , الحــي , القطــاع , مركــز المدينــة وان 

توقيــع  فــي  تصميمــي  و 
أ
ا تخطيطــي  قــرار  ي 

أ
ا

و غيرهــا 
أ
و تجاريــة ا

أ
و اداريــة ا

أ
و خدميــة ا

أ
فعاليــة ا

خــذ بالحســبان العامــل االجتماعــي 
أ
يجــب ان يا

وخصوصيــة المنطقــة . 

نمــاذج التصميــم البيئــي فــي تصعيــب فرصــة 

جرامــي  الهــدف االإ

ـ مصفوفة مقاييس منع الجريمة 

الرتــكاب  والزمانــي  المكانــي  النمــط  مصفوفــة 

دون  مــن  الجريمــة  مــن  والوقايــة  الجرائــم 

 . الرســمية  الوســائل  علــى  االعتمــاد 

)- تعزيز المراقبة البصرية .

)- وضــع نظــام لــالدارة البيئيــة ) الســيطرة علــى 

الفضاءات والشــوارع ( .

)- تعزيز التظامن االجتماعي .

)- انغالقيــة الشــوارع واســتخدام نظــم تعليــم 

االليــة  الحركــة  مــن  للحــد  الشــوارع  مداخــل 

. المخترقــة 

ـ انموذج التصميم ضد جرائم السطو السكني

للســطو  المتعرضــة  الســكنية  الــدور  مالحظــة 

ذات  نافــذة  رئيســية  شــوارع  علــى  والواقعــة 

. مختلــط  اســتعمال 

ـ اجراءات التصعيب

)- توجيــة الوحــدات الســكنية ومداخلهــا علــى 

الشــوارع الجانبيــة .

الشــوارع  علــى  الــدور  توجيــه  حالــة  فــي   -(

الرئيســية تكــون ذات مســافات صغيــرة تحتــوي 

مــع  تختلــط  ال  ومتقاربــة  خاصــة  ب 
آ
مــرا علــى 

 . لهــا  محاذيــة  تجاريــة  خــرى 
أ
ا اســتعماالت 

نموذج السيطرة على منظومة الحركة 
أ
ـ ا

اإلجراءات 
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التــدرج  وخاصــة  العامــة  المحــددات   -(

العــام  مــن  االنتقــال  وطــرق  للشــارع  الفضائــي 

. الخــاص  إلــى 

)- العالقــة بيــن الجريمــة والعناصــر المعياريــة 

ي الوظيفيــة الخاصــة بالشــارع .
أ
فــي الشــارع ا

اتبــاع   ( الشــوارع  نمــاط 
أ
با الجريمــة  عالقــة   -(

.  ) النهايــة  المغلــق  النمــط 

نمــاط الحركــة ) اتبــاع النقــل 
أ
)- التغيــرات فــي ا

العــام االتجــاه الواحــد , نقــاط االتصــال ( .

)- الســيطرة االجتماعيــة علــى الشــارع الســكني 

 . 
ً
وتســليك الشــوارع الســكنية رمزيــا

ـ انموذج التنظيم المكاني – االجتماعي

خلــق وحــدات مكانيــة – اجتماعيــة ذات هويــة 

واضحــة يمتلــك ســكانها ســيطرة فضائيــة قويــة 

تجــاه  والمســؤولية  بالخصوصيــة  والشــعور 

البيئــة المكانيــة . 

االجتماعيــة  البيئــة  افعــال  ردود  انمــوذج  ـ 

 ) والحــذر  )الحيطــة 

الضبــط  فــي  الالرســمية  التنبــؤات  اعتمــاد   -(

. االجتماعــي 

عناصــر  احــد  هــي  الجريمــة  اســتجابات   -(

. االجتماعــي  النســيج 

)- المواطنــون يدركــون مظاهــر الجريمــة كجــزء 

مــن الواقــع االجتماعــي فــي حياتهــم اليوميــة .

اهــم  احــد  هــو  الســكنية  المحلــة  تكامــل   -(

عوامــل التنبــؤ والوقايــة مــن الجريمــة ) ترابــط 

.  ) متبادلــة  مســاعدة   +

ـ انموذج التجديد الحضري في منع الجريمة 

التــي  المشــاريع االســكانية  تقييــم  مــن خــالل 

اســتعمل فيهــا الفضــاء المدافــع عنــه وروعيــت 

فــي برنامــج التجديــد ســتة اهــداف

)- تقويــة المراقبــة غيــر الرســمية والرســمية فــي 

المســاحات غيــر المســتغلة .

)- تقليــص رمزيــة الســكن العــام واســتحداث 

المســاحات  فــي  مشــتركة  اجتماعيــة  ــف  وظائـ

المهملــة.

)- تقليــص التعارضــات المتولــدة بيــن ســكان 

المحلــة .

)- تشــجيع اســتعمال الفضــاءات شــبه العامــة 

. 
ً
لطــرق محــددة اجتماعيــا

)- زيــادة شــعور الســاكنين بالملكيــة المكانيــة 

) الحيزيــة ( .

)- وضــع بوابــات رمزيــة علــى مداخــل ومخــارج 

المنطقــة الســكنية .

االستراتيجية الرسمية في منع الجريمة 

)- اســتخدام الوســائل االمنيــة المتواجــدة فــي 

البيئــة العمرانيــة ) دوريــات , خدمــات الشــرطة(

)- التوزيــع المكانــي لخدمــات الشــرطة يعتمــد 

علــى اســتخدام نمــاذج رياضيــة مدعمــة بخرائــط 
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مكانيــة.

يركــز  الرســمية  الســيطرة  انمــوذج  جوهــر  ان 

علــى منــع الجريمــة مــن خــالل ادراك المجــرم 

, التواجــد المســتمر لرجــال الشــرطة والســلطة 

. العامــة 

لية التصور وظاهرة ازاحة فرصة الهدف
آ
ا

)- زماني : المراقبة في وقت توقع الحدوث .

)- تكـتيكي : نصب اجهزة انذار ومراقبة .

الــى  المجــرم  يتحــول   : بالهــدف  االرتبــاط   -(

. هــدف 

)- مكاني : نظام معين .
)- وظيفي : تغير نمط الجريمة .)))(

خاصة الفصل االول :

 ) االجتماعــي  االنســاني)  التفاعــل  عمليــة  ان 

 
ً
 واجتماعيــا

ً
تحــدث بيــن البشــر وتنمــو ســلوكيا

و حضــارة معينــة وان هــذا التفاعــل يحــدث فــي 
أ
ا

حيــز فضائــي مهمــا كان حجمــة ومهمــا تعــددت 

ذن البــد ان تؤثــر ابعــاد هــذا الحيــز 
أ
اشــكاله فــا

التفاعــل  عمليــة  فــي  وتنظيمــه  ومواصفاتــه 

 . ايجابــي  و 
أ
ا االجتماعــي بشــكل ســلبي 

والتخطيــط  العمــارة  اهميــة  تتبيــن  هنــا  مــن 

الحضــري للشــارع التجــاري كواحــدة مــن اهــم 

و التشــجيع 
أ
عوامــل زيــادة معــدالت الجريمــة ا

والتــي  درئهــا  فــي  المســاعدة  و 
أ
ا فعلهــا  علــى 

التصميــم  اولويــات  ســلم  فــي  اهميتهــا  تــي 
أ
تا

فــي  المختلفــة  والمواقــع  للمبانــي  والتخطيــط 

البحــث  حــاول  مــا  وهــذا  التجاريــة  الشــوارع 

كيــده فــي هــذا الفصــل ومــن خــالل مــا جــرى 
أ
تا

الشــوارع  ان  اتضــح  الفصــل  هــذا  فــي  تناولــه 

التجاريــة ومناطــق التســوق تعتبــر مــن بيــات 

التعــرض للجريمــة كمناطــق للجــذب االجرامــي 

اظهرتهــا الدراســات المتعــددة كمناطــق تتركــز 

المنــاخ  تهيــئ  التــي  العوامــل  ن  العديــد  فيهــا 

واغرائهــا  الجرائــم  مــن  معينــة  انــواع  لتزايــد 

اليهــا  باالنجــذاب  ارتكابهــا  علــى  للمجرميــن 

دون غيرهــا مــن المناطــق فــي المدينــة اذا مــا 

مبانيهــا  وتصميــم  وتخطيطهــا  تنظيمهــا  اســئ 

. الحضريــة  وفضاءاتهــا 

وقــد كان هــذا الموضــوع محــل اهتمــام العديــد 

الرســمية ) االمنيــة واالكاديميــة  الجهــات  مــن 

العقــود  شــهدته  مــا  خــالل  خاصــة  والمهنيــة( 

القليلــة الماضيــة مــن نمــو مضطــرد فــي تكــرار 

حــدوث الجرائــم فــي كافــة الــدول واثــر الشــوارع 

التجاريــة فــي زيــادة هــذا المعــدل .

الفصل الثاني

المشــاكل   : بغــداد  فــي  التجاريــة  الشــوارع 

ثرهــا فــي زيــادة 
أ
التخطيطيــة والتصميميــة وا

الجريمــة معــدالت 

تمهيد

 
ً
يومــا تــزداد  المعمــاري  المخطــط  اهميــة  ان 

بعــد يــوم مــع زيــادة المشــاكل التــي تعانــي منهــا 
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مشــاكل  تزايــد  مــع  وذلــك  المعاصــرة  المدينــة 

واالثــر  المــدروس  وغيــر  الســريع  التحضــر 

الســلبي لذلــك علــى الجوانــب االجتماعيــة فــي 

تلــك المــدن , وفــي العــراق وبغــداد علــى وجــة 

الخصــوص والتــي شــهدت فــي الفتــرة الســابقة 

 
ً
 ســريعا

ً
نهضــة عصريــة وتنميــة واســعة وتحضــرا

الــى  االتجاهــات  كل  فــي  المجتمــع  لتغييــر 

اقصــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن اجــل توفيــر بيئــة 

فــان   . لالنســان  نينــة 
أ
وطما ومريحــة  ســعيدة 

االهتمــام بمشــاكل المدينــة ومســايرتها للتنميــة 

 
ً
 ضروريــا

ً
االقتصاديــة واالجتماعيــة اصبــح واجبــا

. ان الرفــاه واالمــان لالنســان ال يتحقــق اال اذا 

تحققــت بيئــة مالئمــة لالنســان يعيــش فــي ظلها 

دونمــا مؤثــرات خارجيــة تكــرر حياتــه وتؤثــر فــي 

واالجتماعــي ؟. المعيشــي  نشــاطه 

هــو  المعاصــره  بغــداد  مشــاكل  اهــم  ومــن 

مشاكل الشوارع التجارية فيها باعتبارها واجه 

ذلــك  رافــق  ومــا  والحضــري  العمرانــي  التطــور 

تــي 
أ
يا التطــور والتحــول مــن مشــاكل حضريــة 

فــي مقدمتهــا تنامــي ظاهــرة الجريمــة فــي بيئــة 

تلــك الشــوارع بحيــث اصبحــت مــن المناطــق 

وبنظــرة  الجرائــم  الرتــكاب  والدافعــة  المغريــة 

ســريعة عــن اســباب نشــوء تلــك المشــاكل هــو 

مراحــل  بعــض  فــي  الســليم  التخطيــط  غيــاب 

نمــو المدينــة ادى الــى تشــوهات معماريــة تنتــج 

عنهــا حالــة مــن التشــوية للبيئــة الحضريــة فــي 

الشــوارع التجاريــة ممــا ادى الــى ظهــور مشــكلة 

الجريمــة فيهــا وحولهــا .

شــوارع  فــي  الحضريــة  المشــاكل  تحليــل 

: بغــداد 

ان نمــو مدينــة بغــداد الكبيــر والســريع لــم يتــم 

وان  معتمــد  و 
أ
ا ثابــت  اساســي  مخطــط  وفــق 

المدنيــة فقــدت مــا يســمى بالنمــط التصميمــي 

التــي  الثابتــه  التخطيطيــة  المعاييــر  و 
أ
ا المميــز 

يتــم وفقهــا وضــع تصاميــم االبنيــة فــي مناطقهــا 

المختلفــة والتــي مــن ابرزهــا تغييــر اســتعماالت 

الــى  ســكني  شــارع   ((1 مــن  الكـثــر  االرض 

كـثيــره  ســلبيات  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  تجــاري 

مــن ابرزهــا ازديــاد معــدل الجريمــة ممــا جعــل 

المبانــي فيهــا تبــدو بشــكل خليــط غيــر متجانس 

مــن االشــكال واالنمــاط وال ترتبــط فيهــا االبنيــه 

فيهــا  البنــاء  وانمــا  مدروســة  معينــه  بقواعــد 

واالرتفاعــات  االتجاهــات  مــن  مشــتته  ضــروب 

الــذي  التناقــض  الــى  باالضافــة  البنــاء  ومــواد 

حصــل بيــن هــذه الشــوارع والمناطــق الســكنية 

خــرة التــي تحيــط بهــا , وفيمــا يلــي 
أ
القديمــة والمتا

بعــض مــن تلــك المشــاكل للشــوارع التجاريــة .

تراكم االبنية غير المنسجمة كـتلويا:-
فقــد اجتاحــت شــوارع بغــداد التجاريــة ظهــور 

مــن  المنســجمة  غيــر  االبنيــة  مــن  العديــد 

والمســاحة  العــام  والشــكل  واالرتفــاع  الكـتلــة 

الواجهــات  وتفاصيــل  الوظيفــي  واالســتعمال 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 166

هــذه  بنيــة  فــي  ســلبية  ظاهــرة  تشــكل  والتــي 

الشــوارع فتجــاوز بنايــة ذات طوابــق متعــددة 

 
ً
 ومعماريــا

ً
لــدور ســكنية واطئــة تزرعهــا بصريــا

مثــل التنافــر الســافر . معظــم ابنيــة الشــوارع 

التــي  الســكنية  والــدور  الحديثــة  التجاريــة 
)(((  . لهــا  المجــاورة  و 

أ
ا خلفهــا  تحتجزهــا 

ضيقــة  خلفيــة  وفضــاءات  شــوارع  يولــد  ممــا 

تســاعد  ســلبية  فضــاءات  تصبــح  ان  يمكــن 

 
ً
بــؤرا علــى ارتــكاب الجرائــم ويمكــن ان تكــون 

االشــراف  فــان  وكذلــك  المجرميــن  لتجمــع 

البصــري لالبنيــة العاليــة علــى االبنيــة الواطئــة 

 ان يزيــد معــدالت الجريمــة ويغــري 
ً
يمكــن ايضــا

المجرميــن باقتنــاص الفرصــة المناســبة ورؤيــة 

يزيــد  ممــا  الواطئــة  االبنيــة  تلــك  فــي  مايوجــد 

مــن معــدالت الجريمــة وكذلــك وجــود شــوارع 

كــورش  بكاملهــا  مخصصــة  بغــداد  مركــز  فــي 

لتصليــح الســيارات وفــي الطوابــق العليــا منهــا 

توجــد شــقق ســكنية فمــا يشــكل عــدم انســجام 

االشــخاص  ودخــول  االرض  اســتعماالت  فــي 

مــن  يزيــد  ممــا  المناطــق  تلــك  الــى  الغربــاء 

 . فيهــا  الجريمــة  معــدالت 

فــي  والتجانــس  الوحــدة  عنصــر  فقــدان 

المتجــاورة العمــارات  تصاميــم 

عنــد النظــر الــى الشــوارع التجاريــة فــي بغــداد 

مــن الناحيــة التصميميــة يتبيــن افتقارهــا الــى 

الواجهــات  تصاميــم  فــي  والوحــدة  التجانــس 

وعدم االنســجام بينها و بين محيطها حيث ان 

العمــارة المشــار اليهــا عمــارة فــي اغلبهــا دخيلــة 

لحــاالت   
ً
نقــال وتمثــل  االصليــة  عمارتنــا  علــى 

ومعالجــات غريبــة عــن بيئتنــا فــكل معالجــات 

 , والمداخــل  الفتحــات  معالجــة   ( الكـتلــة 

معالجــة الرمــوز والوحــدات المعماريــة ( تحــاول 

المبالغــة فــي اظهــار صــور جاذبــة مثيــرة لالنتبــاه 
الواحــدة.)))( الواجهــة  علــى  تعتمــد 

الصغيــرة  للتقســيمات  ونتيجــة  وبالتالــي 

تســود  االظهــار  فــي  وللمنافســة  للواجهــات 

والتشــويش  الهويــة  ضيــاع  مــن  حالــة  الشــارع 

وعــدم  واخــر  مبنــى  بيــن  والتنافــس  للمشــاهد 

الســائدة  الخطــوط  اســتمرار  فــي  التنســيق 

العناصــر  احــد  افقدهــا  ممــا  للواجهــات 

المدينــة  تجميــل  المؤثرةفــي  التصميميــة 

وخطــوط  والبــروزات  فاالرتفاعــات  )االيقــاع( 

تكوينهــا. فــي  المشــتركة  اللغــة  تفتقــد  البنــاء 

ذات  ابنيــة  الــى  الســكنية  الــدور  تحويــر 

-: تجاريــة  وظائــف 

قــد  المعمــاري  االنطبــاع  ان  الــى  ادى  وهــذا 

وذلــك  ســكنية  نهــا 
أ
با االبنيــة  هــذه  علــى  ابقــى 

بســبب عالقــة الكـتــل المعماريــة ذات الوظيفــة 

الطوابــق  وارتفــاع  الفتحــات  الســكنية وكذلــك 

 تحديــد 
ً
االمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب جــدا

هــذه  وان  الشــوارع  لهــذه  متميــزة  شــخصية 

المســقف  االرتــداد  فيهــا  اليوجــد  االبنيــة 



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 167

الموجــود فــي تلــك االبنيــة المجــاوره لهــا . فخــط 

 
ً
متذبذبــا يكــون  الشــوارع  تلــك  فــي  الســماء 

تكــون  الســطوح  ومعالجــات  عشــوائي  يقــاع 
أ
با

متنافــرة وغيــر متناســقة والبــروزات االفقيــة رغــم 

إنهــا تضيــق قليــال مــن رقعــة الســماء المرئيــة اال 
ان هــذا الشــعور يتالشــى مــع فقــدان الشــعور 

مــا  النســبة  انخفــاض  يولــده  الــذي  باالحاطــة 

الشــارع  جانبــي  علــى  المشــيدات  ارتفــاع  بيــن 
وعرضــه.)))(

ورغــم تحويــر وظيفــة الــدور الســكنية الى وظيفة 

تجاريــة صرفــة يبقــى االنطبــاع المعمــاري لهــذه 

المبانــي انطبــاع ســكني وذلــك بســبب عالقــة 

الســكنية  الوظيفــة  ذات  المعماريــة  الكـتــل 

االساســية وكذلــك الفتحــات وارتفــاع الطوابــق 

 تحديــد 
ً
االمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب جــدا

شــخصية متميــزة لهــذه الشــوارع حيــث يوجــد 

تجاريــة  ابنيــة  االبنيــة  مــن  النــوع  هــذا  مقابــل 

حديثــة مصممــة لهــذا الغــرض . 

المناطــق  واشــغال  الســيارات  مواقــف  قلــة 

-: بالســيارات  التجاريــة  المحــات  امــام 

الشــوارع  ازدحــام  الــى  تــؤدي  حالــة  وهــذه 

واختــالط حركــة الســيارات بحركــة الســابلة ممــا 

يخلــق لــدى الجميــع الشــعور بالضيــق والتعــب 

المجرميــن  لــدى  الفرصــة  وايجــاد  واالرهــاق 

النــاس  وبانشــغال  بســهولة  بجرائمهــم  للقيــام 

وبغيــاب الرقيــب ومــع زيــادة الحركــة التجاريــة 

المحــالت  علــى  االقبــال  وزيــادة  الزمــن  بمــرور 

التجاريــة وغيــاب مواقــف الســيارات ادى الــى 

الجانبيــة  الفرعيــة  الشــوارع  واســتعمال  زيــادة 

الســكني كمواقــف  االســتعمال  والقريبــة ذات 

للســيارات ممــا يــؤدي الــى تغلغــل الغربــاء فــي 

تلــك المناطــق الســكنية وايجــاد الفرصــة لهــم 

المضايقــة  الــى  باالضافــة   , بالجريمــة  للقيــام 

. الســكنية  للبيئــة  االجتماعيــة 

الطوابــق  وارتفاعــات  االرتــداد  فــي  االختــالف 

-: لالبنيــة  العليــا 

فــي  االبنيــة  مــن  الكـثيــر  فــي  لوحــظ  فقــد 

االرتــداد  فــي  االختــالف  التجاريــة  الشــوارع 

وكذلــك االختــالف فــي ارتفــاع الطوابــق العليــا 

لالبنيــة رغــم تحديدهــا فــي المعاييــر والضوابــط 

ارتفــاع  بســبب  والتصميميــة  التخطيطيــة 

معــرف  وغيــر  اصــال  مثبــت  غيــر  الرصيــف 

بمســتوى ثابــت ممــا ادى الــى ان المالــك قــد 

لجــا الــى رفــع مناســيب االرصفــه امــام عمارتــه 

البرازهــا وفــي النتيجــة اثــر بشــكل ســلبي علــى 

انتظــام  لعــدم  عامــة  بصــورة  الشــارع  نســيج 

كـتــل االبنيــة )))( , ان بعــض االبنيــة المشــيدة 

لــم يقــم اصحابهــا باســتغالل الواجهــة بشــكل 

كامــل وانمــا تــم اســتغاللها بشــكل جــزء منهــا 

اســتمرارية  فــي  انقطــاع  الــى  ادى  الــذي  االمــر 

الشــارع مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى والدة 

عمــارة ليســت بالعمــارة الســكنية وال بالعمــارة 
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ً
 ســيا

َ
ثيــرا

أ
لوفــة ممــا اثــر تا

أ
التجاريــة الحديثــة الما

تولــد  وعلــى  ناحيــة  مــن  الشــارع  وظيفــة  علــى 

فرصــة للجريمــة فيــه مــن ناحيــة ثانيــة حيــث 

توفــر االجــزاء غيــر المســتغلة مــن االبنيــة بــؤرا 

و 
أ
ا لهــا  والتخطيــط  الجرائــم  الرتــكاب  وامكنــه 

 . المبانــي منهــا  فيهــا ومراقبــة  االختفــاء 

ان اختــالف االبنيــة والمتجــاورة فــي ارتدادهــا 

البيئــة  تشــويه  فــي  يتســبب  الرصيــف  عــن 

حركــة  وعرقلــة  التجــاري  للشــارع  الحضريــة 

الســابلة فــي االماكــن المخصصــة لهــم كمــا ان 

االرتــداد  هــذا  اســتغالل  فــي  يتجــاوز  البعــض 

كـتجــاوز اصحــاب الســيارات بتــرك ســياراتهم في 

و اســتغالها مــن قبــل المجرميــن 
أ
هــذه االماكــن ا

)(((  . الرتــكاب جرائهــم 

تشــييد الطابــق االرضــي فقــط وتــرك الطوابــق 

العليــا :-

الشــوارع  فــي  المبانــي  مــن  العديــد  ان  لوحــظ 

التجاريــة فــي بغــداد قــد اكـتفــى بتشــيد الطابــق 

االرضــي وتــم اســتغاللة وتــرك اجــزاء مــن هيــكل 

وجــدت  حيــث  متكاملــة  غيــر  العيــا  الطوابــق 

المشــيدة  التجاريــة  االبنيــة  مــن  كبيــرة  نســبة 

والغيــر مكـتملــة الطوابــق العليــا . 

هــذه  ســطوح  تســتعمل  كـثيــرة  حــاالت  وفــي 

االبنيــة لخــزن المــواد وبشــكل مكشــوف امــام 

المــارة فــي الشــارع وقــد تســتخدم لتدبيــر بعــض 

حيــث  الشــوارع  تحــدث  التــي  الجرائــم  انــواع 

مــن  الوصــول  ســهلة  الســطوح  هــذه  تكــون 

قبــل المجرميــن عــن طريــق المبانــي المجــاورة 

بنايــة  ومــن الممكــن العبــور مــن خاللهــا مــن 

مــن  للعديــد  تهديــدا  يشــكل  ممــا  اخــرى  الــى 

الجريمــة  مــن فرصــة حــدوث  االبنيــة وتســهل 
الحضريــة.)))(

والضوابــط  المعاييــر  مراعــاة  عــدم 

-: الشــوارع  لخصوصيــات 

التخطيطيــة  والضوابــط  المعاييــر  ان 

الموضوعــة  التجاريــة  للشــوارع  والتصميميــة 

من قبل امانة بغداد قد اشــترطت على شــمول 

اســتعماالت  تغيــر  تــم  التــي  الشــوارع  جميــع 

االرض فيهــا بنفــس الضوابــط والمعاييــر دون 

االخــذ بنظــر االعتبــار الخصوصيــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة والعمرانيــة بــل وحتــى التاريخيــة 

وشــارع  الربيــع  شــارع  بيــن  تميــز  لــم  فانهــا 

موســى بــن نصيــر وشــارع صفــي الديــن الحلــي 

وشــارع الوشــاش مثــال ) رغــم اختــالف تصانيــف 

ووظائـــف تلــك الشــوارع فــي التصميم االساســي 

الشــوارع  تلــك  بيــن  فــرق  فــال  بغــداد  لمدينــة 

المطلوبــة  التجاريــة  الحاجــات  ناحيــة  مــن  ال 

وال  فيهــا  تقــام  التــي  االبنيــة  ناحيــة  مــن  وال 

المفــروض  العمــارة  وخصوصيــة  طبيعــة  مــن 

ان  والحقيقــة   )(1( الشــوارع  هــذه  فــي  تقــام  ان 

الحريــة  تــرك  قــد  الشــوارع  بيــن  التميــز  عــدم 

والمجــال للتخبــط والعشــوائية فــي التصاميــم 

المعماريــة ســواء فــي المخططــات والواجهــات 
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الحضريــة  البيئــة  يصيــب  ممــا  التفاصيــل  و 
أ
ا

لتلــك الشــوارع بالخلــل الكبيــر وبالتالــي زيــادة 

معــدالت الجريمــة فيهــا ففــي مدينــة بغــداد قــد 

حســب  شــوارعها  شــبكة  اعــراض  تقســيم  تــم 
التالــي)))( الوظيفــي  التصنيــف 

- الشوارع السريعة الحرة : اقل عرض 1)م

- الشوارع السريعة : اقل عرض 1)م

- الشــوارع الرئيســية ) محــددة المنافــذ( : اقــل 

عــرض 1)م

- الشوارع المحلية : اقل عرض 1)م 

الواجهات الزجاجية الكبيرة :-

وفــي  التجاريــة  بغــداد  شــوارع  فــي  ظهــر  لقــد 

الكبيــرة  الفتحــات  فيهــا  االبنيــة  مــن  العديــد 

وكذلــك  الضخمــة  الزجاجيــة  الواجهــات  ذات 

المداخــل الزجاجــة الكبيــرة ان هــذه الظاهــرة 

 
ً
نمطــا و 

أ
ا  

ً
نوعــا تمثــل  إنهــا  الــى  باالضافــة 

وتقاليدنــا  عمارتنــا  عــن  الغريبــة  االبنيــة  مــن 

والمتناقضــة تمامــا مــع طبيعــة مناخنــا حيــث 

الواجهــات  لهــذه  الحــراري  العــزل  يكــون 

الزجــاج  الن   
ً
نظــرا  

ً
جــدا ضعيــف  الزجاجيــة 

موصــل جيــد للحــرارة وان العمــارة االســالمية 

الصغيــرة  الفتحــات  ذات  نهــا 
أ
با معروفــة 

والمختصــرة لمقاومــة ظــروف المنــاخ الصعبــة 

فــي المنطقــة باالضافــة الــى ذلــك كلــه فــان هــذه 

الظاهــرة لهــا ســبب مباشــر علــى ارتفــاع معــدل 

حيــث  التجاريــة  الشــوارع  تلــك  فــي  الجريمــة 

و الــذي يبيــت نيــة االجــرام يمكــن 
أ
ان المجــرم ا

والمحــالت  االبنيــة  تلــك  بداخــل  مــا  يــرى  ان 

عنصــر  وتصبــح  الزجاجيــة  الواجهــات  ذات 

اغــراء الرتــكاب الجريمــة مــن قبــل المجرميــن 

مــا  اذا  ضعيفــة  مقاومــة  ذات  فانهــا  وكذلــك 

ويســهل  اللصــوص  قبــل  مــن  اقتحامهــا  جــرى 

تحطيمهــا ممــا يجعلهــا فرصــة مغريــة الرتــكاب 

 . وغيرهــا  والســرقة  الســطو  جرائــم 

فقدان المقياس االنساني :-

 مــن اهــم اســباب المشــاكل الجديــدة 
ً
ان واحــدا

التــي تعانــي منهــا المدينــة العربيــة المعاصــرة 

المقيــاس  علــى  االعتمــاد  هــو  خاصــة  بصــورة 

االلــي واهمــال المقيــاس االنســاني فــي االبنيــة 

االقتصــادي  االســاس  علــى  االعتمــاد  حيــث 

المــادي كـقيــم محــركات للعالقــات فــي نســيج 

العربيــة  المدنيــة  امتــازت  بينهمــا  المدينــة 

التقليديــة باعتمادهــا القيــم واالســاس الروحــي 

ممــا  المدينــة  عليــه  تبنــى  الــذي  واالخالقــي 

تلــك  فــي  القيــم االجتماعيــة   علــى 
ً
يؤثــر ســلبيا

الشــوارع وعالقــة النــاس مــع بعضهــم وبالتالــي 

ارتفــاع معــدالت الجريمــة بيــن تلــك المناطــق 

. ان ذلــك كلــه يجــب ان اليتــم علــى حســاب 

مســؤولية  هــي  وهــذه  وراحتــه  االنســان  بيئــة 

فــي  ال  العمرانييــن  والمصمميــن  المخططيــن 
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اعادةالمــدن الــى المقيــاس االنســاني كالســابق 

الــى  ي 
أ
ا مدينتــه  الــى  االنســان  باعــادة  ولكــن 

بيــات وفضــاءات صغيــرة وذات ابعــاد انســانية 

ليــة وبالتالــي تكــون فضــاءات امينــة وليــس 
آ
ال ا

فيهــا.)))( االجــرام  لممارســة  مجــال  هنــاك 

خاصة الفصل الثاني 

و  طــرز  مجــرد  ليســت   , العمرانيــة  البيئــة  ان 

تخيــالت فنيــة معماريــة , وال هــي محــض حاجــة 

وظيفيــة تلبــي متطلبــات االنســان فحســب , بــل 

يمكــن للعمــارة ان توجــد فضــاءات و تكوينــات 

تعكــس معــان بحيــث تؤثــر هــذه المعانــي علــى 

يكــون  فقــد   
ً
وايجابــا  

ً
ســلبا االنســاني  الســلوك 

 
ً
 ويمكــن ان يكــون ســلوكا

ً
 منحرفــا

ً
هــذا ســلوكا

التعبيــرات  مــن  انــواع  وهنالــك   
ً
ايضــا  

ً
ســويا

الفضائيــة والتكوينــات الفراغيــة والمخططــات 

تحفــز  ان  شــانها  مــن  والمعماريــة  والتصاميــم 

باقتحامهــا  وتغريهــم  المجرميــن  نشــاطات 

.  
ً
ايضــا والعكــس صحيــح 

الفعــال  واالســتخدام  المناســب  والتصميــم 

ان  يســتطيعان  التجــاري  الشــارع  فــي  للبيئــة 

الجريمــة  حــدوث  تــردد  تخفيــض  الــى  يقــودا 

نينــة فــي المنطقــة .
أ
والخــوف منهــا وبعــث الطما

فــي  والتصميميــة  التخطيطيــة  المشــاكل  ومــا 

محفــزة  عوامــل  اال  التجاريــة  بغــداد  شــوارع 

للشــارع  الحضريــة  البيئــة  ة 
أ
مهيــا للجريمــة 

التجــاري الن تكــون مــن مناطــق الفرصــة للقيــام 

 . بالجريمــة 

االستنتاجات 

الســكنية  الشــوارع  تحويــل  ظاهــرة  ان   -(

بموجــب التصميــم االساســي المصــدق لمدينــة 

بغــداد الــى تجاريــة ومــا تســببت مــن احــداث 

خلــل فــي بيئــة المنطقــة التــي وجــدت فيهــا قــد 

 
ً
 فــي زيــادة معــدالت الجريمــة ســواءا

ً
اثــرت كـثيــرا

المناطــق  فــي  و 
أ
ا نفســها  الشــوارع  تلــك  فــي 

تباينــا  تحتجزهــا خلفهــا حيــث  التــي  الســكنية 

مــا  تجانســها  وعــدم  المنطقــة  بيئــة  فــي  كبيــرا 

. االجرامــي  الجــذب  مناطــق  مــن  جعلهــا 

العالــم  تواجــة  الجريمــة  مشــكلة  ان   -(

زيــادة  عبــر  يكــون  ال  وحلهــا  ن 
آ
اال المتحضــر 

االجــراءات التنفيذيــة لجهــاز الشــرطة فحســب 

بــل يســتوجب دراســتها مــن وجهــة نظــر كافــة 

مشــاركة  فــان  لــذا  العلميــة  االختصاصــات 

المصمــم المعمــاري فــي معالجــة هــذه المشــكلة 

امــر مهــم لمــا يســتطيع ان يقدمــه فــي دراســة 

المحــالت  لبنيــة  المكانــي  التنظيــم  وتحليــل 

فــان  . عليــه  الفعاليــات  مــن  الســكنية وغيرهــا 
و الحضــري لــه دور 

أ
تنظيــم الفضــاء المعمــاري ا

كبيــر فــي توجيــة واحــداث التفاعــل االجتماعــي.

تغييــر  الــى  الســكنية  المنظومــة  تتعــرض   -(

مســتمر نتيجــة عمليــة التحضــر والنمو الســكاني 

المتسارع والذي رافقه زيادة معدالت الجريمة 

فقــد رافــق هــذا التغيــر علــى صعيــد المحــالت 
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اســتعماالت  نمــو  بغــداد  مدينــة  فــي  الســكنية 

ارض معينــة علــى حســاب اســتعماالت اخــرى 

و 
أ
وتتخــذ فــي ذلــك صيغــة الغــزو ) Invasion( ا

العــزل )Segregation( والتــي غــدت تشــكل 

االمــر  الحضريــة  بنيتهــا  علــى  الغالــب  النمــط 

فضائيــة  هيكليــة  ي 
أ
ا وضــع  بــان  يؤشــر  الــذي 

يســتند  ان  يفتــرض  الســكنية  للمنظومــة 

بدرجــة رئيســية علــى التوافــق مابيــن الموجــود 

. والمســتحدث 

)- لقــد اشــرت البحــوث والدراســات العالميــة 

الــى وجــود عالقــة بيــن المتغيــرات التصميميــة 

 – االجتماعيــة   ( التغيــرات  جانــب  الــى 

ثيــر علــى معــدل حــدوث 
أ
االقتصاديــة( فــي التا

الجريمــة . اال ان القليــل مــن هــذه البحــوث قــام 

بقيــاس العالقــة الســببية مــا بيــن المتغيــرات . 

نظريــة  مفاهيــم  علــى  االســتناد  عــدم   -(

الحضريــة  البيئــة  وخصوصيــة  التتفــق  بحتــه 

بيــن  الســببية  العالقــة  دراســة  يفتــرض  بــل 

و 
أ
المتغيــرات التــي تــؤدي الــى حــدوث الجريمــة ا

. زيادتهــا 

)- االســتفادة مــن نتائــج البحــوث والدراســات 

الجانــب  العلميــة الغنــاء  وتطبيقاتهــا  النظريــة 

عنــه  المدافــع  الفضــاء  لمفهــوم  النظــري 

عــن  للكشــف  الصحيــح  االســلوب  واســتخدام 

. والمســبب  الســبب  بيــن  العالقــة 

وجــود  ان  فــي  البحــث  نتائــج  اشــرت  لقــد   -(

التصميميــة  وتحويراتهــا  الرئيســية  الشــوارع 

 ) التجاريــة  الشــريطية  الشــوارع  )كاطــالق 

ســتزيد مــن حركــة المــرور النافــذ فــي المنطقــة 

لــذا يفضــل تجنبهــا قــدر االمــكان واجــراء بعــض 

تخفيــض  بهــدف  عليهــا  الفيزيائيــة  التحويــرات 

. فيهــا  المــرور  وتنظيــم حركــة 

فــي  مــدروس  غيــر  اختــالط  وجــود  ان   -(

الســكنية  المنطقــة  فــي  االرض  اســتعماالت 

يســهل عمليــة اختراقهــا وبالتالــي زيــادة نســبة 

 . فيهــا  الجريمــة 

التوصيات 

كـفــاءة  اكـثــر  وضوبــط  قوانيــن  اصــدار   -(

بخصوص تخطيط الشــوارع التجارية وعالقتها 

باالبنيــة الســكنية المجــاروة لهــا وخاصــة تلــك 
تجــاري  الــى  ســكني  مــن  تحويلهــا  يــراد  التــي 

التخطيطيــة  الســلبيات  كافــة  تتجــاوز  بحيــث 

معــدل  زيــادة  الــى  تــؤدي  التــي  والتصميميــة 

 . االجــرام 

)- نوصــي بتصميــم المحــالت الســكنية بشــكل 

اســتعمال ســكني متجانــس وعــدم الخلــط بيــن 

االســتعماالت التجاريــة والصناعيــة بشــكل غيــر 

مــدروس ومحــدد ومعــرف .

والمســاحات  االراضــي  اســتخدام  تطويــر   -(

الخاليــة )Vacant Lands( وتشــجيع تطويرهــا 

فتــرة  خــالل  لهــا  المحــدد  االســتعمال  وفــق 

مالكيهــا  تلــزم  ضوابــط  ووفــق  محــددة  زمنيــة 

مــن  باســتغاللها  الســماح  عــدم  بهــدف  بذلــك 
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الــدور  واقتحــام  رصــد  فــي  المجرميــن  قبــل 

. لهــا  المجــاروة  الســكنية 

التجاريــة  الشــوارع  اطــالق  عمليــة  دراســة   -(

الشــريطية فــي المدينــة بشــكل عملــي ومبرمــج 

ووفــق حاجــة فعليــة وبالتنســيق مــع الجهــات 

المســؤولة عــن حمايتهــا لــذا نوصــي باســتحداث 

و غيرهــا مــن 
أ
وحــدة مســتقلة فــي امانــة بغــداد ا

الجهــات المعنيــة بتنظيــم اســتعماالت االرض 

هندســية  اختصاصــات  وتضــم  المختلفــة 

. الشــرطة  مــع جهــاز  وتخطيطيــة وبالتنســيق 

)- ان اســتمرار النمــط التجــاري الشــريطي فــي 

 في 
أ
المدينــة العراقيــة اليثبــت بانــه النمــط االكـفا

الحلــول الفضائيــة والحاجــة التســويقة للســكان 

بقــدر مــا يوضــح انــه النمــط المهيمــن علــى باقــي 

طبيعــة  الــى  التنبيــة  يســتدعى  ممــا  التراكيــب 

تحــاول  اخــرى  بدراســات  والقيــام  معطياتــه 

تغطيــة الفعاليــات التــي تجــري فيــه واثرهــا فــي 

 ان 
ً
و نقصــان معــدالت الجريمــة . علمــا

أ
زيــادة ا

تخــذ مــن 
أ
هــذا النمــط التجــاري الشــريطي قــد ا

مانــة بغــداد منــذ منتصــف عــام 
أ
قبــل مجلــس ا

االساســي  التصميــم  لقانــون   
ً
مخالفــا  ((((

لمدينــة بغــداد .

االدجــارة  اشــكال  وقيــام  تكويــن  تشــجيع   -(

الجيــرة  وحــدة  و 
أ
ا الســكني  للشــارع  الجماعيــة 

ســكانها  جمــع  تعــاون  خــالل  مــن  وذلــك 

بهــدف  الشــرطة  جهــاز  مــع  الجــاد  والتنســيق 

. الجريمــة  ظاهــرة  مــن  الحــد 

)- تحديــد عــدد المنافــذ المؤديــة الــى المحلــة 

الشــوارع  اختــراق  وتفــادي  الواحــدة  الســكنية 

و جعلهــا كحــدود لهــا 
أ
النافــذة للمحلــة الســكنية ا

 )Boundaries  (

)- من المفضل توجيه مداخل الدور السكنية 

علــى الشــوارع الفرعيــة وتفــادي توجيههــا علــى 

رصدهــا  لتجنــب  النافــذة  الرئيســية  الشــوارع 

ومراقبتهــا مــن قبــل المجرميــن . 

)- تجنب الحركة النافذة في الشــوارع المحلية 

الســكنية مــن خــالل اســتخدام انظمــة الشــوارع 

مداخــل  تعريــف  يفضــل  كمــا  النافــذة  الغيــر 

هــذه الشــوارع بــاي معالجــة تصميميــة بهــدف 

كيــد الخصوصيــة والنفــوذ الحيــزي للســكان 
أ
تا

وذلــك بادخــال عناصــر تصميميــة علــى فضــاء 

 مــن فضــاء الوحــدة 
ً
الشــارع بحيــث تعتبــر جــزاءا

الســكنية . 

1)- توقيع االبنية العامة ) المدارس والمتاجر 

والدوائــر الرســمية وغيرهــا ( فــي موقــع محــدد 

بواســطة   
ً
بصريــا معاقــة  غيــر  تكــون  بحيــث 

بهــدف  وغيرهــا  العاليــة  واالســيجة  االشــجار 

الطبيعيــة  البصريــة  المراقبــة  عنصــر  تحقيــق 

و القريبــة 
أ
مــن قبــل ســكان الــدور المواجهــة لهــا ا

منهــا .

الهوامش:
)ـ جاسم، ))))، ص).

)ـ االشعب، ))))، ص)).

p(1,(((( ;schemed ـ(



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 173

)ـ عبير، عصام علي، ))))، ص)).

)ـ خليل، هديل محسن، )11)، ص)).

)- نفس المصدر ، ص)) .

)ـ جزاع، طالب، ))))، ص))ـ)).

.p(,((((,Beckley ـ(

.p((.((((,Rapoport ـ(

.p((,((((,Krier 1)ـ

.p(1 ـ نفس المصدر السابق((

))ـ الهاشمي، ))))، ص)).

))ـ الموسوي، وضاح عبد الصاحب، ))))، ص)).

))ـ الطالب، طالب حميد، 1)))، ص)).

))ـ المصدر السابق، ص)).
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))ـ معايير وضوبط تخطيطية ، ))))، ص)).

))ـ كمونة، )11)، ص1)).

))ـ كمونة، )11)، ص))).
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)- الطالــب , طالــب حميــد , الماضــي والمســتقبل ونظرتنــا 
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مقدمة

ول مــن هــذا البحــث تطّرقنــا الــى 
أ
فــي القســم اال

نَّ الكــورد الفيلييــن فــي عراقنــا الحبيــب لهــم 
أ
ا

خــرى فــي 
أ
مزايــا قــّل مــا تجدهــا فــي اإلثنيــات اال

مــور تتســم 
أ
المنطقــة وغيرهــا، و ذلــك لثالثــة ا

بهاهــذه الشــريحة دون غيرهــا، وهــي:

يظهــر  التســمية  مــن  الفيليــون،  الكــورد  )ـ 

دنــى 
أ
هــم مــن القوميــة الكورديــة بــال ا نَّ

أ
، با

ً
يــا

ّ
جل

مــن   
ً
يضــا

أ
ا لهــم  كــراد 

أ
فــي ذلــك، فمــا لال شــك 

التــراث الحضــاري واالنســاني، و مــا الــى ذلــك 

مــن التبعــات التاريخيــة و الثقافيــة، إذن فهــم 

 . كــراد 
أ
ا القومــي  االنتمــاء  حســب 

 )%((( غلبيتهــم 
أ
ا الفيليــون،  الكــورد  )ـ 

 
ً
مســلمون، هــذا مــن ناحيــة الديانــة، ومذهبيــا

هــم مــن الطائـفــة الشــيعية، بينمــا بقيــة الكــورد 

مســلمون  فهــم  إذن  الّســّنية،  الطائـفــة  مــن 

شــيعة، و لهــم بــاع مشــهود فــي حبهــم للطائـفــة 

البــالد. فــي  ركانهــا 
أ
ا ،وترســيخ 

)ـ الكــورد الفيليــون، تقــع مناطــق ســكناهم فــي 

هــم حلقــة وصــل  نَّ
أ
ي ا

أ
وســط العــراق وجنوبــه، ا

مســى بذلــك 
أ
بيــن شــمال الوطــن وجنوبــه، وا

جســر المــودة و المحبــة بيــن طرفــي البــالد فــي 

تواجدهــم .

فــي  الثالثــة  مــور 
أ
اال مــن  الحاصلــة  والنتيجــة 

،هــي: الفيلــي  الكــوردي  المواطــن  كيــان 

 
ً
جــزء مــن الكــورد عمومــا

ً
ـ الكــوردي الفيلــي قوميا

ويشــاركهم فــي الحــس القومــي. 

 جــزء مــن المســلمين 
ً
ـ الكــوردي الفيلــي عقائديــا

، ويشــاركهم فــي الحــس اإلســالمي. 
ً
عمومــا

 جــزء مــن المســلمين 
ً
ـ الكــوردي الفيلــي مذهبيــا

الشــيعة، ويشــاركهم فــي الحــس المذهبــي. 

الكــورد  مــع  الفيلــي  الكــوردي  يلتقــي  هنــا  مــن 

،و يلتقــي مــع العــرب المســلمين الســنة و 
ً
قوميــا

)عقيــدة(، و يلتقــي مــع العــرب 
ً
غيــر العــرب دينيا

 ،فمن 
ً
المسلمين الشيعة و غير العرب مذهبيا

هنــا يلتقــي مــع الجميــع فــي معامالتــه التجارية و 
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غير التجارية، وترفع الحواجز والســتائر بينهم 

و بيــن مــن يعايشــونهم، ويســاكنونهم، وهــذه 

بــل  المظلومــة،  الشــريحة  لهــذه  فريــدة  ميــزة 

عماقهــم، وســرت فــي دمائهــم، 
أ
ترســخت فــي ا

الثقافــي  التكويــن  مــن   
ً
مهمــا  

ً
جــزءا مســت 

أ
ا و 

عبــر حياتهــم االجتماعيــة، والسياســية،  لهــم 

مثلــة الواقعيــة 
أ
وهنــاك عشــرات المــات مــن اال

المدنيــة  الســاحة  علــى  المبينــة  ،والحقائــق 

والشــعبية، مــن حــاالت الــزواج واالنخــراط فــي 

االحــزاب السياســية والمنظمــات االجتماعيــة، 

الحــاالت  هــذه  وتســري  التجاريــة،  واالعمــال 

دنــى تحفــظ، رغــم الجــور و االضطهــاد 
أ
ي ا

أ
بــال ا

مســار  علــى  االنظمــة  قبــل  مــن  لهــم  المبرمــج 

العراقيــة  الدولــة  تشــكيل  فمنــذ  الزمــن، 

لتلــك  الفعــل  ردود  كانــت  بــل  )))))م(، 

الجهوريــة  والمخالفــة  الفظيعــة،  االنتهــاكات 

االنســان  لحقــوق  العالمــي  لالعــالن  لمبــادئ 

كـثر من ذي قبل، 
أ
بالنســبة للشــريحة ايجابية ا

وتمّثلــت فــي مورديــن رئيســين، و همــا:

وفــق  المشــروعة  بحقوقهــم  المطالبــة   –  (

الدوليــة،و  ،والقوانيــن  االســالمية  الشــريعة 

بالمثــل.  العنف،والــرّد  ممارســات  عــن   
ً
بعيــدا

( في بالد 
ً
 و معنويا

ً
نفســهم )ماديا

أ
) – تكوين ا

المهجــر و مــّد يــد العــون لــكل عراقــي مغتــرب 

وانتهاكاتــه  البائــد  النظــام  جــور  مــن  يعانــي 

االنســان.  لحقــوق  الفظيعــة 

 للمــودة 
ً
صبــح الكــورد الفيليــون جســرا

أ
مــن هنــا ا

طيــاف المواطنيــن فــي فسيفســاء 
أ
بيــن جميــع ا

عراقنــا العزيــز.

بـــ  الموســوم  المتواضــع  بحثنــا  تــي 
أ
يا هنــا  مــن   

فــي  تاريــخ  العــراق،  فــي  الفيليــون  )الكــورد 

ول منــه 
أ
ذاكــرة الشــجن(، و ذكرنــا فــي القســم اال

: وكانــت  مختصــرة،  فصــول  ربعــة 
أ
ا

تعريف موجز للكورد الفيليين ، قضية الكورد 

المعاصــر،  السياســي  التاريــخ  فــي  الفيلييــن 

الكــورد الفيليــون والدولــة العراقيــة، والكــورد 

للبحــث  وتكملــة  زمــات، 
أ
اال وحــلُّ  الفيليــون، 

بالقســم  تــي 
أ
نا للفائــدة   

ً
وإتمامــا اليــه  المشــار 

 ،
ً
يضــا

أ
ا مختصــرة  فصــول  ربعــة 

أ
ا فــي  الثانــي 

وكالتالــي:

مثل 
أ
)-معاناة الكورد الفيليين والحّل اال

البنــاء  فــي  الفيلييــن  الكــورد  )-مواهــب 

للعــراق  الحضــاري 

ول
أ
الفصل اال

مثــل 
أ
اال والحــّل  الفيلييــن  الكــورد  معانــاة 

لقضيتهــم

صبــح 
أ
ا الفيلييــن  الكــورد  قضيــة  حــّل  إنَّ 

علــى  يحّتــم   
ً
مقدســا  

ً
إنســانيا و   

ً
وطنيــا  

ً
واجبــا

الواقــع  مــر 
أ
اال الــى  اإلذعــان  المســؤولين  كّل 

مثــل 
أ
اال الحــّل  لإليجــاد  الحثيــث  والســعي 

الفيلييــن  الكــورد  نَّ 
أ
بــا  منهــم 

ً
لقضيتهم،إيمانــا

رض 
أ
اال هــذه  عجينــة  مــن  مظلومــة  شــريحة 

ن مليــون 
آ
المعطــاء، والبالــغ تعــداد نفوســهم اال
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المحافظــات  علــى  موزعــون  المليــون  ونصــف 

غلبيــة واضحــة تقطــن 
أ
الوســطى والجنوبيــة مــع ا

المظالــم  بشــع 
أ

ال تعرضــوا  بغــداد))(  العاصمــة 

،و  البائــد  العهــد  فــي  نفلــة 
أ
واال نتهــاكات 

أ
اال و 

و  تســفير  مــن  نفلة())(عليهــم 
أ
)اال تعبيــر  يصــّح 

بنــاء ، 
أ
مــوال و حجــز اال

أ
تعريــب و مصــادرة اال

وحــان الوقــت لحــّل قضاياهــم المشــروعة وفــق 

القــرارات المحليــة والقوانيــن الدوليــة فــي عهــد 

الدكـتاتوريــة  زوال  بعــد  والديمقراطيــة،  النــور 

طيلــة  صدورنــا  علــى  جثمــت  التــي  البغيضــة 

وفــي  ومواهبنــا..  نفاســنا 
أ
ا ،كاتمــة 

ً
عاما ثالثيــن 

ّكــد عليــه الدكـتــور عــادل 
أ
هــذا الســياق نذكــر مــا ا

عبــد المهــدي نائــب رئيــس الجمهوريــة فــي لقــاء 

السياســي  المجلــس  مــن  عضــاء 
أ
ا مــع  خــاص 

للكــورد  العــام  الوطنــي  للمؤتمــر  المركــزي 

الشــيخ  العالمــة  ســماحة  برائســة  الفيلييــن 

ن موضــوع 
أ
: »ا

ً
محمــد ســعيد النعمانــي، قائــال

 
ً
الكــورد الفيلييــن مهــم وكبيــر، وعانــوا اضطهــادا

وعانــوا  والقوميــة  الهويــة  بســبب   
ً
مزدوجــا

الــى  الحاجــة  مــس 
أ
با اليــوم  ونحــن  الكـثيــر، 

بنــاء العــراق فقــد اضطــر الكـثير 
أ
نكــم ا

أ
مثالكــم ال

أ
ا

الهويــة  وإخفــاء  التقيــة  اســتعمال  الــى  منهــم 

 مــن القمــع والظلــم حيــث نجــد الكـثيــر 
ً
خوفــا

معالــم  خفــى 
أ
وا واســمه،  لقبــه  غيــر  قــد  منهــم 

ومســاندة  مذهبــه،  وحتــى  وقوميتــه  هويتــه 

الكــورد الفيلييــن ليــس مّنــة و اّنمــا هــو واجــب 

يجــب  ولكــن  مقصــرون  نحــن  والزلنــا  وطنــي 

االئـتــالف  مــع  العمــل، وان خياركــم   
أ
نبــدا ن 

أ
ا

ومؤثــر  الصحيــح  الخيــار  هــو  العراقــي  الوطنــي 

ثــار كبيــرة..
أ
فنعــم مــا فعلتــم وســوف تكــون لــه ا

البــد  خاصــة  بصــورة  الفيلييــن  الكــورد  وعلــى 

واضحــة  مســاحة  الفيلييــن  للكــورد  يكــون  ن 
أ
ا

فــي العمليــة السياســية وإنصافهــم عمــى لحــق 

بهــم مــن اضطهــاد ســابق وكان الشــهيد الســيد 

دعــم  الســّباقفي  الحكيم)قــدس(  باقــر  محمــد 

وإســناد الكــورد الفيلييــن ونحــن بدورنــا ســوف 

نعــزز وصيــة شــهيد المحــراب فــي إســناد ودعــم 
قضيــة الكــورد الفيلييــن .« ))(

مــن  قضّيتهــم  حــل  فــإنَّ  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الحديــث،  عراقنــا  فــي  الوطنيــة  الضروريــات 

لوســي 
آ
ويقــول الدكـتــور تيســيير عبــد الجبــار اال

فــي  الحــل  يكمــن  ال  المضمــار))(:  هــذا  فــي 

و 
أ
ا عقاريــة  بقضيــة  محــدودة  ماديــة  إجــراءات 

كيــد، 
أ
بالتا حلهــا  ينبغــي  لة 

أ
مســا وهــي  ماليــة 

)قضيــة  للقضيــة  التصــدي  فــي  يكمــن  ولكنــه 

الكــورد الفيلييــن( بمســتوى حجمهــا النوعــي، 

الخطــوات: ِبهــذه   
أ
ولنبــدا

لقضيــة  علــى 
أ
ا ). تشــكيل مركــز وطنــي عراقــي 

وراق الرســمية 
أ
الكورد الفيلية.. وتعود جميع اال

ينهــض  لكــي  إليــه  والوثائــق  والســجالت 

التشــريعات  واقتــراح  القضايــا  دراســة  بمهمــة 

المناســبة للبرلمــان الوطنــي العراقــي وللحكومــة 

االتحاديــة.. 

). تشــكيل مركــز مســتقل إلجــراء اإلحصــاءات 
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مختلــف  وفــي  الفيليــة  للكــورد  الضروريــة 

حــل  لمتابعــة  الالزمــة  اإلحصــاء  مفــردات 

العالقــة...  القضايــا 

الفيليــة  الكــورد  دراســات  مركــز  افتتــاح   .(

وضاعهــم ومعالجــة المشــكالت 
أ
يتنــاول توثيــق ا

التــي نجمــت عــن القــرارات التعســفية القســرية 

والحاليــة..  الســابقة 

). تشكيل منظمات ومؤسسات مجتمع مدني 

شــرائح  بمختلــف  ُتعنــى  وقطاعيــة  تخصصيــة 

لتبنــي  النســاء  منهــم  بخاصــة  الفيليــة  الكــورد 

تشــخيصها  علــى  والعمــل  جميعــا  مطالبهــم 

الجهــة  ومــن  لهــا...  العاجلــة  الحلــول  واقتــراح 

الرســمية ينبغي دعم تلك المؤسســات وتفعيل 

المشــهد بدقــة وموضوعيــة  قــراءة  فــي  دوارهــا 
أ
ا

وعــن كـثــب معايشــة..

عراقيــا  طيفــا  الفيليــة  الكــورد  اســم  تثبيــت   .(

طيــاف 
أ
المكونــات واال ساســا حيثمــا ورد ذكــر 

أ
ا

المعتمــدة.. الرســمية  الوثائــق  فــي  العراقيــة 

العراقــي  الســفر  جــواز  مشــكلة  معالجــة   .(

شــهادة  عــن  النظــر  بغــض  الفيلــي  للكــوردي 

ثنائيــة  مشــكلة  معالجــة  لحيــن  الجنســية 

مــن  المطلوبــة  الجنســية  وشــهادة  الجنســية 

والعمــل  الوطنــي..  انتمائــه  إلثبــات  العراقــي 

لحــل  المناســب  والتوقيــت  مثــل 
أ
اال داء 

أ
بــاال

هــذه الثنائيــة فــي تعريــف العراقــي وإخضاعــه 

وراق ثبوتيــة غيــر عراقية)عثمانيــة - إيرانيــة( 
أ
ال

ولويــة وجــوده وانتمائــه الوطنــي 
أ
علــى حســاب ا

الحقيقــي.. العراقــي 

الثقافيــة  الحقــوق  الفيليــة  الكــورد  منــح   .(

لدعــم  المخصوصــة  المتطلبــات  وجملــة 

لهــم.. الوطنــي  الــدور  ولتفعيــل  نشــطة 
أ
اال

وتحديــدا  الالزمــة  التشــريعات  إصــدار   .(

شــكال التمييــز بحقهــم 
أ
القانــون الــذي يكبــح ا

مــن  العراقيــة  والقوانيــن  التشــريعات  فــي 

و مــا صــدر مــن دون قــراءة 
أ
مخلفــات الماضــي ا

وافيــة وشــاملة راهنــا وتجــاوز علــى حقوقهــم، 

مــا عــداه  القانــون مقدمــا علــى  ن يكــون 
أ
ا علــى 

صنــاف الظلــم 
أ
مــن تلــك التــي تواصــل توكيــد ا

 فيليــا فقــط.. 
ً
الواقــع علــى العراقــي كونــه كورديــا

مــن  المصــادرة  العراقيــة  الوثائــق  اعتمــاد   .(

جهــزة 
أ
وا والمخابــرات  مــن 

أ
اال جهــزة 

أ
ا مخلفــات 

الحكومــات العراقيــة الســابقة لتدقيــق مســائل 

ن 
أ
وراق الثبوتيــة الرســمية بخاصــة منهــا بشــا

أ
اال

الجنســية  عنهــم  والمنزوعــة  قســرا  رين  المســفَّ

المنظمــات  إمكانــات  مــن  واإلفــادة  العراقيــة.. 

... بالخصــوص  المعتمــدة  وثائـقهــا  الدوليــة و 

1). تشــكيل جهــة مختصــة مــن وزارتــي الماليــة 

العقاريــة  مــور 
أ
اال إشــكاالت  لقــراءة  والداخليــة 

قانونيــا عاجــال  بدقــة وموضوعيــة وحلهــا حــال 

ن ُترفــع 
أ
ومنــع التلكــؤ فــي هــذه القضيــة.. علــى ا

 غلــى اللجنتيــن الحكوميــة 
أ
يــة عقبــات قــد تنشــا

أ
ا

و 
أ
ا تســويف  وبــال  نهائيــا  لحســمها  والبرلمانيــة 

خيــر. ))(
أ
تا
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ضيفهــذه 
أ
عــاله ،ا

أ
هميــة النقــاط الــواردة ا

أ
رغــم ا

مثاليــة  عمــل  ورقــة  بمجموعهــا  لتكــون  الفقــرة 

الفيليــة،و هــي: القضيــة  لحــّل 

الفيليــة  الكورديــة  للثقافــة  دار  إنشــاء   .((

،تلتــزم طبــع و نشــر و توزيــع الكـتــب الكورديــة 

باللهجــة الفيليــة فهنــاك فــي الســاحة الفكريــة 

و الثقافيــة العديــد مــن المفكريــن و الباحثيــن 

و اللغوييــن و الشــعراء بهــذه اللهجــة،و ترتبــط 
الــدار بــوزارة الثقافــة. ))(

إنَّ هــذه القضيــة تنطلــق اليــوم عبــر فعاليــات 

خــرى 
أ
وا فيليــة،  كورديــة  ووفــود  ومؤتمــرات 

وطنيــة عراقيــة تحمــل هــذا الهــّم الوطنــي. ولكــن 

روتيــن  مــن  للخــالص  النهايــة  فــي  جــدى 
أ
اال

مجــددا  والوقــوع  البيروقراطيــة  الممارســات 

التنظيميــة  و 
أ
ا السياســية  الخالفــات  ضحايــا 

فــي  ينتظــم  الــذي  الوطنــي  العمــل  فــي  يكمــن 

طراف من دون استثناء 
أ
التنسيق بين جميع اال

نشــطة علــى وفــق برنامــج عمــل 
أ
ن تمضــي اال

أ
وا

ســس علــى مفــردات إجرائيــة 
أ
شــامل وموحــد يتا

هوياتهــا  بــكل  والتفاعــالت  الحــركات  لتلــك 

و الكورديــة الفيليــة 
أ
المتنوعــة الوطنيــة العامــة ا

واإلجــراءات  القــرارات  إن  المخصوصة..كمــا 

المؤملــة ســتبقى قاصــرة مــن دون مركــز وطنــي 

معتمــدة  دراســات  مراكــز  دون  ومــن  مختــص 

خــوة 
أ
اال ليبــادر  وعليــه  بالخصــوص  ومدعومــة 

الكــورد الفيليــة بتقديــم مشــروع المركــز الوطنــي 

 ،
ً
البرلمــان عاجــال فــي  الفيليــة إلقــراره  للكــورد 

ولتقديــم مشــروعات مركــز الدراســات واللجنــة 

والداخليــة  الماليــة  مــن  المختصــة  الحكوميــة 

العمــل  واعتمــاد  إلصــداره  العراقيــة  للحكومــة 

بــه.. ولتكــون جهــة رســمية محــددة مختصــة هــي 

جهــة المتابعــة والحســم حتــى ننتهــي مــن لغــة 

السياســية  الســجاالت  وكـتابكم،ولغــة  كـتبنــا 

المطلبيــة التــي تــدور فــي دوامــة بــال مســتقر...

المهمــة  الحاســمة  التوجهــات  هــذه  بغيــر 

مزيــدا  لتنتــج  تتوالــد  إشــكاالت  فــي  ســنبقى 

مــن التعقيــدات والشــروخ الخطيــرة فــي نســيج 

بنائــه 
أ
ا مظالــم  زيــادة  وفــي  العراقــي  المجتمــع 

عــّول 
أ
مــن الكــورد الفيليــة... وبالمناســبة فإننــي ا

هنــا علــى وفــد وطنــي مــن الشــخصيات العراقيــة 

نضــج 
أ
المعروفــة والمؤتمنــة لتقديــم التصــور اال

حســمها  ومتابعــة  القضيــة  لهــذه  شــمل 
أ
اال و 

وحــل القضايــا العالقــة مــن تلــك التــي مــا زالــت 

الفيليــة  الكــورد  مــن  العراقييــن  بناءنــا 
أ
ا تهصــر 

ولعــل  وظلمــا...  ومعانــاة  وجراحــا  لمــا 
أ
ا يوميــا 

الزعامــات  يــدي 
أ
ا بيــن  ســيبقى  عندهــا  الحــل 

العراقيــة لتقــرر مشــاطرة هــذا الوفــد المركــب مــن 

طيــاف العراقيــة كافــة حلولــه المســتقاة مــن 
أ
اال

ومــن  المتمعنــة  الدراســة  لــم ومــن 
أ
الجــرح واال

متطاحنة...ولنتطلــع  ال  متفاعلــة  وطنيــة  رؤى 

لحــل  العراقــي  الوطنــي  الوفــد  مهمــة  لدعــم 

قضيــة الكــورد الفيليــة نهائيــا... و هــذا هــو الحــلُّ 

مثــل لمظلوميتهــم عبــر التاريــخ السياســي فــي 
أ
اال

العــراق.
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الفصل الثاني

البنــاء  فــي  الفيلييــن  الكــورد  مواهــب 

للعــراق الحضــاري 

الفصــل  هــذا  محتويــات  فــي  الولــوج  قبــل 

العراقــي( بنظــرة  مــا هــو )الواقــع  بايجــاز  نذكــر 

. ســريعة؟.

الطيــف  نَّ 
أ
بــا الجميــع  لــدى  معــروف  هــو  كمــا 

عميــق  قومــي  ثنــي 
أ
ا اجتماعــي  ــب  مركَّ العراقــي 

 ،
ً
عمليــا الوجــود  لطيــف  ،و 

ً
تاريخيــا الجــذور 

للتــراث  الموئــل  كانــت  البــالد  هــذه  نَّ 
أ
وال

المعطــاء  رض 
أ
اال هــا  نَّ

أ
وال الحضــاري  اإلنســاني 

داب، فقــد 
آ
 للفكــر و اال

ً
كـثــر إنتاجــا

أ
بناؤهــا اال

أ
وا

لت  وشــكَّ إنســانية  جماعــات  فيهــا  تعايشــت 

القديــم..  العراقــي  المجتمــع  كينونــة  طيــاف 
أ
ا

 
ً
ولقــد بقــي موزائيــك المجتمــع العراقــي محافظــا

فــي ضــوء  الثــّر  بتنوعــه   
ً
علــى وحدتــه متمّســكا

اســتقرار عالئــق النســيج المجتمعــي وتعّمدهــا 

عبــر التاريخيــن القديــم والمعاصــر... وال يجــد 

و 
أ
ا  

ً
ســجال و 

أ
ا  

ً
بحثــا و 

أ
ا دراســة  و 

أ
ا  

ً
كـتابــا حدنــا 

أ
ا

وثيقــة ال تمــّر علــى إشــارات واضحــة مؤّكــدة علــى 

طبيعــة التنــوع فــي إطــار الشــخصية العراقيــة...

 فــي الهويــة 
ً
 ثابتــا

ً
ل عمــودا ــُتمّثِ ـَ إنَّ هــذه الســمة ل

العراقيــة.  الوطنيــة 

والكــورد الفيليــون الذيــن ينتمــون لهــذا الوجــود 

..فقــد  الوطنيــة  ولهــذه  العراقــي(  )الوجــود 

إعالنــات  عبــر  ال  وانتماءهــم  ســجلواوطنيتهم 

بــل عبــر  عمــال بعينهــا حســب 
أ
ا و 

أ
ا و مواقــف 

أ
ا

خصائــص  فــي  يحملــون  التــي  الهويــة  طبيعــة 

تركيبهــم النفســي االجتماعــي، وفــي فلســفتهم 

 وسياســة وفــي ســجل تاريخهــم، ووثائــق 
ً
فكــرا

 
ً
وقوميــا  

ً
إنســانيا  

ً
وجــودا التاريــخ  هــذا  تثبيــت 

كيــد وطنيــا فــي االنتســاب للهويــة الوطنيــة 
أ
وبالتا

عيشــهم  مفــردات  كل  فــي  بوضــوح  العراقيــة 

علــى  وعطائهــم وحركـتهــم وتطلعاتهم...ولكــن 

الرغــم مــن وضــوح هــذه الحقيقــة فــإنَّ مــا وقــع 

عليهــم مــن حيــف ومــا نالهــم مــن جرائــم اعتــداء 

علــى حقوقهــم اإلنســانية والوطنيــة ، مــا زالــت 

الــال  و  االســتهانة  بســياط  تطاردهــم  بقاياهــا 

مبــاالة، وعــدم االكـتــراث بمطاليبهــم العادلــة.

نهــم ينتمــون الــى حضــارات راقيــة عريقــة 
أ
وبمــا ا

الف ســنة ، وإن خير 
آ
في القدم تعود الى ســتة ا

شــاهد علــى عمــق عراقيتهــم المتوغــل فــي الزمــن 

هــو ترشــيح زعيمهــم )غــالم رضــا قلــي خان( والي 

كوردســتان بشــتكوه )موطــن الفيلييــن ( لعــرش 

العــراق حيــث كان مــن ضمــن المرشــحين معــه 

كل مــن: 

مير فيصل بن علي ـمن نجد 
أ
)- اال

)- السيد طالب النقيبـ من البصرة
)- الشيخ خزعل )شيخ المحمرة(..))(

رقــى 
أ
روقــة وجدانهــم ا

أ
ولــذا كانــوا يحملــون فــي ا

لخدمــة  التــي وظفوهــا  اإلبداعــات  و  المواهــب 

و  الحبيــب،  عراقنــا  فــي  الحضاريــة  الحركــة 

نتــج لؤلــؤًة 
أ
وذي ا

أ
بــي كالمحــار كلمــا ا

أ
شــعبه اال
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و  الغربــة  بــالد  فــي  كانــوا  هكــذا  ،و  جمــل 
أ
ا

 لوجدنــا مــا 
ً
مرهــم قديمــا

أ
المهجــر، و لــو تركنــا ا

 علــى 
ً
يــدلُّ عليهــم فــي العصــر الحاضــر شــاهدا

ذلك،ولكــن البــدَّ مــن ذكــر ثلــة منهــم لتبيــان 

الحقائق،منهــم:  تلــك 

)- القاضي الحسن بن عبد هللا البندنيجي

بــو علــي الحســن بــن عبــد هللا بــن 
أ
 هــو القاضــي ا

 فــي بــالده )بندنيجيــن 
أ
ــى البندنيجــي، قــرا ـ يحيـ

فتــى 
أ
- مندلــي())( ثــم قصــد بغــداد فســكنها، وا

 مــن 
ً
 صالحــا

ً
 ورعــا

ً
فيها،وحكــم بهــا،كان فقيهــا

ســفرائيني 
أ
بـــي حامــد اال

أ
صحــاب الشــيخ »ا

أ
كبــر ا

أ
ا

ببغــداد  ودرس   ، معروفــة  تعليقــة  عنــه  لــه  و 

مــن  مــدة  فيهــا  القضــاء  تولــى  وقــد   ، ســنين 

لــف مــن المعلومــات التــي إســتفادها 
أ
الزمــن،و ا

ســماهما:«الجامع » و » 
أ
ســتاذه كـتابيــِن ا

أ
مــن ا

 - )بندنيجيــن  بــالده  الــى  رجــع  ثــم  الذخيــرة« 
مندلي(، وتوفي بهاســنة ))1) م – )))هـ))(

مرموقــة  مكانــة  البندنيجــي  وللحســن  هــذا 

فــي الفقــه اإلســالمي، لــذا كان فقهــه ومــا زال 

موضــع بحــث و نقــاش فــي الحلقــات الدراســية 
)(1( الفقهــاء.  وســاط 

أ
ا فــي 

لمعي اليمان البندنيجي
أ
ديب اال

أ
 )- اال

اليمــان  بــي 
أ
ا بــن  اليمــان  بشــر  بــو 

أ
ا هــو 

البندنيجــي، ولدفــي ســنة 11) هـــ ـ ))) م فــي 

 
ً
 كـثيــرا

ً
دبــا

أ
)بندنيجيــن - مندلــي( بلــده، وحفــظ ا

بــو الحســن 
أ
 جّمـــة، وكان ِبهــا إذ ذاك ا

ً
شــعارا

أ
وا

بــي عبيــدة ،وراوي 
أ
علــي بــن المغيــرة صاحــب ا

ذلــك  بشــر  بــو 
أ
ا صمعي،فلــزم 

أ
اال وكـتــب  كـتبــه 

 
ً
 جزيــال

ً
ثــرم علمــا

أ
النمــط، وحفــظ مــن كـتــب اال

، وخــرج الــى بغــداد ،وثــم ســامراء)))(، ولقــي 

 علــى محمــد بــن زيــاد اإلعرابيولقــي 
أ
العلمــاء وقــرا

بشــر  بــو 
أ
ا صمعــي، وكان 

أ
اال نصــر صاحــب  بــا 

أ
ا

خلفهــا  عامــرة  كـثيرة،وبســاتين   
ً
ضياعــا يملــك 

العلــم  طلــب  فــي  نفقهــا 
أ
وا فباعهــا  والــده  لــه 

بــن  يعقــوب  يوســف  بــا 
أ
ا العلماء،ولقــي  وعلــى 

بالبصــرة  والرياشــي)))(  الســكيت.والزيادي 

كـثيرة،وصّنــف   
ً
كـتبــا مــن حفظــه   عليهــم 

أ
وقــرا

التقفيــة  منهــج  ابتكــر  ،وابتكــر  الكـتــب  ثالثــة 

وكـتبــه هــي:

كـتــاب معانــي الشــعر.،كـتاب العروض،.كـتــاب 

ي 
أ
التقفيــة)))(، ومــات ســنة ))) هــــ ))) م ا

عــاش )) ســنة ودفــن فــي مندلــي بلدتــه.

)- الفقيه محمد البندنيجي 

بــن  هللا  هبــة  بــن  محمــد  نصــر  بــو 
أ
ا هــو 

الضرير،الفقيــه  البندنيجي،القاضــي  ثابــت 

)مندلــي(  بندنيــج  بلــدة  فــي  ولــد  الشــافعي، 

بقــرب بغــداد عــام )1))م – )))هـــ،كان مــن 

بــي إســحاق الشــيرازي،تفقه 
أ
صحــاب الشــيخ ا

أ
ا

ببغداد،ثــم هجرهــا الــى مكــة المكرمة،وجــاور 

الفقه،ويســمع  ســنة،يدرس  ربعيــن 
أ
ا بهــا 

الحديث،و يشتغل بالعبادة ،فاشتهر بـ )فقيه 

رمضــان  يعتمــر  مكــة(،كان  و)نزيــل  الحــرم( 

 ســورة اإلخــالص فــي 
أ
ثالثيــن ســنة ،وكان يقــرا

ســماه 
أ
 ا

ً
لــف كـتابــا

أ
ســبوع 11) مــرة، وقــد ا

أ
كل ا
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ســماه 
أ
خــر ا

آ
 ا

ً
)المعتمــد فــي الخــالف()))(، وكـتابــا

)الجامــع(، وكالهمــا مــن فــروع الشــافعي وقــد 

شــعار 
أ
ا ولــه  المنتظــم،  كـتــاب  فــي  ذكــره  جــاء 

ســنة  باليمــن  نبتيــن 
ّ

الذ بــذي  جيدة،توفــي 

)))هـــ.  – ))))م 

الكــورد  مــن  الحديثفبــرز  العصــر  فــي  مــا 
أ
وا

مهمــة  شــخصيات  مبدعــون،و  الفيلييــن 

عــداد كـثيــرة، وفــي شــتى المجــاالت الحيويــة 
أ
با

فــي تاريــخ عراقنــا المعاصــر، باذليــن جهدهــم 

مــم و الشــعوب، 
أ
 بيــن اال

ً
لرفعــة العــراق حضاريــا

شــديد: بإيجــاز  منهــم   
ً
عــددا نذكــر 

للحــزب   
ً
ســكرتيرا كان   / كريــم  محمــد  حبيــب 

الديموقراطيالكوردســتاني لســنوات عديــدة..،و 

البندنيجــي،-  علــي  الســيد  العرفانــي  العالــم 

اللغــة  مســتودع  جــواد  مصطفــى  الدكـتــور 

)1))م.  لعــام  بغــداد  مواليــد  مــن  والتاريــخ 

المؤســس  حــداد  منيــر  الموهــوب  والقاضــي 

فــي  العليــا  الجنايــات  لمحكمــة  الفعلــي 

نامــدار  المــال  الموهــوب  والشــاعر  العــراق، 

علــي  محمــد  شــاه  ثــار 
آ
اال عالــم  و  تيمــوري، 

الصيواني،والشــاعر محمــد جاســم البــدري مــن 
الدكـتــور  الموســوعي  و  بدرة/واســط،  مواليــد 

العامــة  االتصــاالت  مديــر   ، الشــاوي  برهــان 

مــن مواليــد الكــوت،.و المفكــر السياســي عزيــز 

مواليــد  مــن  عبدكــة  ابراهيــم  الحاج،والثائــر 

شــهربان /ديالــى ،و الفنــان إســماعيل خيــاط 

مــن مواليــد خانقيــن ))))م، وعالم االجتماع 

نازنيــن  والســيدة  الــوردي،  علــي  الدكـتــور 

حســين فيــض هللا المنــدالوي عضــوة البرلمــان 

))))م،  لعــام  مندلــي  مواليــد  مــن  العراقــي 

والدكـتــور جعفــر محمــد كريــم، والمــال حكيــم 

خانقينــي، والوزيــر جبــار فرمان،الوزيــر الفنــان 

العالمــي  والموســيقار  المنــدالوي،  مدحــي 

العالمــي  الكاريكاتيــر  ورســام  شــمة،  نصيــر 

الدولــي  والمعمــار  المنــدالوي،  محمــود  علــي 

بنــاء  إعــادة  علــى  المشــرف  غيــدان  عصــام 

الباحــث  ســامراء،و  فــي  العســكرية  الحضــرة 

الدكـتــور عليباباخان،والكاتــب والمــؤرخ زهيــر 

عبــد الملــك.و الســيدة فريــدة محمــد علــي مــن 

المقــام  لمــادة  ســتاذة 
أ
ا ول 

أ
ا كربــالء  مواليــد 

العراقــي فــي معهــد الدراســات الموســيقية مــن 

الصمــد  عبــد  1)))-))))،والدكـتــور  عــام 

مواليــد  مــن  العيــدي.  علــي  ســلطان  رحمــن 

زرباطيــة /محافظــة واســط ، وزيــر المهجريــن و 

. ))/)/)11)م  تاريــخ  مــن  المهاجريــن 

الخاتمة:

و فــي نهايــة هــذا الســرد المقتضــب لجانــب مــن 

)الكــورد  الشــريحة  هــذه  تداعيــات  و  ظالمــات 

ن يضــع 
أ
ــه حــرّي بالعــراق ا نَّ

أ
الفيليية(،نقــول : ا

هــذه الشــريحة االجتماعيــة فــي مكانهــا المميــز 

عطــاءات ،و  و  مــن تضحيــات  بهــا  تتميــز  لمــا 

ن 
أ
ا ســنجد  العــراق  بيــن ضحايــا  نفتــش  حيــن 

مــا يميــز الكــورد الفيلييــن ومــا وقــع عليهــم مــن 
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،وظلمهــم  الكورديــة  قوميتهــم  بســب  الظلــم 

مــدة  طــول  و   
ً
اجتماعيــا و   

ً
سياســيا و   

ً
مذهبيــا

اليــوم  و  مظلوميــن،  فيهــا  بقــوا  الــذي  الزمــن 

ن نتخــذ مــن القــرارات مــا يعيــد 
أ
وان ا

أ
ن اال

آ
قــد ا

ن نجعــل هــذه الشــريحة 
أ
الحــق الــى نصابــه، وا

ن 
أ
بــا تشــعر  ن 

أ
ا المعطــاء  الكريمــة  العراقيــة 

ن 
أ
و هباء الريح،و ا

أ
تضحياتها لم تذهب سدى ا

قــالم و الضمائــر المنصفــة تقــف 
أ
العديــد مــن اال

معهــم و تنتصــر لقضيتهم،منهــم القاضــي زهيــر 

ســتاذ منــذر الفضل،كمــا كان 
أ
كاظــم عبود،واال

للمركــز الوثائـقــي لحقــوق االنســان فــي العــراق 

دور متميــز فــي توثيــق و إظهــار مظلوميــة هــذه 

الشــريحة .

و  حــد، 
أ
ا ينســاهم  ال  ّنــه 

أ
با يشــعرون  ودعهــم 

التنافــس  زحمــة  فــي  تضحياتهــم  تضيــع  لــم 

ســوف  الجديــد  العــراق  ن 
أ
وا  ، والتطاحــن 

جســامة  عــن  ال  و  عنهــم  عينيــه  يغمــض  لــن 

دون  و  بصمــت  قدموهــا  التــي  التضحيــات 

مــا  بعــض  نعطــي  ن 
أ
ا نســتطيع  صراخ.فهــل 

للعــراق)))(؟  الفيليــون  عطــى 
أ
ا

الهوامش:

نظــر الملحــق رقــم ))( حــول تعــداد الكــورد الفيلييــن 
أ
)-ا

فــي العــراق ،حســب التوزيــع الجغرافــي.

عمليــات  ثــر 
أ
ا علــى  اســتخدم  جديــد  :اصطــالح  نفلــة 

أ
)-اال

الــدم  و  المــال  اســتباحت  التــي  الصيــت  الســيئة  االنفــال 

))))م  فــي  البائــد  النظــام  قبــل  مــن  الكــوردي 

)-صحيفة صوت الفيلي /العدد 

و  كاديمــي 
أ
ا  : لوســي 

آ
اال الجبــار  عبــد  تيســيير  )-الدكـتــور 

االنســان. حقــوق  فــي  سياسي،ناشــط  محلــل 

و  كاديمــي 
أ
ا  : لوســي 

آ
اال الجبــار  عبــد  تيســيير  )-الدكـتــور 

االنســان حقــوق  فــي  سياسي،ناشــط  محلــل 

كراد الفيليون في التاريخ- محمد توفيق وردي 
أ
)-اال

)-البندنيــج والبندنيجيــن: بلفــظ التثنيــة: بلــدة فــي طــرف 

عمــال بغــداد )ياقــوت 
أ
ا النهــروان مــن ناحيــة الجبــل مــن 

ن مندلــي مــن توابــع محافظــة ديالــى 
آ
الحموي(،وتســمى اال

..

بــو اســحاق الشــيرازي، هذبــه: 
أ
)- طبقــات الفقهــاء لمؤلفــه ا

محمــد بــن جــالل الديــن المكــرم )ابــن منظــور(

ول / للكاتب
أ
)-موسوعة مندلي الحضارية - الجزء اال

دباء )1)/))/))/(ياقوت الحموي
أ
1)-معجم اال

))-مندلي في التاريخ-الشيخ محمد جميل الروزبياني 

ول / للكاتب
أ
))-موسوعة مندلي الحضارية - الجزء اال

))-معجم المؤلفين - رضاكحالة ج )) ص )).

))-المســؤولية القانونيــة فــي قضيــة الكــورد الفيلييــن – 

القاضــي زهيــر كاظــم عبــود/)11)م

))-المالحــق:)،)،) ،وثائــق صــادرة مــن النظــام البائــد 

بخصــوص مظلوميــة الكــورد الفيلييــن.

المصادر 

كراد الفيليون في التاريخ- محمد توفيق وردي
أ
)-اال

كراد فيلية /الموسوعة الحرة 
أ
)-ا
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)-التهجيــر /ج) – مــن اصــدارات منظمــة حقــوق االنســان 

كــراد الفيلييــن فــي العــراق/))))م.
أ
لال

)-صحيفة صوت الفيلي /العدد: )) في 

بــو إســحاق الشــيرازي، هذبــه: 
أ
)- طبقــات الفقهــاء لمؤلفــه ا

محمــد بــن جــالل الديــن المكــرم )ابــن منظــور(

)-الكــورد الفيليونبيــن الماضــي و الحاضــر– احمــد ناصــر 

الفيلــي 

ليــف 
أ
)-اللور)الكــورد( الفيليــون فــي الماضــي والحاضر/تا

عبــد الجليــل فيلــي

 – الفيلــي  ربيل/ســامي 
أ
ا  - الفيلــي  الثقافــي  )-المركــز 

. )م 1 1 (

)-المركز الوثائـقي لحقوق االنسان في العراق .

1)-المســؤولية القانونيــة فــي قضيــة الكــورد الفيلييــن – 

القاضــي زهيــر كاظــم عبــود/)11)م

دباء )1)/))/))/(ياقوت الحموي
أ
))-معجم اال

))-معجم المؤلفين - رضاكحالة ج )) ص )).

))-مندلي في التاريخ-الشيخ محمد جميل الروزبياني 

ول / للكاتب
أ
))-موسوعة مندلي الحضارية - الجزء اال

النظــام  مــن  صــادرة  وثائــق   (، ))-المالحــق:)،)،) 

الفيلييــن: الكــورد  مظلوميــة  بخصــوص  البائــد 

)-االحصــاء التخمينــي لتواجــد الكــورد الفيلييــن – المركــز 

ربيــل
أ
الثقافــي الفيلي/ا

الكــورد  تواجــد  ماكــن 
أ
ا عليهــا   

ً
مؤشــرا العــراق  خارطــة   -(

العــراق فــي  الفيلييــن 

بخصــوص  البائــد  النظــام  مــن  صــادرة  وثائــق   ( ـ   (-(

الفيلييــن الكــورد  مظلوميــة 

 الملحق رقم : ) / احصاء تخميني 

مناطق تواجد الكورد الفيليين في العراق:

الف
آ
)-بغداد/مدينة الثورة- 1111) عشرة ا

لف
أ
)-بغداد/حي الكـفاح- 11111) مائة ا

لف
أ
)-بغداد/حي جميلة- 1111)) مائة و عشرون ا

لف
أ
)-بغداد/العطيفية- 1111) عشرة ا

لف
أ
)-بغداد/الحرية- 1111) عشرون ا

لف
أ
)-بغداد/حي المنصور- 111)) خمسة عشر ا

الف
آ
)-بغداد/اليرموك- 111) ثمانية ا

لف
أ
)-بغداد/البياع- 111)) خمسة عشر ا

لفان
أ
)-بغداد/حي الدوريين- 111)ا

لف
أ
1)-بغداد/الزعفرانية- 111)) خمس وعشرون ا

خمــس   ((111 ديالــى«-  »جســر  ))-بغداد/ديالــى 

لــف
أ
ا وعشــرون 

لف
أ
))-بغداد/الحسينية - 1111) خمسون ا

لف
أ
))-بغداد/حي الشعب- 111)) خمسة عشر ا

الف
آ
))-بغداد/حي الربيع- 1111) عشرة ا

لف
أ
))-بغداد/راغبة خاتو ن -1111) عشرون ا

لف
أ
))-بغداد/الكرادة - 1111) خمسون ا

لف
أ
))-بغداد/بغداد الجديدة- 111)) خمسة عشر ا

لف
أ
))-بغداد/المشتل- 111)) خمسة عشر ا

لف
أ
))-بغداد/بغداد الجديدة- 111)) خمسة عشر ا

لف
أ
1)-بغداد/البلديات- 111)) خمس وعشرون ا

الف
آ
))-بغداد/حي العمالي- 111) ثالثة ا

الف
آ
))-بغداد/حي الحبيبية- 1111) عشرة ا

الف
آ
))-بغداد/الكاظمية - 111) ثالثة ا
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لف
أ
))-بغداد/شارع فلسطين- 11111) مائة ا

لف
أ
))-بغداد/حي العقاري - 1111) خمسون ا

لف
أ
))-محافظة ديالى - االجمالي- 11111) مائة ا

خمســمائة   (11111 االجمالــي-   - واســط  ))-محافظــة 

لــف
أ
ا

))-مدينة السماوة-1)) عائلة

))-مدينة الناصرية-11) عائلة

1)-مدينة البصرة-11)) عائلة

))-مدينة العمارة-11)) عائلة
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ملحق رقم )
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)ـ االتصال السياسي والدعاية االنتخابية 

العالــم،  صفــوت  الدكـتــور  ليــف 
أ
تا مــن  كـتــاب 

القاهــرة  جامعــة  االعــالم  كليــة  فــي  االســتاذ 

تنــاول المؤلــف فيــه مفهــوم الدعايــة االنتخابيــة 

مــع  السياســية  الدعايــة  وبيــن  بينهــا  والعالقــة 

واالســاليب  الوســائل  هــم 
أ
ال واٍف  اســتعراٍض 

المســتخدمة فــي الدعايــة االنتخابيــة والوظائـــف 

االنتخابيــة  بالدعايــة  الخاصــة  ثيــرات 
أ
والتا

الحمــالت  بتخطيــط  الخاصــة  والمراحــل 

االنتخابيــة.

ويقــوم الدكـتــور صفــوت العالــم ببيــان العالقــة 

االنتخابيــة  والدعايــة  االنتخابــي  النظــام  بيــن 

والمظاميــن  للظواهــر  تطبيقيــة  دراســة  مــع 

بالدعايــة  الخاصــة  واالســاليب  والوســائل 

كمصــر  الــدول  مــن  العديــد  فــي  االنتخابيــة 

والواليــات المتحــدة االمريكيــة والهنــد اضافــة 

الكويــت. دولــة  الــى 

تــي 
أ
وقــد خلــص المؤلــف فــي كـتابــه هــذا الــذي يا

ضمــن سلســلة دراســات فــي االعــالم السياســي 

خريــن همــا )الدعايــة السياســية( 
آ
بعــد كـتابيــن ا

و)الشــعارات والرمــوز االنتخابيــة(، الــى بعــض 

التوصيــات منهــا: 

بيــن  االنتخابيــة  المناظــرات  تنظيــم  اهميــة  ـ 

االحــزاب السياســية المختلفــة ومرشــحيها علــى 

علــى  تقــوم  االنتخابيــة  الحمــالت  ان  اســاس 

والمواقــف  لالتجاهــات  والتنفيــذ  التحليــل 

اتجاهــات  وتفصيــل  المختلفــة  السياســية 

فــي  خريــن 
آ
ا لمرشــحين  اخــرى  سياســية 

الشــؤون السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

ان  الضــروري  مــن  ان  يــرى  فالمؤلــف  ولذلــك 

يتنــاول اي حــزب برامــج وسياســات االحــزاب 

مــع  والمقارنــة  بالنقــد  االخــرى  السياســية 

 عــن تحليــل مــا ورد 
ً
برنامجــه وسياســاته فضــال

االخــرى  واالنتخابيــة  السياســية  البرامــج  فــي 

ســيتم  الــذي  االنتخابــي  البرنامــج  خــالل  مــن 

دعــوة الناخبيــن الــى اختيــار مرشــحيه وتفصيــل 
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سياســاته.

كيــد علــى ضــرورة اتاحــة الفرصــة لالحــزاب 
أ
ـ التا

فــي  الجماهيــر  لمخاطبــة  المختلفــة  السياســية 

وســائل االتصــال ال ســيما الراديــو والتلفزيــون، 

 لــدى جماهيــر 
ً
 مهمــا

ً
 نفســيا

ً
وهــذا ســيترك اثــرا

 والمســاهمة فــي خلــق العديــد 
ً
الناخبيــن عمومــا

بالتنشــئة  المرتبطــة  االيجابيــة  القيــم  مــن 

يدعــم  ممــا  السياســية  والثقافيــة  السياســية 

السياســية  والمشــاركة  االنتخابيــة  العمليــة 

للناخبيــن.

الحملــة  لتغطيــة  العامــة  بالقاعــدة  االخــذ  ـ 

الــدول  فــي  السياســية  لالحــزاب  االنتخابيــة 

ن تقــوم وســائل االعالم 
أ
الغربيــة والتــي تقضــي بــا

الجماهيــري المختلفــة خــالل فتــرة االنتخابــات 

بتغطيــة اخباريــة وتحليليــة مناســبة تراعــى فيهــا 

والمواقــف  االحــداث  ثيــر 
أ
وتا وفاعليــة  اهميــة 

القــوة  اســاس  علــى  وليــس  ذاتهــا  االنتخابيــة 

او  او ذاك  الحــزب  لهــذا  المتوقعــة  او  الحاليــة 

عــدد مــن الدوائــر االنتخابيــة التــي رشــح فيهــا 

مرشــحيه السياســيين، ممــا يؤكــد علــى اهميــة 

الــدور التكاملــي للوســائل االعالميــة المختلفــة 

االنتخابيــة. الحمــالت  فــي 

العمــل  لتمويــل  صنــدوق  انشــاء  اهميــة  ـ 

السياســي لالحــزاب السياســية وخاصــة انشــطة 

الدعايــة االنتخابيــة، وبحيــث يمكــن لالحــزاب 

تمويــل الدعايــة االنتخابيــة بحيــث تكــون هنــاك 

فرص متكافئة لجميع االحزاب السياســية اذ ال 

 بالعامــل 
ً
يخفــى ان هــذه القضيــة ترتبــط اساســا

ثيــره علــى االنشــاطة السياســية 
أ
االقتصــادي وتا

كال  تشــتمل  االنتخابيــة  الدعايــة  وان  خاصــًة 

العامليــن باالضافــة الــى العوامــل االخــرى.

فــي مائـتيــن وثمانــي عشــرة  الكـتــاب  يقــع هــذا 

صفحــة عــن دار النهضــة العربيــة فــي القاهــرة 

.(11(

)التحديــات  والمســلمون  االســالم  )ـ 

واالســتجابات فــي القــرن الحــادي والعشــرين(

نعمــان  محمــد  الدكـتــور  ليــف 
أ
تا مــن  كـتــاب 

واحــدى  مائـتيــن  فــي  الكـتــاب  يقــع  جــالل، 

وثالثيــن صفحــة عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة 

.(11( لعــام 

حــوال 
أ
يقــّدم المؤلــف فــي هــذا الكـتــاب صــورة ال

لكيفيــة  الــرؤى  بعــض  ويطــرح  المســلمين 

فــي  المتمثــل  الراهــن  زق 
أ
المــا مــن  الخــروج 

ثالــوث الجهــل والفقــر والضعــف، وهــو ثالــوث 

لالســالم  مضــاد  نــه 
أ
با المؤلــف  يصفــة  كمــا 

للــدول  ان  الكاتــب  يــرى  وال  والمســلمين 

االســالمية اي عــذر فــي ذلــك لمــا تتمتــع بــه هــذه 

الــدول مــن مــوارد طبيعيــة ضخمــة اضافــة الــى 

الكبيــرة. الســكانية  الكـثافــة 

يؤكــد الكاتــب فــي تاليفــه علــى ان العمل المنتج 

المخطــط  االســتباقي  العمــل  هــو  ثمرتــه  فــي 

الفــردي  العشــوائي  العمــل  امــا  والمســتمر، 

فليــس  االحــداث  فعــل  لــرد  نتيجــة  هــو  الــذي 

يرفــض  االســالم  وان  حقيقيــة،  جــدوى  بــذي 
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االيجابــي. للعمــل  ويدعــوا  الســلبية 

قوتــه  اوج  فــي  االســالم  ن 
أ
بــا الكاتــب  ويــرى 

فــي  خريــن 
آ
اال الحتــرام   

ً
داعيــا كان  كحضــارة 

واحتــرام  عليهــم  االعتــداء  وعــدم  حياتهــم 

ان  الــى  ذلــك  بعــد  مــن  ويخلــص  عقائدهــم 

المســلمين اليــوم ادعــى الــى ان يلتزمــوا بتعاليــم 

االســالم الصحيــح. ويتلمــس المؤلــف خطــورة 

الســلوك المنحــرف لبعــض اتبــاع الديــن الذيــن 

صــورة  تشــويه  فــي  قصــد  بــدون  يســاعدون 

جميــع  ويحّمــل  لمبادئــه  واالســاءة  االســالم 

والشــيعية(  )الســنية  الدينيــة  المؤسســات 

االســالمية  البــالد  مختلــف  فــي  المســؤولية 

الــذي يســيء  التحــدي الضخــم  لمواجهــة هــذا 

وفــي  وفــي معاشــهم  فــي عقيدتهــم  للمســلمين 

المراهقــة  تســببه  الــذي  التحــدي  ذلــك  امنهــم 

الفكريــة الدينيــة التــي تتعامــل بمنطــق الفــرض 

خــر.
آ
اال ومعــاداة  والغلظــة 

الفكــر  فــي  الغائبــة  بالفريضــة  المؤلــف  ويذّكــر 

هــي  تلــك  يصفهــا،  كمــا  واالســالمي  العربــي 

والممارســة  الفكــر  ســادت  إذ  )الوســطية( 

والعباســية  االمويــة  الحضــارة  فــي  االســالمية 

خــر 
آ
ومــا بعدهــا ســمتان، اوالهمــا: االقصــاء لال

ورفــض التعدديــة وثانيهمــا: التطــرف بالمنطــق 

بقولــه:  شــاعرهم  يعــززه  الــذي  الجاهلــي 

دون  الصــدر  بيننالنــا  توّســط  ال  انــاس  نحــن 

القبــر او  العالميــن 

وهــذا فــي الحقيقــة هــو خــالف الفكــر االســالمي 

ن الكريــم حيــث 
آ
االصيــل الــذي جــاء بــه القــرا

 لتكونــوا 
ً
يقــول : }وكذلــك جعلناكــم امــة وســطا

عليكــم  الرســول  ويكــون  النــاس  علــى  شــهداء 

ية ))) ســورة البقــرة«.
آ
{«ا

ً
شــهيدا

محمــد  للدكـتــور  الدراســة  هــذه  جــاءت  وقــد 

المرتبطــة  االفــكار  مــن  بعديــد  جــالل  نعمــان 

باالســالم وتطــور حضارتــه وتراثــه فــي مختلــف 

مبادئــه  فــي  ركائــز  تعــد  والتــي  العصــور 

فــي: ملخصهــا  االساســية، 

ولــي  دينكــم  }لكــم  الدينيــة  الحريــة   
أ
مبــدا )ـ 

.»( »الكافــرون  ديــن{ 

هللا  شــاء  }ولــو  السياســية  التعدديــة   
أ
مبــدا )ـ 

.»(( النحــل  واحــدة{«  امــة  لجعلكــم 

}لقــد خلقنــا  االنســان  احتــرام حقــوق   
أ
مبــدا )ـ 

.»( »التيــن  تقويــم{  احســن  فــي  االنســان 
ن }وامرهــم شــورى 

آ
القــرا فــي  الشــورى   

أ
)ـ مبــدا

»(( »الشــورى  بينهــم{ 

وهــذا يقابــل الديمقراطيــة فــي العصــر الحديــث 

بحســب المؤلــف.

المجتمــع  فــي  واالندمــاج  التفاعــل   
أ
مبــدا )ـ 

الذيــن  وطعــام  الطيبــات  لكــم  احــل  }اليــوم 

اوتــوا الكـتــاب حــل لكــم وطعامكــم حــل لهــم{ 

.»( »المائــدة 

والمجتمــع  للفــرد  الدينيــة  المرجعيــة   
أ
مبــدا )ـ 

ويســرد المؤلــف قصــة ايفــاد النبــي محمــد »ص« 

له قبــل 
أ
معــاذ لليمــن لتولــي شــؤون القضــاء فســا

ســفره : ]مــاذا تفعــل اذا عــرض لــك امــر؟ قــال 
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معــاذ: انظــر فــي كـتــاب هللا، قــال لــه النبــي: فان 

لــم تجــد، قــال: انظــر فــي ســنة رســوله، قــال لــه 

قــره علــى 
أ
ــي. فا ـ يـ

أ
: فــان لــم تجــد قــال: اجتهــد برا

ذلــك، حيــث يذهــب المؤلــف الــى اعتمــاد مــا 

يطمئــن اليــه قلــب المــرء[.

 المســاهمة فــي بنــاء الحضــارة االنســانية 
أ
)ـ مبــدا

يعقلــون{  }افــال  منهــا  يــات 
آ
ا عــدة  اليــه  وتشــير 

»النســاء/))«  يتدبــرون{  فــال 
أ
}ا »يــس/))« 

}افــال  »الســجدة/))«  يبصــرون{  }افــال 

لكــم  }وســخر  »االنعــام/1)«  يتفكــرون{ 

 }
ً
جميعــا االرض  فــي  ومــا  الســموات  فــي  مــا 

.}(( »الجاثيــة/

)ـ اهميــة تطويــر مبــادئ الفقــه الدينــي، والفقــه 

مــن قبيــل مصطلحــات  السياســي االســالمي، 

االســالم  ودار  الحــرب  ودار  والكافــر  المؤمــن 

والــردة والجهــاد والتــي قــد تخلــى عنهــا بحســب 

االســالميين  المفكريــن  مــن  الكـثيــر  المؤلــف 

عبــده  محمــد  امثــال  االصالحيــة  النزعــة  ذوي 

فــي  االصــالح  دعــاة  مــن  رضــا  رشــاد  ومحمــد 

والعشــرين. عشــر  التاســع  القرنيــن 

الخطــر  التحــدي  لمواجهــة  المؤلــف  ويطــرح 

الــذي يواجــه المســلمين فــي القرنيــن الحــادي 

مــع  بغرابتهــا  هــو  يعتــرف  دعــوة  والعشــرين 

ايمانــه بجوهرهــا يتمثــل بالعــودة الــى الماضــي 

ليتمكــن المســلمون مــن خاللــه بناء المســتقبل 

هــو  الماضــي  بــان  هــذه  دعــواه  يفســر  ولكنــه 

جوهــر االســالم مــن القيــم االصيلــة التــي جــاء 

الكريــم. ن 
آ
القــرا بهــا 

والحــركات  االحــزاب  السياســية،  الهــوت  )ـ 

العــراق فــي  الدينيــة 

ليــف رشــيد الخيــّون يصــدر عــن 
أ
كـتــاب مــن تا

لعــام  االولــى  طبعتــه  فــي  عراقيــة  دراســات 

.(11(

يعــد الكـتــاب محاولــة جــادة لرصــد التنظيمــات 

الكاتــب  ويقــّر  العــراق  فــي  الدينيــة  السياســية 

مرحلــة  فــي   
ً
المحاولــة خصوصــا هــذه  صعوبــة 

 الــى ان 
ً
مــا بعــد ســقوط النظــام الســابق مشــيرا

الســبب فــي هــذه الصعوبــة هــو ان التنظيمــات 

العــراق  خــارج  تتحــرك  كانــت  المعارضــة  فــي 

الدولــي  الظــرف  ضمــن  وذلــك  حريــة  بــكل 

تعبــر  كانــت  حيــث  الســابق  للنظــام  المضــاد 

وعبــر  ببياناتهــا  نفســها  عــن  التنظيمــات  تلــك 

اعطــى  ممــا  حريــة  بــكل  وشــخوصها  اعالمهــا 
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المعلومــات الكافيــة عــن وجودهــا ونشــاطها، 

امــا بعــد الســقوط فيشــير المؤلــف الــى مرحلــة 

لحقــت  الســريع  والتبــدل  الغمــوض  مــن 

بالتنظيمــات نفســها اضافــة الــى انخــراط بعــض 

هــذه االحــزاب فــي النشــاط الســري الــذي التــزم 

المســلح. العنــف 

عــن  ليعبــر  السياســة(  )الهــوت  عنــوان  تــي 
أ
يا

تفاصيلهــا،  بــكل  سياســية  دينيــة  مرحلــة 

الســلطة منهــا والمقاومــة وهــو اذ يرصــد االســالم 

نــه 
أ
فا الزمــن  مــن  قــرن  العراقــي عبــر  السياســي 

يتصــدى لظاهــرة مســتمرة االنشــطار والتبــدل 

الــى  الوصــول  صعوبــة  مــع  المواقــف  فــي 

المعلومــة الدقيقــة فــي كـتابــة تســتهدف التوثيق 

والشــفاهية  الورقيــة  وســائلها  بــكل  التاريخــي 

بــل ومواكبــة التطــور التكنولوجــي مــن خــالل 

 عن شــهود 
ً
المواقــع االلكـترونيــة الحديثــة فضــال

العيــان.

يقّسم الكـتاب الى بابين االول يتناول االحزاب 
فيهــا دور  خــذ 

أ
يا والتــي  الشــيعية  والتنظيمــات 

 
ً
مــرورا التنظيمــات  واوائــل  الدينيــة  المرجعيــة 

بالحديثــة منهــا، امــا البــاب الثانــي فيتنــاول فيــه 

منهــا  القديمــة  الســنية  والجماعــات  االحــزاب 

والحديثــة.

وســبعين  وســت  اربعمائــة  فــي  الكـتــاب  يقــع 

. صفحــة

)ـ صحــوة الشــيعة )الصراعــات داخــل االســالم 

وكيــف سترســم مســتقبل الشــرق االوســط(

الشــرق  سياســات  اســتاذ  ليــف 
أ
تا مــن  كـتــاب 

الدراســات  دائــرة  فــي  اســيا  وجنــوب  االوســط 

العليــا التابعــة لالكاديميــة البحريــة، ولــّي نصــر

التناحــرات  عــن حقيقــة  المؤلــف  فيــه  يكشــف 

داخــل  السياســية  والصراعــات  المذهبيــة 

االســالم وعبــر ازمنتــه المختلفــة ومنــذ بداياتــه 

االولــى حيــث تشــكلت نــواة الدولــة االســالمية.

ومواقــف  تاريخيــة  روايــة  الشــيعة«  »صحــوة 

سياســية وتحليــالت ثاقبــة لبواطــن االمــور فــي 

االســالمي  بالعالــم  عصفــت  التــي  الصراعــات 

ومــن خــالل ابــرز طائـفيتــه )الســنة والشــيعة( 

النبــي  يخلــف  ممــن  المتضــادة  مواقفهــم  علــى 

محمــد والــذي مضــى عليــه قرابــة 11)) ســنة.

ــة   لطائـفــة حيَّ
ً
 غنيــا

ً
ريخــا

أ
وفــي حيــن يوجــز لنــا تا
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وثقافــة نابضــة لــم تنحصــر فــي نطــاق الشــرق 

باكســتان  اقاصــي  الــى  امتــدت  بــل  االوســط، 

دواعــي  شــرح  فــي   
ً
جهــدا ل 

أ
يــا لــم  والهنــد 

اشــكال  واســتقصاء  التقليديــة  المنازعــات 

االقليميــة  القــوى  فــي صــراع  الراهــن  تجّســدها 

العربيــة وغيــر العربيــة علــى الزعامــة الروحيــة 

االســالمي. للعالــم 

الخمينــي  هللا  يــة 
آ
ال المفاجــئ  الصعــود  فمــن 

العربيــة  المملكــة  ضغــوط  الــى   (((( عــام 

الســعودية علــى الواليــات المتحــدة لالبقــاء علــى 

.(((( عــام  الســلطة  فــي  حســين  صــدام 

يــة هللا السيســتاني فــي 
آ
ومــن الــدور الحاســم ال

النجــف الــى تداعيــات مــا اســتجد مــن اســتالم 

الشــيعة مقاليد الســلطة في العراق بعد )11) 

الكـتــاب  هــذا  يزودنــا  االمريكــي  التدخــل  عبــر 

بالرؤيــة المتبصــرة والضروريــة لفهــم االحــداث 

المعقــدة والداميــة التــي لّونــت تشــكيل العالــم 

االســالمي المعاصــر وعالقاتــه بالغــرب.

 يبقــى ان نضيــف ان هــذا الكـتــاب كمــا يصفــه 

البحــث  اعمــال  مــن   
ً
عمــال ليــس  نــه 

أ
با مؤلفــه 

 
ً
االكاديمــي فــي التاريــخ بــل هــو يســهم اساســا

يســوقها  التــي  الجديــدة  والحجــج  االفــكار  فــي 

االســالمي  للعالــم  ســليم  فهــم  الــى  للتوصــل 

السياســي. االوســط  الشــرق  ولتاريــخ 

صــدر هــذا الكـتــاب عــن دار الكـتــاب العربــي فــي 

بيــروت وفــي طبعتــه االولــى عــام )11) وهــو 

مــن ترجمــة ســامي الكعكــي ويقــع فــي مائـتيــن 

وســت وثمانيــن صفحــة.

)ـ الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد 

رنــت ليبهــارت وهــو اســتاذ 
آ
ليــف ا

أ
كـتــاب مــن تا

فخــري فــي العلــوم السياســية فــي جامعــة يــال 

بالواليــات المتحــدة االمريكيــة وترجمــة حســين 

زينــه يقــع فــي ثالثمــة واربــع وثمانيــن صفحــة 

صــدر عــن معهــد الدراســات االســتراتيجية فــي 

بغــداد وفــي طبعتــه االولــى لســنة )11).

يبحــث هــذا الكـتــاب فــي مفهــوم الديمقراطيــة 

القوميــات  متعــدد  مجتمــع  ضمــن  التوافقيــة 

واالثنيــات والمذاهــب حيــث دعــت الحاجة الى 

توســيع الديمقراطيــة االغلبيــة المعهــودة ومــن 

خــالل تجــارب االمــم ومــا افرزتــه مــن عقبــات 

فــي طريــق التعايــش والتقــدم المرجوييــن لبلــد 

النظريــة  خــذت 
أ
فا واحــد  وشــعب  متماســك 

التجــارب  تلــك  نشــوء  بعــد  تولــد  التوافقيــة 

بنــاء  مســاعي  اولــى  ت 
أ
نشــا حيــث  التوافقيــة 

التوافــق فــي بلــدان اوربيــة غربيــة منهــا بلجيــكا 

وهولنــدا وسويســرا والنمســا وكنــدا فلــم تظهــر 

هذه المساعي عن اية نظرية مسبقة بل كانت 

وليــدة حاجــات عمليــة فــي مجتمعــات منقســمة 

اي غيــر متجانســة مــن الناحيــة القوميــة فهنــاك 

فــوارق فــي اللغــة او الديــن او العــرق او التاريــخ 

وربمــا غيــر ذلــك.

اكـتســبت هــذه النظريــة شــكلها الملمــوس علــى 

يــد مفكريــن سياســيين بارزيــن منهــم صاحــب 

هــذا الكـتــاب الــذي يبحــث فــي صفحاتــه عــدة 
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مــن الموضوعــات المهمــة منهــا:

ـ التجمعات التعددية واالنظمة الديمقراطية 

ـ الظروف المؤاتية للديمقراطية التوافقية

ـ الديمقراطية التوافقية في العالم الثالث

ـ الهندسة التوافقية

يقــوم المؤلــف بدراســة البلــدان غيــر المتجانســة 

ساســيين 
أ
كا ولبنــان  ماليزيــا  مــن   

ً
كال  

ً
موظفــا

ســيا او العالميــن االول 
آ
للمقارنــة بيــن اوربــا وا

تقــول  نتيجــة  فــي  المؤلــف  ويخلــص  والثالــث 

ن الديمقراطيــة التوافقيــة ممكنــة حتــى عندمــا 
أ
بــا

تكــون عــدة ظــروف غيــر مؤاتيــة.

االيديولوجيــة  )الجــذور  الــرؤى  تناقــض  )ـ 

السياســية( للصراعــات 

وترجمــة  ســوويل  تومــاس  ليــف 
أ
تا مــن  كـتــاب 

. الحســيني  حســين  رنــدة 

يعنــى هــذا الكـتــاب بدراســة خاصــة عــن الــدور 

فــي  ونزاعاتهــا  الــرؤى  تلعبــه  الــذي  الكبيــر 

اضافــي. خيــر 
أ
تا اي  دون  مــن  المجتمــع 

وصــراع الــرؤى الــذي يدرســه المؤلــف ال يعنــى 

ومتعارضــة  مختلفــة  مصالــح  ن 
أ
بشــا بالصــراع 

وذلــك انــه فــي حالــة تعــارض المصالــح يتمكــن 

عــادة المتنازعــون علــى قضيــة مــا مــن االدراك 

نها فيشــير 
أ
الواضــح للقضيــة التــي يتنازعــون بشــا

بالتالــي علــى كل فريــق منهــم تحديــد احتمــاالت 

الربــح والخســارة فــي نزاعاتهــم هــذه.

ي 
أ
ن الغمــوض لــدى الــرا

أ
بــا كمــا يمكــن القــول 

العــام هــو النتيجــة المباشــرة للوضــوح التــام فــي 

المــام االطــراف المتصارعــة بالمصالــح المتنــازع 

عليهــا، غيــر انــه فــي حــال شــب النــزاع بســبب 

ونجــد  يــة 
آ
اال تنعكــس  المتعارضــة  التصــورات 

اصحابهــا  يكــون  التــي  المعنيــة  االطــراف  ان 

االقــل  هــم  معّيــن  لتصــور   
ً
جــدا متحمســين 

تبنــي  عليهــم  املــت  التــي  لالفتراضــات   
ً
ادراكا

فــي   
ً
اهتمامــا االقــل  يكونــون  او  التصــور  هــذا 

االفتراضــات. بهــذه  التفكيــر 

ويؤكــد تومــاس ســوويل بعــدم امكانيــة وصــف 

اذ  العاطفيــة  بالدوافــع  الــرؤى  او  التصــورات 

نندهــش  ال  ان  ـ  للمؤلــف  والــكالم  ـ  يمكننــا  ال 

مــن التناســق المنطقــي الــذي تتصــف بــه هــذه 

لــم يتكلفــوا  لــو ان اصحابهــا  التصــورات حتــى 

العنــاء فــي تبّيــن الســياق المنطقــي لقناعاتهــم 

وتصوراتهــم.
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التصــورات  وجــود  حصــر  يمكــن  ال  كمــا 

واصحــاب  لعقائدهــم  المتعصبيــن  لــدى 

االيديولوجيــات الجامــدة فلــكل واحــد تصورات 

انهــا  علــى  التصــورات  اعتبــار  ويمكــن  معينــة 

ثيــره 
أ
العامــل الصامــت الــذي تشــكل تحــت تا

والمعتقــدات. راء 
آ
اال

نوعيــن  وجــود  حــول  نظريتــه  المؤلــف  يضــع 

عبــر  االختبــار  قيــد  الــرؤى  مــن  رئيســيين 

ن مواضيع 
أ
استعراضه للنـــزاعات المعاصرة بشا

متنوعــة. يقــع هــذا الكـتــاب فــي ثالثمائــة واحدى 

فــي  )مجــاالت(  عــن  ويصــدر  وثالثيــن صفحــة 

بيــروت. فــي  االولــى )11)  طبعتــه 

بقــي ان نذكــر ان تومــاس ســوويل يصــف كـتابــه 

علــى  الفكــر  تاريــخ  فــي  عملــه  )عصــارة  بـــ  هــذا 

.)
ً
مــدى ثالثيــن عامــا

وقــد عمــل كمستشــار لثــالث ادارات امريكيــة 

ثــالث  فــي  كمرجــع  عملــه  الــى  باالضافــة 

مجموعــات عمــل المؤثــرة فــي صناعــة القــرار فــي 

امريــكا.

قــراءة  ـ  االســالمي  والتــراث  الدينــي  النــص  )ـ 

ـ  نقديــة 

ليــف الدكـتــور حميــدة النيفر يصدر 
أ
كـتــاب مــن تا

عــن مركــز دراســات فلســفة الديــن فــي بغــداد فــي 

طبعتــه االولــى عام )11).

الــى  ته 
أ
نشــا اصــل  فــي  الكـتــاب  هــذا  يعــود 

مجموعــة مــن المقــاالت والبحــوث والدراســات 

العقديــن  فــي  النيفــر  الدكـتــور  حرّرهــا  التــي 

وقــات 
أ
 منهــا فــي ا

ً
الماضييــن والتــي نشــر قســما

ســابقة.

الــى  الكـتــاب  هــذا  موضوعــات  اغلــب  تعــود 

بشــؤون  وتتصــل  معاصــرة  اســالمية  قضايــا 

نقديــة  قــراءات  ضمــن  والمؤسســات  التربيــة 

للتــراث.

النقديــة  نظراتــه  خــالل  مــن  الكـتــاب  يســعى 

المعاصــرة الــى عمليــة الحــّت فــي صخــرة الغــد 

بغيــة تجســيد جانــب مــن مالمحــه مســاهمة فــي 

تراكــم ضــروري لــكل الجهــود الفكريــة لصياغــة 

للمســتقبل. تدريجيــة وجدليــة 

عــن  الكشــف  ــف 
َّ
المؤل هــذا  ويســتهدف  كمــا 

الــى موقــع حريــة  تطلعــات المجتمــع ليتجــاوز 

المجتمــع  لذلــك  الثقافــي  النســيج  فــي  االرادة 

بالصــدوع  اشــبه  انهــا  االطــوار،  مــن  فــي طــور 

واالخاديــد التــي يــذرع بهــا الكاتــب مواقــع مــن 

صفحــة الزمــان لينقــل بهــا مكنوناتــه مــن حالــة 

القــوة الــى حالــة الفعــل.

 
ً
مســبقا  

ً
اجمــاال كـتاباتــه  النيفــر  الدكـتــور  يقّيــم 

 مــا كـتبنــاه منــذ ردح 
أ
بقولــه )حيــن نعــود لنقــرا

قــد ازاح  القــادم  المجهــول  يكــون  الزمــان  مــن 

 مــن لثامــه عندئــذ يمكننــا ان 
ً
عــن وجهــه جانبــا

 مــن مصداقيــة مصــادر تلــك الكـتابــة 
ً
نــدرك قــدرا
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ونســبة مــن جــدارة اختياراتهــا الكبــرى(.

هــذا  فــي  المنشــورة  النصــوص  مجمــوع  ان 

ثقافــي  اختيــار  مــن  ابتــداًء  انطلقــت  الكـتــاب 

حاجتــه  رغــم  ـ  الدينــي  الفكــر  ان  علــى  يقــوم 

كــدة للتجديــد ـ لــم يســتنفذ اغراضــه وانــه 
أ
المتا

االجتماعيــة  الحيــاة  الثــراء   
ً
ضروريــا زال  مــا 

الحركــة  فــي  النوعيــة  والمســاهمة  والسياســية 

للمســلمين. والجماليــة  الفكريــة 

عشــرة  واثنتــي  خمســمائة  فــي  الكـتــاب  يقــع 

. صفحــة
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البحو.ث.والدراسات.
المنشورة.في.المجلة

إعداد./.االستاذ.عبد.الرزاق.سلمان

مالحظــــــــة.

تــم.نشــر.هــذه.الفهرســة.فــي.العدد.

الســابق.ـ.الحــادي.عشــر.ـ.وارتــأت.

ــي. ــرها.ف ــادة.نش ــر.اع ــأة.التحري هي

هــذا.العــدد.ايضــاً.ألهميــة.توثيــق.

ــة.وموضوعاتهــا. ــر.المجل ــواب.نش اب

الماضيــة. الخمســــــــة. لســنواتها.

وألعــادة.طباعــة.الجــداول.بشــكل.
افضــل.
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 يســر مجلــة حــوار الفكــر التــي يصدرهــا المعهــد 

العراقــي لحــوار الفكــر فــي ســنتها الخامســة ان 

تختتــم عددهــا الحــادي عشــر بجــداول تتضمــن 

فــي  نشــرها  تــم  التــي  والدراســات  البحــوث 

بســم  عــدد  )بضمنهــا  عشــرة  االثنتــي  اعدادهــا 

هللا ( وفقــا البــواب النشــر فيهــا إتمامــا للفائــدة 

اليهــا. للرجــوع  وتســهيال 

 علمــا ان كافــة اعــداد المجلــة يمكــن الرجــوع 

الشــيخ  االلكـترونيللدكـتــور  الموقــع  علــى  اليهــا 

همــام حمــودي؛ المشــرف العــام علــى المجلــة

 www.hamoudi.org
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الشهرالسنةالعددالكاتباسـم الموضوعت

ايار)11)بسم للهد غسان الدايني/ رئيس التحريركلمة التحرير)

اذار)11)1د غسان الدايني/ رئيس التحريركلمة التحرير)

تموز)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريركلمة التحرير)

شباط)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريرعراق اليوم)

يلول)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريرالحوار الناجح)
أ
ا

كانون ))11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريروليستمر الحوار)

يار)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريرفي تكوين العالقات)
أ
ا

ب)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريرحوار الذات)
آ
ا

(
ويستمر الحوار والحوار 

الميسر
كانون ))11))د. غسان الدايني/ رئيس التحرير

نيسان)11))د. غسان الدايني/ رئيس التحريردعوة الى حوار النفس1)

((

التسامح .. الطريق 

لحل النزاعات من 

خالل دوائر الحل

ب)11)1)د. غسان الدايني/ رئيس التحرير
آ
ا

((

التسامح .. الطريق 

لحل النزاعات من 

خالل دوائر الحل

ب)11)1)د. غسان الدايني/ رئيس التحرير
آ
ا

))( كلمة التحرير



|   العدد 12  |  ربيع االول   |  آذار  |  2010 203

الشهرالسنـةالعددالكاتــــباســــم الموضوعت

(
مة في المفهوم 

أ
اال

ني
آ
القرا

يار)11)بسم اللهالشيخ د. همام باقر حمودي
أ
ا

(
القرية في المفهوم 

ني
آ
القرا

حزيران)11)1الشيخ د. همام باقر حمودي

(
مصطلح الظلم في 

القران الكريم
تموز)11))الشيخ د. همام باقر حمودي

(

مصطلح اإلصالح 

والتغيير والجحود في 

القران الكريم

شباط)11))الشيخ د. همام باقر حمودي

(
نية – 

آ
مصطلحات قرا

الخالفة والخليفة- 
يلول)11))الشيخ د. همام باقر حمودي

أ
ا

(
نية- 

آ
مصطلحات قرا

اإلمام واإلمامة- 
كانون ))11))الشيخ د. همام باقر حمودي

(
ولياء في 

أ
الوالية واال

القران الكريم 
ب)11))الشيخ د. همام باقر حمودي

آ
ا

(
نية – 

آ
مصطلحات قرا

الحكم ومشتقاته
كانون ))11))الشيخ د. همام باقر حمودي

(
مصطلح الناس في 

القران الكريم
نيسان)11))الشيخ د. همام باقر حمودي

(1
مصطلح القصص في 

القران الكريم
ب)11)1)الشيخ د. همام باقر حمودي

آ
ا

ن الكريم
آ
))( دراسات في القرا
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الشهرالسنةالعددالكاتباســــم الموضوعت

(

المرجعية 

العليا)اإلبعاد- المهام-

دوار( 
أ
اال

مير
أ
ولى )11)بسم اللهعلي عبد اال

أ
ياراال

أ
ا

(
شهيد المحراب ورعايته 

لحقوق اإلنسان
حزيران)11)1احمد الحمد الخزعلي

(

السيستاني والواليات 

المتحدة والنشاط 

السياسي في العراق 

من السكونية إلى 

الميكانيكية 

تموز)11))رايدر مينسر

(

محمد بن إدريس إمام 

المذهب الشافعي 

مالت- 
أ
)رض( )تا

نظرات- قبسات( 

يـلول)11))عبد هللا محمد 
أ
ا

(
التراث الفكري للشهيد 

الصدر )رض( 
يـلول)11))احمد الحمد الخزعلي 

أ
ا

(

ية هللا السيد 
آ
ا

السيستاني وديمقراطية 

عراق ما بعد البعث 

ا يـار)11))بابل صبحي 

(

علماء مسلمون 

مجددون – الشيخ 

محمد عبده 

يـار)11))عبد هللا محمد 
أ
ا

(

منهج السيد محمد باقر 

الصدر )قدس سره( في 

التفسير 

ب)11))م.د. خليل خلف بشير العامري 
آ
ا

(

ية 
آ
شهيد المحراب ا

هللا السيد محمد باقر 

الحكيم والقرارات 

ن 
أ
الدولية الخاصة بالشا

العراقي 

ب)11))احمد الحمد الخزعلي
آ
ا

(1

روقة المعارف 
أ
في ا

نية والسيد هبة 
آ
القرا

ثاره 
أ
الدين الحسيني وا

الفكرية ومواقفه 

السياسية 

ب)11))نعمان موسى مظلوم 
آ
ا

((

ية هللا العظمى 
آ
الشهيد ا

السيد محمد باقر 

الصدر )رض( وحقوق 

االنسان بين الممارسة 

والمطالبة

كانون ))11))احمد الحمد الخزعلي 

))( المرجعية الدينية ودراسات فقهية
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 ))( الشيعة

))( المياه والطاقة

الشهرالسنةالعددالكاتباسـم الموضوعت

(

تخريب التراث 

الحضاري للمسلين 

الشيعة

شباط)11)2احمد الحمد الخزعلي

(

تاك حديث 
أ
هل ا

 على 
ً
الغاشة.. ردا

حديث الزرقاوي ، هل 

تاك حديث الرافضة
أ
ا

شباط)11)2عبد هللا محمد

(
سئلة من التسامح 

أ
ا

المذهبي عند االمامية
شباط)11) )عبد هللا محمد

(

االغتيال الديني في 

يدلوجية 
أ
العراق ـ ا

النظام البائد في قمع 

الفكر الشيعي ـ نماذج 

وارقام

كانون ))11))احمد الحمد الخزعلي

الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(
زمة الوقود 

أ
التضخم وا

(11( /
شباط)11)3د. كمال البصري 

(

إدارة المياه في القرن 

الحتادي والعشرين –

مشاكل وتحديات

نيسان)11)9د. عدنان زوين 

(
مصادر الطاقة 

الكهرونووية
نيسان)11))د. حامد معيدي 

(
طرق تقسيم المياه بين 

البلدان المتشاطئة 
ب)11)1)د. عالء عبد الحسن العنزي 

آ
ا

(

المياه الدولية 

المشتركة- موارد 

العراق المالية وبعض 
قضايا الدستور

ب)11)1)د. حسن الجنابي 
آ
ا

(

ورقة استشارية فنية 

حول مسائل اقتسام 

المياه

مم 
أ
وحدة دعم الوساطة – اال

المتحدة 
ب)11)1)

آ
ا
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المالحظاتالشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(
ما الذي جرى خطا في 

العراق 
ترجمة المركز العراقي حزيران)11)1الري دايمند 

(
كيسنجر وتوقعاته 

لمستقبل العراق 
حزيران )11)1حارث البغدادي 

(

السياسة اإلسالمية 

في العراق لبعد نظام 

صدام 

تقرير خاص- معهد السالم 

مريكي 
أ
اال

ترجمة المركز العراقي حزيران )11))

(
تجريم صدام حسين 

وفق االتفاقيات الدولية 
-حزيران)11))احمد الحمد الخزعلي 

اإلرهاب في العراق )
إعداد قسم الدراسات المركز 

العراقي 
-تموز)11))

(
اإلسالم ومنهج العنف 

/ العراق نموذجا 
-شباط)11))الشيخ د. همام باقر حمودي 

(
توصيات لجنة بيكر 

هاملتون 
-شباط)11))إعداد المركز العراقي 

(

عداء النظام البائد 

للكـتاب والمراكز 

التعليمية 

-شباط)11))احمد الحمد الخزعلي 

(
حوار: عالقة العراق مع 

ين؟
أ
مريكا إلى ا

أ
ا

-ايلول)11))د. جابر حبيب صابر 

(1

حالة التعايش في 

الدولة العراقية الحديثة 

((((

-ايلول)11))د. صالح عبد الرزاق 

((

خطة من خمس 

نقاط من اجل العراق 
نص خطة السيناتور 

مريكي بايدن 
أ
اال

كانون ))11))ترجمة المركز العراقي 
ترجمة مصطفى 

الحيدري

((

إعالن مبادئ العالقات 

مريكية العراقية – 
أ
اال

نص تقرير بترايوس

-كانون ))11))هيئة التحرير 

13

العراق والفصل 

السابع )عرض 

وتحليل ( 

-ايار62008د. محمود خليل 

 ))( دراسات حول العراق االسالمي والسياسي
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((

نصر تقرير قائد القوات 

المتعددة الجنسيات 

في العراق الجنرال 

ديفيد بترايوس 

امام مجلس النواب 

االمريكي حول الوضع 

في العراق

-كانون ))11))هيئة التحرير

((

بيان السفير ريان 

كروكر سفير الواليات 

المتحدة لدى جمهورية 

العراق

-كانون ))11)5هيئة التحرير 

((

فهم العنف ومعدالت 

ضحايا المدنيين في 

العراق ) نظرة واقعية (

ايار)11)6د. كيرل جونسون
ترجمة مصطفى 

الحيدري

((

الفصل السابع من قيام 

مم المتحدة-تطبيقه 
أ
اال

ثاره على العراق
آ
وا

ب)11))المحامي جمال ناصر 
آ
-ا

((

الخروج من الفصل 

السابع من الميثاق- 

ثار والنتائج
آ
اال

ب)11))د. محمود خليل جعفر 
آ
-ا

((

العراق والفصل السابع 

مم 
أ
من ميثاق اال

ول( 
أ
المتحدة) الجزء اال

ب)11))السفير د. جواد كاظم الهنداوي 
آ
-ا

(1

قادة حقيقيون 

يمارسون القوة 

المرنة/ تعلم الدروس 

المستفادة من العراق

ب)11))جيمس شنابرج
آ
ا

ترجمة / عادل حسين 

الربيعي 

((

وزارة الخارجية 

مريكية تصدر 
أ
اال

تقاريرها السنوية عن 

حقوق االنسان لدول 

العالم 

ب)11))عرض وتلخيص مصطفى الحيدري 
آ
-ا

((
مم المتحدة في 

أ
اال

العراق 
نيسان)11))كارلوس باسكويل 

ترجمة/ عادل حسين 

الربيعي 

((

العراق – جيرانه وإدارة 

اوباما من وجهة النظر 

السورية والسعودية 

ترجمة المركز العراقي للبحوث 

والدراسات المتقدمة 
مترجم اب)11)1)
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الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(

الخيارات الدستورية 

لعراق ما بغد الحرب/

ترجمة ـ المركز العراقي 

للبحوث والدراسات 

المستقبلية 

حزيران)11)1بيتر سلكت 

(
مالحظات على كـتابة 

الدستور العراقي 
حزيران )11)1الشيخ د. همام باقر حمودي 

(
نقاط القوة في الدستور 

الدائم 
حزيران)11))د. حسن الياسري 

(

العملية الدستورية 

م 
أ
فرصة ضائعة ا

مكـتسبة 

تموز)11))عدنان محمد حسن 

(

شبهات وردود حول 

الدستور العراقي 

الدائم- قراءة قانونية

تموز)11))د. حسن الياسري 

(

التشريع العراقي ودوره 

في مكافحة اإلرهاب في 

العراق 

تموز)11))المحامي جمال الزيداوي 

(
النظام االتحادي 

الفدرالي حقائق ورؤى 
شباط)11))مصطفى ناجي 

(
توزيع االختصاصات 

في الدولة الفدرالية 
شباط)11))جمال ناصر الزيداوي 

(

نظرة على النظام 

االتحادي في ضل 
الدستور 

شباط)11))محمد الزبيدي 

(1
اإلسالم الديمقراطي 

المدني 
شباط)11))ترجمة المركز 

((

التنظيم القانوني 

حوال الشخصية في 
أ
لال

العراق 

ايلول)11))المحامي جمال ناصر الزيداوي 

((

حماية الديمقراطية من 

االنقالبات العسكرية 

وهجمات المناؤين 

ايلول)11))السيد محمد جواد سبته 

13

الرقابة عىل دستورية 

القوانني وتطبيقاتها 

يف العراق

كانون520082جامل نارص جبار الزيداوي 

 ))( الدستور والتشريع والنظام الفدرالي
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((
نحو إصالح النظام 

التربوي في العراق 
كانون ))11))د.محسن عبد علي 

((

الفيدرالية والديمقراطية 

) االقاليمية 

الديمقراطية وليس 

الديمقراطية لغرض 

التقسيم (

كانون ))11)5ترجمة / احمد عبد العزيز

((

الموضوعات الخالفية 

في الدستور العراقي 

دراسة قانونية ورؤية 

سياسية ( 

ايار)11)6حسين عذاب

((

التخطيط المالي 

للنظام الفدرالي في 

العراق الجديد

ايار)11))د. غازي العبودي 

((

المناطق المتنازع 

عليها والمادة 1)) من 

الدستور العراقي 

ب)11))مصطفى ناجي الموسوي 
آ
ا

((

إنشاء مجلس الخدمة 

العامة االتحادية 
بموجب الدستور

ب)11))د. غازي راضي العبودي 
آ
ا

(1
مؤسسات المجتمع 

المدني في العراق 
كانون ))11))جمال ناصر جبار الزيداوي 

((
الدستور ومشكلة 

قاليم في العراق 
أ
اال

كانون ))11))ا.د. كامل الكـتاني 

((
الفدرالية والوحدة 

الوطنية في العراق 
كانون ))11))د. عبد الجبار احمد 

كانون ))11))المحامي طالب كاظم العبودي االستجواب البرلماني ))

((

الجهاز التنفيذي 

الفدرالي في العراق 

خيارات للمشاركة في 

السلطة التنفيذية 

نيسان)11))د. سرمد الصراف 

((
مؤسسات المجتمع 

المدني في العراق 
نيسان)11))المحامي جمال ناصر جبار 

((

االستجواب البرلماني 

وفعاليته )القسم 

الثاني( 

نيسان)11))المحامي طالب العبودي 

27
سلطة رئيس الدولة 

يف تعطيل الدستور 
آب102009ا.م.د. رافع خرض صالح شرب
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الشهرالسنةالعددالكاتـباسـم الموضوعت

(

مستقبل االسالم 

السياسي )مشاكله 

والخيارات المتوفرة(

ي فلر/ ترجمة مركز 
أ
كراهام ا

الدراسات والبحوث المستقبلية
حزيران)11)1

(
الدبلوماسية في 

االسالم
ايلول)11)4د. رياض نور هللا

(

مفهوم السياسة في 

الفكر االسالمي/مدخل 

الى النظرية االسالمية

كانون ))11))جليل ابراهيم المندالوي

الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

نواعه وعالجه )
أ
حزيران)11)1د. حسين رستم اإلدمان ا

(

التغييرات اإلدارية 

في العراق للفترة من 

(11(-((((

مير 
أ
علي عبد اال

حزيران)11))

(

ماهية المجتمع حسب 

ستاذ مطهري 
أ
نظرة اال

)رض( 

ايلول)11))ترجمة المركز العراقي 

(

التوزيع الجغرافي 

للنازحين في العراق 

عدا إقليم كردستان 

ل جعفر 
آ
مير ا

أ
ايلول)11))م.م. علي عبد اال

ثار النفسية للحرب )
آ
كانون ))11))د. غسان حسين سالم اال

(

جدلية التغيير 

تكنولوجية الثورة 

الحسينية 

كانون ))11))عباس راضي العامري 

(

خر كيف نفهم 
أ
نا واال

أ
ا

بعضنا البعض في اطار 

المحبة والتسامح 

ايار)11))د. غسان حسين الدايني 

(

إشكالية التعليم العالي 

في العراق الواقع 

واالتجاهات 

ايار)11))د. عبد علي كاظم 

))( دراسات في االسالم السياسي )السياسة واالسالم(

))( دراسات اجتماعية وديموغرافية وفكرية وتربوية
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(
الكـفاءات العراقية 

وضرورة االهتمام بها 
ايار)11))د.حامد البهادلي 

(1

ضواء من سلطة الحق 
أ
ا

وحقوق اإلنسان في 

مير المؤمنين 
أ
حكومة ا

)عليه السالم( 

ايار)11)6سعدي جواد الحاج 

((
بين الواقع والصراع 

خالف اإلنسان 
ب)11)7عباس راضي العامري 

آ
ا

((

بناء المناهج الدراسية 

المفهوم – المعايير- 

التقويم

ايار)11))ا.م.د. محسن عبد علي 

((
ليات العدالة الجنائية 

آ
ا

ما بعد احتالل العراق 
نيسان)11))القاضي خالد محي الدين 

((
موقع المهجرين في 

القانون الدولي العام 
ب)11)1)د. محمد خليل جعفر 

آ
ا

الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(
ة 

أ
إطاللة على دور المرا

مس واليوم 
أ
العراقية باال

ميرة كاظم القز ويني 
أ
يار)11)بسم الله د. ا

أ
ا

(
ة في دائرة اإلرهاب 

أ
المرا

الثقافي 
حزيران)11)1د. نظله احمد الجبوري 

(

ة 
أ
ابرز قضايا المرا

حوال 
أ
في قانون اال

الشخصية العراقي رقم 

))) لسنة )))) 

حزيران)11))ا.م.د. محمد عليوي 

(

ة في زمن 
أ
المرا

االحتالل وزوبعة 

الديمقراطية 

حزيران)11))منى زلزلة 

(
ة بين اإلسالم 

أ
المرا

والعراق الجديد 
تموز)11))ليزول كولمن 

(
ة .. من نصرها 

أ
المرا

ساء إليها؟
أ
ومن ا

ايلول)11))عباس راضي العامري 

(

ة في ضل النظام 
أ
المرا

البائد بين انتهاك 

الحشمة وإهدار الكرامة

ايار)11))احمد الحمد الخزعلي 

8

غياب الدراسات 

النسوية يف 

الجامعات العراقية 

ايار62008مشتاق عبد مناف

9

مدخل إىل الحالة 

االقتصادية للمرأة 

العراقية 

كانون 820091د. عابدة احمد دخيل الطايئ 

ة
أ
)1)( المرا
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الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(
سيس مصرف إسالمي لالستثمار 

أ
مشروع تا

والتمويل 
حزيران )11)1ا.د. عبد الرسول عبد جاسم 

حزيران)11)1د. شاكر عيسى موسى شرعية وقانونية الديون الرسمية للدولة العراقية )

وليات لتنمية المحافظات )
أ
شباط)11))د. مهدي العالق تحديد سلم اال

ايلول)11))د. كمال البصري قانون النفط والتحديات االقتصادية )

(
االقتصاد العراقي ومتطلبات االنضمام الى منظمة 

التجارة العالمية 
كانون ))11))ا.د. كامل الكـتاني

(
تباين وتغيير معدالت البطالة في العراق لعامي 

 (11( _(11(
مير ساجت 

أ
كانون ))11))علي عبد اال

(
تصميم إستراتيجية تسوق تنافسي لتوليد 

االستثمار في العراق 
كانون ))11))د. حسين الطائي 

(
الموازنة الفدرالية المقترحة للعراق لسنة )11) 

ما لها وما عليها 
ايار)11))د. كمال البصري 

ايار)11))ا.د.كامل كاظم الكناني مسودة قانون النفط والغاز )11) )

ب)11))د. حسين خضير الطائي تحسين نظام نشر التقنيات الزراعية في العراق 1)
آ
ا

ب)11))د. كمال البصري المواطنة الصالحة والمشكلة االقتصادية ))
آ
ا

((
هل للسياسة النقدية دور في خفض التضخم في 

االقتصاد العراقي 
كانون ))11))د. كمال البصري 

13

زمة المالية 
أ
زمة المالية العالمية – اال

أ
ملف اال

ثار والحلول
آ
سباب اال

أ
العالمية / اال

زمة المالية من وجهة نظر محاسبية 
أ
_ اال

ثيرات 
أ
سباب والتا

أ
زمة المالية العالمية اال

أ
- اال

زمة المالية 
أ
طار تحليلي لمبررات وتداعيات اال

أ
- ا

العالمية 

هالل الطعان

ـ د. سلوان حافظ حميد

م.م. حيدر درويس التميمي

.م.د. وحيدة جبر
أ
ا

م. د. عبير محمد جاسم

.م.د هناء عبد الغفار حمود
أ
ا

نيسان92009

14
عاملة األطفال يف العراق للمدة )1987-

)2006
نيسان92009د. عيل عبد األمري 

))( دراسات اجتماعية وديموغرافية وفكرية وتربوية
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جنبي في العراق ))
أ
ب)11)1)ا.د. كامل كاظم الكناني االستثمار الوطني واال

آ
ا

زمات الكساد والبحث عن نظام اقتصادي جديد ))
أ
ب)11)10د. عبد الحسين العنبكيا

آ
ا

الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(

دراسة استطالعية لغينة من المجتمع العراقي 

) مدينة بغداد( حول تشكيل الحكومة في 1) 

حزيران )11)

اعداد / فريق عمل المركز العراقي 

للبحوث والدراسات المستقبلية
يار)11)بسم الله 

أ
ا

(
دراسة استطالعية للراي العام لعينة من مدينة 

بغداد – نحو تشكيل الحكومة الجديدة 

اعداد / فريق عمل المركز العراقي 

للبحوث والدراسات المستقبلية
تموز)11)2

(
مفهوم مشروع الحقيقة والمصالحة مشاهدات 

حياتية من جنوب افريقيا 
تموز)11)2احد اعضاء الوفد 

دراسة استطالعية للراي العام )
اعداد / فريق عمل المركز العراقي 

للبحوث والدراسات المستقبلية
ايلول)11)4

(
دراسة استطالعية التجاهات طلبة الجامعة نحو 

االداء الحكومي والبرلماني 

اعداد / فريق عمل المركز العراقي 

للبحوث والدراسات المستقبلية
ب)11)7

آ
ا

(
الثقافة السياسية عند طلبة جامعة بغداد – 

دراسة قيد التحقيق 

الباحث. قيس اسماعيل جبار 

الكالبي 
كانون ))11)8

الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

شباط)11)3اعداد / علي فاضل محسن مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد )

مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد)
اعداد المركز العراقي للبحوث 

والدراسات المستقبلية
ا يلول)11)4

ايار)11)6اعداد/ علي فاضل الدفاعي مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد)

مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد)
اعداد المركز العراقي للبحوث 

والدراسات المستقبلية
ب)11)7

آ
ا

مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد)
اعداد المركز العراقي للبحوث 

والدراسات المستقبلية
كانون ))11)8

مؤتمرات في طريق بناء العراق الجديد)
اعداد المركز العراقي للبحوث 

والدراسات المستقبلية 
اب)11)10

 )))( استطالعات ودراسات ميدانية

 )))( استطالعات ودراسات ميدانية
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الشهرالسنةالعددالكاتباسم الموضوعت

(
محاولة الستكشاف وتحليل محتوى شعر المنبر 

الحسيني 
يار)11)1االستاذ حنون البصري 

أ
ا

يار)11)1شعر/ عبد الهادي الحكيم ترتيلة في يومعاشوراء )
أ
ا

تموز)11))شعر/ عبد هللا محمد سالما يا عراق )

ب)11))حيدر جبر االسدي من تجارب المسرح العراقي – المسرح االسقاطي )
آ
ا

(
مالحظات حول مفهوم الصورة في الثقافة العربية 

االسالمية 
ب)11))د. برهان شاوي 

آ
ا

(
الفريق السري: قوى الظل تدير النظام العالمي 

االمبراطوري
ب)11))تلخيص. مصطفى الحيدري 

آ
ا

ب)11))ا.م.د محسن عبد علي المنهج التربوي وثقافة الطفل )
آ
ا

نيسان)11))ا.د. فليح الركابي قراءة نقدية في خطبة السيدة زينب )ع( )

نيسان)11))علي فاضل علم الداللة .. معطياته وادواته )

(1
العرب واالسالم في مفهوم االستشراق السياسي 

والتقليدي 
نيسان)11))طالل خليفة 

اب)11)1)د. عدنان زوين من االفق االعلى , نافذة على العالم ))

اب)11)1)د. فالح الركابي الشخصية في خطبة الجهاد لالمام علي )ع( ))

13
محاربة الفساد االداري في حكومة االمام علي 

)ع(
آب102009ابراهيم صالح

آب102009مصطفى محمد الحيدريدراسة يف الهوية الوطنية العراقية14

دب وشعر ومسرح وثقافة
أ
)))( ا
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